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Başvekalet vekili Bay Celal Bayar Büyük Şefin nezdinde 

B.C. Bayar, tayyare ile Istanbula git
ti, talimat alarak Ankaraya döndü 

lliJyük Şef, Başvekalet vekilini Y~;ilköyde bizzat uğurladılar. Bay 
Celal Bayar, başvekalet dairesinde akşama kadar meşgul oldu 

lıtanbul 29 [Hususi) - Bat· 1 

'tll) ' '•l. .et Yekili B. Celil Bayar, re· 
~ tinde Batvekilet teflerinden 
Y~l hedri olduğu halde, devlet hava 
.. 1•rtı:ııo Ork isimli tayyarcailc 
~t 11 buçuk.ta Ankaradan gele·: 
tı Yeıilköye iomit ve doğruca 
ot oryaya giderek, Atatürkc müliki 

Çin - Japon harbi 

Açık şehirlerin bombar
dımanı mümkün değildir 

ltltıttur. 

Gtt Bilyük Şef, B. Celil Bayan 
e )'coıcğioe ahkoymuılardır. 

' Japon orduları, ilerlemekte, bombardı

ltJ· s.,Yekilet vekili, Atatürkten 
d~lGat •ldıktan sonra nezdlerin· 

•yrılınıotır. 

le • 8Gyftk Şef, eaat 15 te refakat· 
~ 'iııde Nafıa Vekili B. Ali Çetin· 
) )'a olduğu halde Yeoilköy tay· 
ltlte iııtaayonunu tc§rif etmioler ve 
-~•re ile Ankaraya hareket et· 
tel· . bere bulunan Baıvcklilet 
'-tcıili B. Celil Bayan uprlamıo-

lr, 

~Celil Bayar, İııtanbuldan 

Başvekalet Vekili 
B. Celal Bagar 

hareket ettikten eonra Ankaraya 
dönmüt ve Baovekilet dairesinde 
akoama kadar meogul olmuttur. 

ispanyada dahili harp 

l~tilalciler, Leon cephe
sindei de ilerliyorlar 

l.eon cephesinde: top, mühimmat 
"e esir aldıklarını iddia ediyorlar 

manlar, biribirini takip etmektedir •. 

Almanya·İtaly :ı 

s ıspanga cumhuriyetçileri müdafaa hattında Bay Mussolini Romaya 
İltrtt~~1ldcr, 29 [Fady~] - İhtilalciler, bugün de Aıturya cepheıinde 
~tıi ı1Jcr, Bt'yata, Peranço kaeabalarile beraber 9 köy ve ldou tepe· avdet e d •ı yor 
. lb ı.•ptetmiolerdir. 

Şeyh Rıza · Bn. Sabihayı 
görünce şaşırdı 

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

Müddeiumumi, Bn. Gökçeni: Sana ilk 
bombayı atan Atatürk kızı diye tanıttı .• 

fstanbul, 29 (Husu5i] - Türk.· 
kuou fil osu Elazize vardığında, 

büyük tezahüratla karşılanmııtır • 

.Filoda buluoan Bn. Salıiba 

Gökçen, Şeyh Rızayı görmek iste· 

di. Bunun üzerine müddeiumumi 

yanında oldugu halde hapishaneye 

giden Bn. Sabiha Gökçen, Şeyh 

Rızayı gördü. Müddeiumumi Bn. 

Sabihayı: 

- Sana ilk bombayı atan Ata· 
tilrk kızı. 

Diye tanıttı. Sergerde birden· 
bire oaşırdı ve ha,mı ellerinin 
içine alarak: 

- Üç günlük ömrüm kaldı. 

Ne iaterııeniz yapınız. 
Dedi. Sabiha Gökçen 

Türkiye. Yunanistan 

General Metaksasın 
Ankara seyahati 

Yunan matbuatı, bu seyahate f ev· 
kala de ehemmiyet atfediyor .• 

General Metaksas 
ziyade sağlamlaştıracak mahi· 
yette telakki eylemektedirler. 

Yunan Başbakanı General 
Metaksas, Cumhuriyet hayra· 
mımızda Ankarada bulunacak 
ve ricalimizle görüşecektir. 

'tg.1 tılilciler, Leon cepbeıinde de Torkoa ve Betaruhya oehirlerini - • 

~, ..;•ııaiıler, t'Umhuriyetçilcrden külliyetli miktarda top, mühimmat Alman kabinesinin bir içtimaında Bay iş Kanununun tatbikatı: 
"-..... ~ •lnuılardır. b / 
~ Mussolini de hazır u unmuştur. Gizli 

(_\, Tufnnı andıran yağmurlar bir mülakattan bahsediliyor 
~lresun şehrı· Bertin, 29 (Radyo) - Alman Kabinede göriltuıenler hakkın· 

kabinesi, bugün B. Hitlerio riya· da hiç bir oey aızmamııur. 

1 it d k 1 d 
ectinde toplanmııtır. Bu toplanuda, Dün gece OHmpiyad etadyo• 

~ su ar .a. 1 n a a 1 10taaln~acı'ycBııN!avzeıkniliK0Bn.t MCuı·eaeno0linhi81il1er munda verilen bir musiki konıe· 
_ _ rinde B. .Muaaolini, B. Bitlerle 

llcl bul 1 rd r birlikte hulunmu•tur. Bu konserde 
1\ ırımlar düştü, evlere sular hü- r_un_m_u_ı_a_• _· -----""" üç bin muıikan; birden ve tam 

'"lf Al kl • • • bir ahenk içinde muhtelif parçalar 
1)a etti, bir kadın korkudan öldü man ırıngı çaimıoıardır. 

'1 Ci~ - Tediyat sıra ile yapılacak Berlin, 29 (Padyo) - İtalya 
ls d •un, 29 (A.A.] - Dün ıa• kaç da yıldınm diiomOıtür. Bir Ankara, 28 (A.A.) _ Alman Baıvekili B. .Mu88olini; refakatinde 
~ d • Iİnıdiye kadar görülme· genç kadın korkudan ölmüı ve kliring hesabından 31 mayıa 1937 Hariciye Nazın Kont Ciano, Ma· 
~lbı)':rb('.ede eiddetli yağmurlar bütün ıehir halkı eaatlerce korku tarihine kadar Türkiye Cumburi· rcıal Badoglio, faoiat tetk.ilatı ge· 
~l •ılanııo yagmur gittikçe Ye dehıet içinde kalmıotır. yet :Merkez bankaeıoa vürud et· net sekreteri, General Paryani ve 
9'1.ı. -· •rtırarak ,,deta bı"r tufan ş ld k ·ıı· ı h 1 b d ı f · İtal f · · B K l 'k ld ki ~ı al 11 ehrin o u ça sert mcyı ı mit o an ava e t e !erinin ı· ya ae ırı . ato ı o o u arı 
t •11 ıtıııtır. Bo yüzden az bir arazi fiıerinde olması fırtınanın naoaman auretile ödenmesine halde buoün me,.hul asker abide· 
~ ltı •ollra b . "' ... 
~•lıaU fC rın ıokaklarından ıehir için hakiki bir feldkete se• batlanılmaeı ve bu tarihten son· sine gitmit ve bir çelenk koy· 
'1t Ll', s.~ aralarından eelJer gel• beb olmasının Önünü almıotır. raki tediyelerio ancak kartılığı muotur. 
... 1• "'tlırı'l •ulan bir çok e•lerin t ~._le e dük.Unlara sarar ver· Yağmurun ıiddeti saat 19 da ke· bankada mevcud oldukça sıra ile Roma, 29 (Radyo} - talya 
~. e.ddelerdeki parkeyi ıôk· ıilmittir. Yagmurun köylerde ve yapılacatıoın lr.ararlaıtmldıAı ha· Batbakanı B. Muııeolioi, burada 

alt kazalarda aarar yapmıı olmaaın· her alınmıotır. büyük meraeimle karoılanacaktır. 
••ııada tthrin için• bir dan korkulmaktadır. \..___________ - Sona .. ~ CÜ sahifede -

Haftada 48 saatlik 
mesai usulü tatbikatı --

iş dairesi müdürü B. Enis Behi
cin mühim beyanatı •• 

~~~~-----~~---
Şehrimizde bulunan İkt11ad Aydına giderek orada birgün kala· 

Vekaleti io dairesi müdürü B. cak, cumartr.ei günü tekrar tehri· 
Enis Behiç, dün de tetkiklerine mize dönecektir. B. Enis Behiç, 
devam etmiotir. pazartesi günü İıtanbula hareket 

Dün öğleden ıonra it daireııi· ederek oradan Karadeniz bölgeleri· 
nin dördilo<"Ü bölge amirlığiode ni tefti~e çıkacaktır. 
üzüm ve incir işletme hanlarının B. Eois Behi~. üzüm ve incir 
mümessilleri bir toplantı yapmıo· ioçilerine hafı.da 48 saatlik mesai 
lar, bu toplantıda ftıilm, inı·ir ioçi· usulünün gelecek ıene tatbik cdi· 
lerine kanun hükfimletinin tatbik lip edilmiyecr.gi hakkında bir mu· 
tarzlannda, kanuna göre ittibaa harririmize beyanatta bulunarak 
edilecek kolaylık usulleri görüoül. ounlan söylcmiotir: 
müı ve B. Eniı Belaiç tarafından - Herhangi bir memleketin 
izahat 4erilmi1ıir. ve herhangi bir memlekette yürü· 

1 lı daireııi möddrO, bu .. bah - Sonu 3 ncü sahi/ede -



ayla 2 

İlansız harbi 
Milletler Cemiyeti, hiç olmazsa, harb merasimini azalttı: 

Ne nota, ne ültimatom, ne ilan, hatta ne de münasebet kes
me! Şanı:-hay ve Nankin tayyare ateiİ altında yanar, bir Çin 
ordusu mahvolur, hemen hemen Anadolu kadar toprak çiğ· 
nenirken, Çin elçisi henüz Tokyodadır. işler böyle gidecek 
olurH, bir müddet izin almak ihtimali varmış! 

Japonlar yeni aldıkları Çin vilayelterini idare edecek heye
tin adını da koymuşlar: Barışı sağlama komisyonu! Adeta 
Milletler Cemiyetinin Uzakşarkta bir şubesi zannedeceksiniz. 

japonyanın bu seferki kazancı beş vilayetten, bunların nü
fuıu da 72 milyondan ibaret! Mançukuo 35 milyonluk bir 
fütuhath. 
Japon geni~leme hareketi hatıra, Osmanlıların Kanuni Süleyman 
devr!nİ getiriyor ve insan şu suali sormak istiyor? Acaba Vı
yanalılar nerede? 

Muhakkak birşey varsa o da Asya kıt'asında Avrupa haki
miyetinin sona ermekte olmasıdır: Temps'ın dedıği gibi, ister 
Japonya, ister Çin muvaffak olsun! 

Çinde harbin bitmiyeceğini söyliyenlere inanmayınız: Çin 
bile biter! Malazkirt meydan muharebesinden kaç sene sonra, 
lznik taraflarında Türkçe konuşulduğunu bılir misiniz? 

Esaslı bir meydan muharebesi bir kıt'anın taliini değiştire· 
bilir: Bu kadar esaslısını, alakadarlar, Uzakşarkta vermeye 
dursunlar! FA TAY 

Şayanı hayret bir tesadüf! 
Amerikada Montreal şeh

rinde 11 Kanada Brest kum· 
panyi ,, idarehanesinden hır
sızlar 2700 dolar aşırarak bir 
otomobille firar etmişlerdir. 
Fakat motosikletli bir polis 
otomobili takibe başlamıştır. 

Hırsızlar motosikleti dur· 
durmak için yol üzerine bir 
palto atmışlar ve motosiklet 
durmağa mecbur kalmıştır. 
Polis paltoyu tetkik ederken 
iç cebinde 2700 dolar, yani 
çalınan parayı bulmuş ve bit
tabi takipten vazgeçmiş, parayı 
yerine vermiştir. 

&•r memleketin ilk garajı 
Larajdan bol ne vardır?. 

Diye sormayınız. Groenlanlta 
Engedesment kasabasında Da· 
nimarkalı bir adam bir garaj 
inşa ettirmiştir. · 

Bu kasabanın 2000 nüfusu 
vardır. Fakat garajı 1937 se· 
senesi ortasında görmüştür. 

Bir çocualHl haftalığıl 

Holivudda Şirlcy Kamil 
kadar maruf ve mt:şhur bir 
sinema yıldızı, on iki yaşında 
bir çocuk daha vardır. Bu 
çocuğun adı F redi Bartolemi
dir ve haftada 2500 dolar 
ücret almaktadır. 

Son Z<'m~nlarda sinema şir
keti bu haftnlığı fazla görmüş 
fakat Fredi buna razı olma· 
mıştır. 

Şirket bunun üzerine Doğ· 
)as Skot isminde bir çocuğa 
Fredinin rollerini sadece 600 
dolar haftalıkla yaptırmıştır. 
Maamafih Fredi 40 halata 
için diğer bir şirketle 80 bin 
dolara bir mukavele akdet· 
miştir. Bu ücret Amerika 
Cumhurreisinin aldığı paradan 
çoktur. 

Bir istatistik 

Vahşi hayvanlarm ye
diği insan! 

Amerikada çıkarılmış yeni 
bir istatistiğe göre son on iki 
yıl içinde 26,000 kişi vahşi 

hayvanlar tarafından parçalan
mış veya öldürülmüştür. Bun
lardan 23,000 adedi yılanların 
kurbanı olmuştur. Kaplanlar 
1046, Aslanlar 849, Kurtlar 
377 kişi yemişlerdir. 

Bu müddet içinde 30,000 
Kaplan, 28,219 Livyar ve As
lan, 5000 K rt, 2000 Sırtlan 

öldürülmüştür. 

B. A. Doğan 
Teşekkür ediyor .. 

Kastamonu valisi ve eski 
Parti Başkanımız Bay Avni 
Doğan, Kastomonuda refikasile 
beraber bir otomobil gezintisi 
yaparken kaza geçirmişti. Ha· 
ber, İzmirde teessürle karşılan· 
mıştır. Dün bu münasebetle 
Bay Avni Doğandan bir tel
graf aldık. Aynen sütunlan
mızft geçiriyor ve biz de afiyet 
temennisine iştirak ediyoruz: 

Kastomonu, 29 - Geçirmiş 
olduğumuz müessif kazadan 
dolayı lzmirin saygı değer ve 
civanmert çocuklarından al
makta olduğuaıuz teselli ve 
hatırnüvazlık telgraflarile mü-

tehassisiz. Kendilerine ayrı ayrı 
minnettarlığımızı bildireceğiz. 
Bu yüksek alakaya teşekkür 
ettis?imizin iblağına değerli ga-
zetenizin tavassutunu rica 
ederim. Avni Doğan 

Lise ve Orta 
mektebler 

Ortamektebler ve liseler 
yarın açılacaktır. Ancak çifte 
tedrisat tatbik edilecek mek
tebler talebesi, sabahçı ve ak· 
şamcı olarak ayrılmak üzere 
bugün mekteblerinde buluna· 

Alman istatistik idaresi şa· caklardır. 

yanı dikkat bir istatistik neş- M ·ıa'"s mücl'J • 
t . t' B . t t· ·~ .. ı ueı. re mış ır. u ıs a ıstıae gore, • • 

Almanya!da her üç saniyede dört umumısı beraet etti •. 
çocuk doğuyormuş; 28 saniyede f oçada eczacı Bay Mustafayı 
bir ölüm ve bir saatte 35 ço- tehdit etmekle maznun olarak 
cuk ölüm vak'ası oluyormuş. şehrimiz Ağırceza mahkemc-
Ayni istatistiğe göre, her iki sinde muhakeme edilen Milas 
saatle de bir intihar vak'ası müddeiumumisi Bay Fahri be· 
eluyormuş. raet etmiştir. 

ANADOLU r.ı -------

Bir kadın hırsız .. Gümrükteki infilakta yaralananlar 

la boğuştu ve 25 bidon 
yaralandı altında .... ___ _ 

kezzab güneş 
bırakılır mı? 

Buna rağmen hır~ızı Her an infilak teh.like~i karşısında ne ya. 
bırakmadı ve polıse pılaca~ına bir karar verilemiyor 

teslim etti 
Yukarı Sinekli caddesinde 

bir kadm, bir hırsızı yakalı· 
yarak polise teslim etmiştir. 
Vak'a şöyle olmuştur: 

Yusuf oğlu sabıkalı Halis, 
Sinekli caddesinde Rahmi kı

zı Şehribanın evine hırsızlık 
maksadile girmeğe teşebbüs 
etmiştir. 

Şehribanın evinde kimse 
yoktu . Komşusu Emin kızı 
Fatnıa, hırsızlık makıadile 
Şehribanm evine girmeğe te· 
şebbüs eden Halisi görmüş 

ve kendisini yakalamıştır. Ha
lis, kadının elinden kurtulmak 
için kendisini tehdit etmişse 
de Bn. Fatma aldırış etmemiş, 
o vakit Hali:s çakısını çekerek 
genç kadını kolundan yarala· 
mıştır. 

Bn. Fatma, yaralandığı hal
de hırsızı bırakmamış ve gö· 
türüp polise teslim etmiştir. 

Tren kazası 
Gardf renin dikkat. 
sizliği nden olmuş .. 

Basmahane istasyonunda va· 
gonlara manevra yaptrılırken 
bir kaza vukubulduğunu ve 
gardfren Bay lbrahimin ağw 
surette yaralandığını dünkü 
sayımızda yazmıştık. Kaza hak
kındaki tahkikata müddeiumu
milikçe devam edilmektedir. 
Hadise yerinde ehlivukufa yap
tırılan keşifte vagondaki son 
sistem Fransız freninın idare· 
sinin güç olduğu ve bunu 
layıkile idare edemiyen gard· 
fren Bay Mehmedin iki vago-
nun biribirine şiddetle çarp
masına sebebiyet verdiği, bu 
suretle Bay lbrahimin, vagon 
üzerinden rayların arasına dü· 
şerek yaralandığı anlaşılmıştır. 

Kazaya dikkatsizlik ve ida
resizlik yüzünden sebebiyet 
vermekle maznun gardfren Bay 
Mehmed hakkında takibat ya
pılacağı haber alınmıştır. 

Görünmez kaza 
Kemeraltında Şamlı soka

ğında Cevad oğlu İsmet adın· 
daki çocuk, elinde tuttuğu bir 
teli, seyyar satıcı Recebe at· 
mış, tel, Recebin kucağındaki 
2 yaşında Sallhe çarparak yü
zünden yaralamıştır. Yaralı ço
cuk hastaaeye kaldırılmıştır. 

ithalat ~ümrüğünde bir in
filak vukubulduğunu ve dört 
gümrük hamalının yaralandı
ğını yazmıştık. Hadise tahki
katına müddeiumumilikçe el 
konmuştur. Şark Halı ve Yün 
Mensucatı Türk Anonim şir
ketleri namına F ransadan ge
tirilen ve 25 bidon içinde bu· 
lunan asit sulfürik denilen ya· 
nıcı mayiden bir bidonu, gü
neş ve havanın sıcaklığından 
inbisat ederek infilak etmiş, 
yakında bulunan gümrük ha· 
malı ihtiyar Raşitle Mehnıed 

ve Mustafa yaralanmışlardır. 
Biraz uzakta bulunan Osman 
dınd9 bir şahsın da ayakkap· 

ları berbad olmuştur. 
Dünkü sayımızda infilaktan 

yaralananlar hakkında kafi 
malumat vardı. 

Yapılan tahkıkata göre bun· 
dan epey zaman evel vapur
dan gümrüğe çıkarılan bu 
maddei müştaileyi sahipleri 
almadıkları için idarece itha
lat gümrüğünün dış kısmında, 
balıkhanenin arkasındaki rıh
tım üzerinde bırakılması mu-
vafık görülmüştü. Gümrük 
başmüdürlüğü, vaktile gümrük 
ambarlan liman işletme mü-
dürlüğüne devredildiği vakit 
bunlar üzerınde yalnız mura
kabe vazifesi deruhte etmişti. 
Evelce de gümrüğe gelen bu 
gibi mevaddı müştaile, güm
rük ambarları içinde bırakıl
mamakla beraber gölgeli bir 
yere konur ve üzerine hergiin 
su sıkıldıktan sonra tente 
örtülürmüş. 

Bu defa gelen yirmi beş 
kezzab üzerine bir kaç defa 
hortumla su sıkılmış ise de 
buna layıkı derecede ehem-

miyet verilmemiş ve kafi ted· 
bir alınmamıştır. 

Son günlerde şiddetli si
caklardan ve daimi ıurette 
güneş altında kalmaktan in
bisat eden bidonların içinden 
evvela hafif ve zamanla şid
detlenen gürültüler gelmoğe 
başlamıştır. Bunun üzerine 
gümrük ambar memurlarından 
biri, hamalbaşı Bay Yusufa 
kezzab bidonlarının gölgeli 
bir yere naklini emretmiştir. 

Bu emir üzerine Bay Yusuf, 
gümrük hamallarından çok ih· 
tiyar olduğu için istif işlerinde 
çalıştırılan ve bu işte çalıştı

rılmaması lazımgelen Raşitle 

hamal Mehmed ve Mustafaya 
emir vermiş, bu üç hamal, gi
derek bidonlardan birini kal· 
dırmışlardır. Fakat o sırada 
bidon ellerinden kurtulmuş ve 
yere düşmüştür. Düşmesile 

beraber infilak vukubulmuş, 
Raşit ve Mehmet keızaba bu
lanarak ağır surette yaralan· 
mışlardır. Mustafanm yarası 
hafiftir. Raşit ve Mehmet kez· 
zaba bulanınca yanmağa baş
lamış ve kendilerini denize at
mışlarsa da su ile birleşen 
kezzap, Üzerlerindeki elbiseleri 
derhal eritmiş, vücutleri de 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. 

Şimdi hastanede bulunan 
Raşid ve Mehmedin vaziyet· 
!erindeki tehlike devam edi
yor. Raşid, iki gündenberi 
kendisini kaybetmiş vaziyette 
idi, gözleri de görmüyordu, 
çünkü kezzaptan gözleri bem
beyaz bir renk almıştı. Dün 
zavallının bir gözü görmeğe 
başlamış ve kendisi söz söy
liyebilmiştir. 

Müddeiumumilik, kazanın 

Bir iftira yüzünden üç gencin çektiği azabı ... 
Bir yalanın doğurduğu acıklı neticeleri .•. 

Bugün 
. 11 : # t .... ; TAYYARE Sinemasında. 

( MIRYAM )( MERLE )( JOEL MAC) 
HOPKıNS OBERON CREA 

Gibi Uç büyük san'atkarm temsil ettikleri 

ALrAKLIK şayanı hayret ~ilminde 
~ görülecektır. 

AYRICA Sinema aleminin DANIELLE DARRIEU 
biricik yıldızı 

Paris'li kız Aşk, neş' e ve gençlik 
filminde 

İlaveten: PARAMOUNT JURNAL Nyon konferansı 
SEANSLAF: Alçaklık 2-5,10-7,20 de Parisli 3,35-7,20 de cumartesi pazar 12,20 Pariıli kız ile baılar 

30 l7ltl HT 

Hatay postası 
Mersine giden vapurla 
mız, bundan sonra 1 
kenderuna da uOrıyac 

Hataya ilk seferini yapac 
olan denizyolları idaresi 
Konya vapuru, dün lıtanb 
dan limanımıza gelmiştir. K 
ya vapuru bugün saat on 
Mersine hareket edecek 
oradan lskendcruna ~cçec 
tir. Denizyolları idareai 
Mersin direket seferler 
yapan vapurları, bundan bö 
le İslcenderuna kadar gi 
ccklerdir. 

Vapurda, ilk sefer olmHı 
rağmen f skenderun için 
kaç yolcu bulunmaktadır. 
mi süvarisi, İskenderun 1i 
nında Hataylı Türklere 
ziyafet verecektir. 

Gelen seyyahla 
Şehrimizde iki gU 

kalacaklardır •. 
Dün limanımıza a-elcn Al 

Milwokec transatlantiği ıe 
mize 500 seyyah getirmi 
Seyyahlardan üç yüzü Kö 
idaresinin Karşıyaka vapu 
Karşıyaka iskelesine çıka 
mış, bunlar 22 hususi otob ·· 
Bergamaya gitmişlerdir. S 
yahlar, öğle yemeğini de or 
yemişler, akşam behre d 
müşlerdir. 

Diğer iki yüz ıeyyabın 
kısmı Efes harabelerini 
meğe gitmişler, bir kısmı 
şehri gezmişlerdir. Vapur 
manızda iki gün kalacaktırı 

Kavga etmişle 
Çeşme kazasının Ov 

köyünden Halil oğlu Meb 
ile ayni köyden Ahmed 
Mehmed, bir masada içki i 
lerken kav2a etmişler, Ah 
oğlu Mehmed arkadaşını 
şişesi ile başından yaralamı 

müsebbiblerini tesbit ile 
guldür. Liman iıletme U. 
dürlüğü ambarlar müdürl 
dün gümrük başmüdürlü 
resmen müracaat ederek i 
lat gümrüğü ambarındaki 
bidon kezzabın, hararetin 
sirile insibat etmiş oldu 
ve her an infilak tehlikesi 
lunduğunu bildirmiş, iti 
vasıtasile kaldırtılması 
imha ettirilmesi için teşeb 
te bulunulmasını istemişti 

Halbuki gümrük idare 
ambarlar için yalnız müra 
vazifesi vardır. Bu gibi i 
kanşmıyacağı söyleniyor. 
bipleri de bunlarm imh 
yanaşmamakta imiı. 

ithalat gümrütünün 
mında güneş altında 
kezzap ~idonlarına şirn 
halde kimse sokulamaın 
ve onların infilakına mani 
mak maksadile hiç bir te 
alınamamkatadır. Bereket 
sin havalar biraz soğumu 
Eğer geçenki gibi sıca 
devam etseydi kezzap bi 
larının birer birer infila 
mesi tehlikesi başgöıterec 

Dün alakadarlara mür• 
ettik, bize dediler ki: 

- Bidonların Üzerlerine 
vamlı surette su 31kmak 
buz parçaları koymak sur 
münbasit halde duran nıo 
dı müştaileyi tabii b 
getirmek mümkündür. H 
de imha etmek isteniY 
uzaktan tabanca atmak f 

tilo bunları infilak etti 
imha etmek mümkündür· 

Alakadar daireler, 
bu hususta kat'i bir 
verememektedirler. Herk 
tehlikenin nasıl bertaraf 
leceğ'ini merakla beki 
tcdir, 
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Yugos aVya ordusu 
sulh amilidir .. 

~-------a..-.~..:-=----~~---

/( ur m ay başkanımız, Dobrovniğe 
hareket ettiler .. 

Bclgrad, 29 (Radyo) - Yu· 
i 0slavyada yapılan büyük as
keri manevralarda hazır bulu· 
~an Fransız Genel Kurmay 
V aşkanı General Gamelen, 
renıe gazetesine beyanatında 

demiştir ki: 

- Yugoslav ordusu, bende 
tnükemmel bir muharip ordu 
tesirini yaptı." Demiştir. 

Belgrad, 29 (Radyo)- Yu· 
Roslavya manevralarını takib 
eden Yunn Genel kurmay 
~~şkanı General Papagos, Po
ıtıka gazetesi muhabirine be· 
Yanatında demiştir ki: 

-Yugoslav ordusunun mad· 
di ve manevi bakımdan, efrat 
Ve zabitanının talim ve terbi
Ycsi noktasından dünyanın en 
lllühim ve kuvvetli bir ordusu 
olduğunu kabul ediyorum. Bu 
ordu, Balkan sulhunun en mü· 
hirn bir unsurudur. Yugoslav
Yaya karşı duyduğumuz sami· 
rtıi dostluk malumdur. Biz, 
Yugoslavyaya azami kudret ve 
Şevket dileriz. Y aşr.ısm Yugos· 
lavya demekten kendimi ala· 
ltlıyorum .. 

Belgrad, 29 (Radyo) - Yu· 
goslavya manevralarında bu
~nan İtalyan askeri heyeti, 

u akşam Romaya hareket 
~lrniştir. Gene bu manevra· 
~~~a bulunan Çekoslovakya 

ılı Müdafaa ve Genel kur
lllay başkanları manevralardan 
80nra Bosnayı ve cenubi Yu
goslavya havalisini dolaşmak· 
İadırlar. Birinciteşrinin iptida
sında Çekoslovakyaya döne· 
teklerdir. 

y Belgrad, 28 ( Radyo ) -
ugoslavyada yapılan büyük 

~anevraları takib eden Türk 
ene) Kurmay başkanı Mare· 

~el ~ evzi Çakmağın riyasetin
'& ckı askeri heyet, bugün 

1 °sna ve havalisindeki tetkik· 
c. 
tınden Sarayovaya vasıl ol-

llluşlar ve istasyonda askeri 
~erasimle parlak bir şekilde 
lSt'k A. ı bal edilerek Sarayovanın 
l Vrupa oteline misafir olmuş· 
ardır. 

Müzeleri ziyaret eden Türk 
~areşaline Sarayovada komu· 
.. an tarafından mükellef bir 
Oğ~e ziyafeti verilmiştir. Türk 
lls eri heyeti Mustar tarikile 
klat birde 1 >lJrovniğe hare· 
et etmiştir. 

~ Belgrad, 29 (A.A.) - Yu· 
-:sla"ya ordusunun manevra· 

ANADOLU -
~nlük siy;sal gazete 

Sahip ve başyazganı 
lıliaydar Rüşdü ÖKTEM 

tr.tıı llıtınıi neşriyat ve yazı i~leri 

ı dilrü: Hamdi Nüzhet Çançar 
d.r h -I e anesi: 
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larına iştirak etmiş olan Tür· 
kiye Büyük Erkanıharbiye re
isi Mareşal Çakmak, Yunan 
büyük cıkanıharbiye reisi Ge· 
neral Papagos, Romanya bü
yük erkanıharbiye reisi Gene· 
ral Cbitiu dün sabah Belg
raddan ayrılmışlardır. 

İstasyonda dost ve müttefik 
ordulann mümessilleri, Yugos· 
lavya erkanıharbiye reisi Ge· 
neral Nediç ve birçok askeri 
erkan tarafından uğurlanmış· 
lardır. 

Muzıka ve bayraklı bir pi· 
yade bölüğü selam durmuş· 
tur. 

f stasyonda ayni zamanda 
Türk, Yunan ve Romen askeri 
ataşeleri de hazır bulunmuş
lardır. 

Mareşal Çakmak Adatepeye 
binmek üzere Dobrovniğe ha
reket etmiştir. .. ···-/tal ya 
Kominterne iştirak 

ediyor mu? 
Berlin, 29 (A.A.) - Ber

lindeki Japon mehafili Duçe
nin ziyareti münasebetile ftal· 
yanın Japonya ile Almanya
nın komintern aleyhindeki mi
saka ltalyanın iştiraki maksa· 
dile bir takım müzakerat icra 
edilmiş olduğu suretindeki 
haberden ademi ~malumat be· 
yan etmektedir. 

TAN gazetesi 
Vekiller Heyeti kararile 

on gUn kapatıldı .. 
Ankara, 28 (A.A.) - 28 

Eyliil 1937 tarihli Tan gaze· 
tesinde çıkan teşkilatı esasiye 
kanununun tadil edileceğine, 
intihabatın yenileneceğine dair 
haberler ve devlet vesikasını 
tahrif ederek vaki neşriyat, 
memleketin umumi siyasetine 
dokunacak mahiyette bulun· 
duğundan, .Matbuat kanununun 
50 inci maddesi mucibince bu 
gazetenin on gün müddetle 
kapatılmasına Vekiller Heye· 
tince karar verilmiştir, 

Moskovaya gidecek 
Nevyork, 29 (A.A.) - Sov

yet büyük .. elçısi B. Nogomo· 
luf henüz harc-:ket etmemiştir. 

Hükumetinden emir alır almaz 
Moskovaya hareket edecektir. 

Duf Koper 
Akdeniz tetkikatma 

çıkıyor .. 
Londra, 29 (Radyo) - İn

giltere Deniz Bakanı Duf Ko
peri Akdenize götürecek olan 
(En San Teres} yatı, Venediğe 
hareket etmiştir. Duf Koper, 
Venedikten yata binecek ve 
Akdenize giderek; Cebelütta
rık, Malta, İskenderiye ve Kıb· 
rıs üssübahrilerini teftiş ede· 
cektir. 

Uluslar Sosyetesi 
Nazik bir vaziyete dUştU 

Paris, 29 (Radyo) - (Tan) 
gazetesi, İspanya meselesin· 
den bahisle yazdığı makalede 
Uluslar Sosyetesinin, çok na
zik bir vaziyete düştüğünü 
kaydeylemektedir. 

ANADOLU 

Akdeniz kontrolü - - --·----
Üçler konferansmda mu-

tabakat hasıl oldu .. 
Paris, 29 (Radyo) - Ak· 

niz kontrolü hakkında burada 
toplanan İngiliz, Franıız ve 
İtalyan eksperleri, bütün husu· 
satta mutabık kalmıtlardır. Bu 
hssusta tanzim olunan proje· 
nin bugün yarın tasdik edile· 
ceği söyleniyor. 

Almanya 
ve ltalya 

- Başı 1 inci sahifede -
Bunun için, bu ı;eceden itibaren 
hazırlıklara başlaomı~tır. 

R. Museolini, yann burada 
bulunacaktır. 

Berlin, 29 (Radyo) - Ma· 
nevralara iştirak etmiş olan 
Alman ordusu, bugün (Şarlo
tembug) ta on sekizer kişilik 
bir saf halinde muazzam bir 
ge9id resmi yapmıştır. 

B. Hitler, yanında ltalyan 
Başvekili B. Mussolini olduğu 
halde geçidresmini hasusi tri
bünlerden takib eylemiştir. 

İtalya ve Almanya askeri 
ricali, ateşemilterler, geçid· 
resminde bulundular . 

Geçid resminden sonra Ri· 
yaseticumhur sarayında yüz 
kişilik bir ziyafet verilmiş ve 
bu ziyafette, B. Mussolini ve 
ref akatindekiler hazır bulun· 
muştur. 

ltalya Başbakanı, ziyafeti 
müteakib, B. Hitlerle birlikte 
bir otomobile binerek doğruca 
istasyona gitmişlerdir. 

Binlerce halk, B. Mussoliniyi 
uğurlamak için istasyona gel
mişlerdi. 

Saat 15,30 da hususi kom
partimanına binen B. Musso
lini, B. Hitlerle vedalaşmış ve 
refakatindeki heyetle Romaya 
Romaya dönmek üzere ayrıl· 
mıştır. 

Bir Alman heyeti; hudud· 
lara kadar B. Mussoliniye re· 
fakat etmektedir. 

Paris, 29 (Radyo) - ltal
yan Başbakanı B. Mussulininin 

General Göringin Berlin civa
rındaki köşkünde B. Hitlerle 

mühim meseleler etrafında ko· 
nuştuğu ve bu konuşmaların 
tamamen gizli kaldığı söyle-
nıyor. 

Fransız matbuatı, bu müla· 
kata büyük ehemmiyet atfet· 
mektedirler. 

Fransız gazeteleri 
B. Hitlerle B. Mussolini 
nutuklarını tahlil ediyor .. 

Paris, 29 (A.A.) - Mat
buat Hitler ve Mossolinin nu
tuklarile ispanya meselesine 
tahsis etmektedir. 

.Matin gazetesi ~öyle ya-
zıyor: 

"Hitlerin nutku Mussolinin 
karşısında ve onun tasvibile 
söylenmiş olmasından başka 
bir yenilik ihtiva etmemekte· 
dir. Fakat Mussolini yeni 
şeyler söylemiş hiçolmazsa eski 
formülleri son hadlerine kadar 
ileri götürmüştür. 

Mussolininin söyledikleri, 
yalnız kendisini ve ltalyayı 
değil misafiri bulunduğu Hit· 
leri ve Almanyayı da taahhüt 
altına sokmu~tur. 

Yeni ve ciddi olan cihet 
budur. 

Figaro yazıyor: 
"İtalyanın Soyyetler birliti· 

iş kanununun tatbiki 
- Başı 1 inci sahifede -
tütmekte olan herlıaııgi Lir işin 
busu-iyeıi \'C bu İ§leı i ) ürlilcn iş 

verenl erin kenJi ticaret ~artlarına 

göre dilekleri, alelıtlak iı haya· 
tını kucaldıyarak: çıkanlmıı olan 
umumi mahiyette bir kanunun hü· 

kümlerini takyid, talik ve tavik an· 
cak, gene bu iı kanununun her 
bir it sahasındaki it yftr~tme ıart· 
!arını gö.1 önilnde tutarak ve bu· 
ıuıi menfaatlerin zarara uğrama· 

ma11ndan ziyade, yordun milli ça• 
lııma bıltünlülilnün halelden •İ· 

kayeıi •• bu milli çalııma bii· 
tünlOğilnden doğacak iktıaadt mem· 
leket menfaatinin sekteye utrama• 
maeı için n kanuunn prenııiplerin· 
den Hla aynlmakau:ın yalnız ve 
yalnız tatbik tarzlanna aid uıuller· 
de kolaylıklar tekerrür ettirilebi
lir. Bu iee, herhangi bir iı haya• 
Una kanun hükümlerinin tatbik 
edilmemeei veya takibatın tehir 
edilmeai demek değildir. 

Bu seneki incir ve üzüm iıleri 

için mahza bir intikal devreıi ge· 
çirmekligimiz dolayıııile kanunun 
eııaa prenıibi olan haftada 4.8 sa· 
atlik iı yükünü, gene kanunun 
verdiği salahiyete dayanarak İktıııad 
Veklleti ıimdilik tatbik etmedi. 
Ve genel emirle her bir ioçi için 
en fazla gilnlük çalışma müddeti• 
ni 11 saat olarak tahdid etti. 

İktısad Vekilinin emrile ke· 
nulmuı bu tahdid, kanon hüküm ve 
kuvvetindedir. Ve hu, bir sebebe 
mahıuı bir tedbirdir. 

Esasen böyle genel emirlerle 
türlü mahiyetlerdeki itlerde çalıı· 
urılacak işçilerin io müddetlerini 
teııbit eylemek • eal4hiyeti, kanun 
mucibince ancak bir yıllık müble· 
te bağlanmııur. Binaenaleyh 1ktı· 
ııad Vekileti bu bir yıllık mühle· 
tin ıon günü olaD 15 teıriniııani 

1938 tarihine kadar büUln genel 
emirleri çıkarmış bulonaea.ktır. 

Bo meyanda 19•0 ııeneııi hazi· 
ranın on beşine kadar tamamile 
çıkanlmıı bulunacak ve 41 saatlik 
io müddeti hakkındaki kanunun 
genel esasını muhtelif işler üzerin· 
de tesbit edecek olan nizamname· 
lede it müddetleri kat'iyet kes· 
bedinciye kadar; ıu içinde bulun· 
doğumuz sene zarfında çıkanlacak 
genel emirler yukanda söylediğim 
intikal devresine aid muvakkat ted· 
birleri teıbit eylemiı olacaktır. 

Şu hale göre gelecek sene için 
üzüm ve incir iotemeleri mevııi· 

minde günde 11 saatlik çalııma 

müddetinin yeniden teabit edilmeıi 
meıeleıi §İmdi menubahs olamaz. 
<)yle Hnıyorum ki, bu aeneye 
mahııos yapılan tecrübeler, gelecek 
seneden itibaren .. kanunun genel 
eııaeını olduğu gibi tatbik etmekli· 
ğimiz imkanını bize verecek vo 
keyfiyet nizamnameye baglanmıo 
buluuacaktır.> 

B. Enis Behiç, muharririmizin 
fikir ioçileri için ne düıünüldüğü 
hakkındaki sualine, bu husuıta 
ayn bir kanun hazırlanma11 lazım 

geldigini, mecud iı kanonu ahki· 
mının yalnız beden iıçilerine aid 
olduğunu söylemiotir. 

Zelzeleden zayiat 
yoktur 

Evelki gece saat 23, 15 te 
şehrimizde '· hissedilen zelzele 
amudi ve aşağıdan yukarı ol· 
muştur. Binalar sallanmışsa da 
uüfusca zayiat olmamıştır. 

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

ne karşı aldığı yeni vaziyette 
Alman dinamizmini kendi ka
pılarından defetmek için onu 
şarka doğru tevcih etmek 
kazgusu hissedilmektedir.,. 

Epogue yazızor: 
11Duçe ile Führer iki bloka 

ayırmağı istemediklerini iddia 
etmektedirler. Fakat bunların 
tarzı hareketi bu neticeyi is· 
tihdaf etmiyor mu? 

Mussolini bütün dünyanın 
faşist olacağım bildiıiyor. Bi· 
naenaley bizim itimadsızhk 

göstermekte hakkımız vardır. 
Memlekeıimizde komünizm 

kanunlarının hükilm sürmesini 
istememekle beraber faşizmin· 
de Fransayı meıud edeceğine 
kani dejiliz.,, 

Çin - Japon harbi 
---~---------~---Açık şeh=rterin bombar-

dımanı mümkün değildir _ .. ______ _ 
- Başı 1 intJi sahifede -
yaııatta buluomuıtur: 

"00a l.otien ımntakaeıoda 500 

metre kadar ilerledik. Çinlilerin 

ıadece hlydk mikyuıa faik ol· 

maları jıponların ılratle ilermele· 

rine mani olmaktadır.,, 

Tokyo, 21 (A.A.) - Domei 

Ajaneı bildiriyor: 

Denis mahfellerinde ıannedil· 

diğine göre, Çin ıehirlerinin havai 

bombardımanı dolayuile Milletler 

cemiyetinin iııtiıarl komitesi tara· 

fından mıne•i mahkumiyet karan 

·verilmesine ecnebi matbuatınm 

kaade müstenit haberleri seheb ol

muetur. Cenevre komitflsinio ka· 

rarları vayiyeti ddzeltccek değildir. 

japon tayyareleri askeri müessese· 

leri bombardıman etmekte ve 

hiçbir zaman mücadele etmiyen 

Çinlilere taarruz etmemektedir. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Çin ile 

muhaeematın~ uzun milddet devam 

etmesinden te•ellüd edebilecek 

büyük mahzurlara kar~ı koymak 

üzere Harbiye Nazrı Siyatu bu 

ııabah faal ve ihtiyat ordulardaki 

kıtaata mensub zabiian ve efradııı 

askui .-: hizmetleri miiddctlerini 

i~an ahire kadar temdit eden bir 

emri ynmi ne~retmiOtir. 

Nankin, 29 (A.A.) - Dün
kü Japon hava taarruzu on 
dakika sürmüştür. lki Japon 
tayyaresi düşürüldüğü söylen· 
mektedir. 

Sentral Nevs Ajansı, Kia· 
chinde bir Japon tayyaresinin 
düşürüldüğünü bildirmektedir. 

Tiyençin, 29 (A.A.) - Ja· 
ponlar Santung hududuna yak·. 
laşmaktadırlar. Sağ cenahları 
Sienhsie beş kilometrelik bir 
mesafede bulunmaktadır. San
side Japonların Juyuehkeu ge· 
çidini işa-al ettikleri söylen
mektedir. 

Hongkong, 29 (A.A.) -
Japonlar dün sabah Kanton 
yakınindeki Tadungfa tayyare 

Şahinşah 
Tahran tütün fab. 

r ikasını actılar • 
Tahran, 28 (A.A.)- Şahin· 

şah refakatinde veliaht bulun· 
duğu halde kurulması bitmiş 
olan tütün ve sigara imal 
fabrikasını küşad etmiştir. 

Şahinşah fabrikaya gt-lişin
de hükumet azası tarafından 
karşılanmış ve maliye vezirinin 
fabrika hakkında izahatı muh 
tevi nutkunu dinledikten son
ra lran renklerini havi korde· 
layı keserek fabrikayı işleme· 
ye açmıştır. 

Şahinşah fabrikanın bütün 
aksamını gezdikten sonra re· 
fakatinde veliaht olduğu halde 

orada bulunan kalabalık halk 
kütlesinin alkışları arasında 
fabrikadan hareket etmiştir. 

1936 Haziranında inşasına 
başlanan bu fabrika 48,250 
metre. murabbaı ebniye olmak 

üzere 95,389 metremurabbaı 
arazi üzerinde yapılmıştır. 
İnşaata 26 milyon riyal harca· 
nılmıştır. 

Ayrıca fabrikadaki borulara 
ve fabrika civarındaki yol in· 
şaatına 4 milyon 900 bin rial 
sarfedilmiştir. Fabrika sekiz 
saathk mesai ile 12,5 milyon 
sigara, 22 bin kilo tütün ve 
8 bin kilo tütün tünbeki çıka· 

racaktır, 

meydanını bombardıman et
mişlerdir. Kantonun bütün 
tayyarelerinin tahrib edilmiş 
olduğu söylenmektedir. 

Vaşington, 29 (A.A.)-Ha· 
riciye Nazırı HuJJ, Amerika 
hükumetinin sivil ahalinin top· 
lu bir halde bulunduğu mın
takaların bombardıman edil
mesini gayri muhik ve bey· 
~elmil:I kanun ve prensiplerile 
ıktısadı prensiplere muhalif 
addeylediğini beyan dmiştir. 

Nazır, Berndeki Amerika 
elçisinin bu beyanatı Cenev
reye bildirmesini arzu ettiğini 
ilave etmiştir. 

Şanghay, 29 (Radyo) ...:: 
Japon orduları, çok kanlı bir 
muharebeden sonra Liyoşan
man kasabasını ve bazı köy
leri zabtetmişlerdir. 

Şanghay, 29 (A.A.)-Japon 
tayyareleri dün sabah Kouang 
Tche tayyare meydanını ve 
saat 13,30 da da Nankin tay· 
yare meydanını bombardıman 
etmişlerdir. 

Çinliler dam.dum 
kurşunu almıyorlar 

Londra, 29 (A.A.) _ Çinli· 
lerin ecnebi memleketlerden 
dum·dum kurşunları mübayaa 
ettikleri hakkındaki haberleri 
Çin sefaretince tekzib edil· 
miştir. 

Sefaret ayni zRmanda Çin
lilerin aksırtıcı gazlar kullan· 
dığı hakkındaki haberleri de 
tekzib etmektedir. 

B. Çemberla_1n 
Yakında siyasi bir söylev 

verecek 
Londra, 29 (Radyo) - ln

hiltre Baş~akanı B. Çember
layn, ·gelecek ayın 8 inde si· 
yasi ve mühim bir söylev 
verecektir. 

lngiliz Başvekilinin söylevi, 
radyolarda hertaraftan dinle
necektir. 

B. Krofta 
Fransız ricalile konuşacak 

Paris, 29 (Radyo) - Çe
koslovakya Hariciye Nazın B. 
Kamil Krofta, gelecek hafta 
buraya gelecek ve 48 saat 
kalarak Fran;ız ricalile konu
şacaktır. 

B. Kamil Krofta, Pazar günü 
Pragda bulunacaktır. 

Londrada 
Bir Harb tayyaresi dUştU 

Londra, 29 (Radyo) - Bir 
lngiliz harb tayyaresi, bugün 
Solankda yere düşmüştür. 
Tayyaredekiler ölmüştür. 

Tayyarenin düştüğü yer ci· 
varında bulunan 9 rençber, 
yardım için tayyareye yaklaş· 
tıklarında motör patlamış ve 
bunları yaralamıştır. 
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ga 
Manevraları dün bit

ti. Bugün geçid 
resmi yapılacak 
Sof ya, 29 (Radyo) - Bul· 

gar manevraları devam ediyor. 
Dün gece ve sabaha karşı, 
hakiki muharebe tecrübeleri 
yakılm ıştır. Bu esnada motöri
ze edilmiş bütün btaatla tay· 
yareler faaliyette bulunmuştur. 

Manevralar, Harbiye Nazırı 
General Lokofun idaresin· 
dedir. 

Bulgar Kralı Boris, sabık ve 
Jahik nazırlarla bütün ateşe· 

militerler, bidayettenberi ma· 
nevraların cereyan ettiği sa
hada bulunuyorlar. Manevra
lar, bu akşam sona eriyor. 

Yarın (bugün) biiyük bir 
geçid resmi yapılacak ve ordu 
Kral Boris tarafından teftiş 

olunacaktır. 

İngiliz kabinesi 
Dün toplandı ve muhtelif 

meseleleri tetkik etti 
Londra, 29 (Radyo)- lngi· 

liz kabinesi bugün toplanmış 
ve Birinciteşrinin 26 ncı günü 
açılacak olan avam kamara
sında kral tarafından irad edi
lecek nutuk etrafında tetki
katta bulunmuştur. 

lngiliz kabinesi, Hariciye 
Nazırı B. Eden tarafından 
Cenevre müzakereleri hakkın· 
da verilen izahatı dinledikten 
sonra, Nyon konferansı neta
yicile Çin - Japon hadiseleri· 
ni de tetkik eylemiştir. 

İhtilalci İspanyada 
Faşist teşkilatt 

ŞanSebnstiyen, 29 (Radyo) 
- ihtilalci İspanyanın herta· 
rafında Faşist teşkilatına baş· 
lanmıştır. 

Kız Talebe Yurdu 
bu sene de açılacak 

İzmir Kız Talebe Yurdu, 
geçen sene olduğu gibi bu 
sene de açılacaktır. Şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. Yurd 
idare işleri, Cumhuriyet Kız 

Enstitüsü moda öğretmeni 
Bn. Aliye Doğana teklif edil
miş, kendisi de bu teklifi 
kabul etmiştir. 

Y urdda talebenin derslerine 
büyük ehemmiyet verileceği 
gibi, mekteblere gidiş ve ge· 
!işlerinde de öğretmen neza
retinde hareketleri temin olu· . 
nacaktır. 

Biribirini yaralamışlar 
lsmetpaşa bulvarında Hüse· 

yin oğlu kahveci Kurban, Mus· 
tafa oğlu Cevdet ve Rıza oğlu 
Osman, arabaya binmek me· 
selesinden kavga etmişler ve 
biribirini çakile yaralamış· 

!ardır. 

ANADOLU 

·ka hükômeti, _Uluslar Sosye
den mühim bir sual soruyor. 

iki devlet arasında harp olduğu takdirde diğer devletlerin ne yapa
cakları soruluyor. ispanya meselesietrafında müzakereler oluyor 

Cenevre, 29 ( Radyo ) -
Uluslar Sosyetesi konseyi; 
bugün, Fransa Hariciye Na· 
zırı B. Delbosun riyasetinde 
aleni bır toplantı yapmıştır. 

B. Delbos, konseyin yeni 
azaları, Iran, Irak ve Belçika 
hükumetlerini, delegelerii1İn 
şahsında selamladıktan sonra, 
ruznamede mevcut meselelerin 
müzakeresine geçilmiş ve İp· 

tidai maddelere muhtaç dev· 
Jetler için tanzim olunan proje, 
alakadar komiteye havale 
olunmuştur. 

Konsey, öğleden sonra hu· 
susl bir içtima yapmış ve 
Aınerikadan Uluslar sosyetesi 
genel sekreterliğine gelen mü· 
him muhtıra müzakere olun
muştur. 

Amerika, iki devlet arasın· 
da harb ilan edildiği takdirde 
Uluslar sosyetesine dahil dev
letlerin ne yapacaklarını sor
maktadır. 

Konsey, Amerikanın bu 
muhtırasını teksir etmiş ve 
hükumetlerinden fikir sormak 
üzere bütün devletler delege· 
lerine birer suret vermiştir. 

Cenevre, 29 (A.A.) - İs
panya ihtilafı hakkındaki mü· 
zakerelerin müeyyidesini teşkil 
edecek olan karar sureti pro· 
jesinin tanzimine memur ko· 
mite: saat 17 ,30 da toplan
mıştır. 

lngiliz murahhas heyeti bir 
metin tevdi etmiştir. Bu me· 
tinde ademi müdahalenin mu· 
haf aza ve takviyesi hususunda 
ısrar edilmekte, işin akamete 
uğraması takdirinde meselenin 
heyeti mecmuasının yeniden 
nazarı itibare alınması lazım· 

geleceği beyan olunmaktadır. 

B. Delbos İngiliz metnine 
müzaharet etmiştir. 

B. Delvayo bu metni mü
zakere esası olmak itibarile 
reddetmiş ve ispanyanın mü· 
racaatına esas teşkil eden şu 
beş noktayı ileri sürmüştür: 

1 - Alman ltalyan te· 
cavüzünün vaki olduğunun ta
nıması, 

2 - Milletler cemiyeti ta· 
rafından bu tecavüze nihayet 
verdirecek bir şekilde mese· 
lenin müı'\lacelen tetkiki, 

3 - Muktezi harb malze· 
mesınm mübayaası hakkının 

iadesi. 

------~~~--......... ·•-•e-4•---------------
4 - lspanyol olmıyan mu· sulhun muhafazası mümkün 

hariplerin ispanyadan çıkarıl· olmuştur. Maamafih şurasını 
ması. da kabul etmek lazım ge· 

5 - Akdenizde kabul edil· lir ki, ademi müdahale 
miş olan cemiyet tertibatının taahhüdleri tatbikatta tahrif 
ispanyaya teşmili. edilmiş ve birçok ademi mü· 

Müzakerat icra edildikten dahale taahhüdleri ihlal olun-
sonra ispanya muranhasının muştur. 
bu sabah saat 9 da Valansiya Fransız hükumeti namına 
hükumetinin bu beş notaya söylüyorum ki, bu vaziyete 
müteallik olarak yapabileceği bir nihayet verilmelidir. Fran· 
azami fedakarhkların hududu· sız hükumeti ademi müdahale 
nu gösteren bir projeyi tan· siyasetini tehdid eden tehli-
zim etmesi karar altına alın· kelere karşı herkes tarafından 
mıştır. kat'i ve müessir tedbirler ve 

Cenevre, 29 (A.A.) -· Mil· taahhüdler alınmasından ve 
!etler cemiyeti asamblesinin ispanyanın siyasi istiklali ile 
siyasi komisyonunda ispanya tamamiyeti mülkiyesine hür-
meselesi etrafındaki müzake· met edileceği keyfiyetinin zı· 
relere devam edilmiş ve B. man altına konulmasını temin 
Delbos bir nutuk irad eyle- için mütemmim gayretler zar· 
miştir. fında yeni sebebler bulmak· 

B. Delbos ispanya hükume· tadır. Bugünkü vazi) et artık 
tinin beynelmilel vaziyete za· daha fazla devam edemez. 
rar verecek mahiyette fikirler Avrupayı yeni taahhüd ihti· 
ileri sürmekten içtinab eyle· mallerine karşı garanti etmek 
diğini kaydeyledikten sonra kafi değildi. Ayni zamanda 
Fransız hükumetinin ispanya mesuliyeti kimde olursa olsun 
işinde Avrupa menfaati için mazide yapılan taabbüd ihlal· 
tatbikinde ilk teşebbüs yaptığı lerinin netayicini de ortadan 
siyasetin mülaem olduğu kaldırmak icab eylemektedir. 
prensipleri şöyle izah etmiştir: Bu vaziyet İspanyada harb 
-İspanyol anlaşmazlığı dola- eden yabancı iÖnüllülerin geri 
yısile en önce ortaya konan çekilmesinin hususi bir müs· 
mesele şu olmuştur: taceliyet ile lüzumlu olduğunu 

Muhasımlara şu veya bu ta- göstermektedir. Eğer Fransız 
raftan yapılan silah ve mü· hükumeti bu gayretlerinde 
himmat tedariki yarışının İn· muvaffakıyete varmaz ise 
kişafına müsaade etmek man· vaziyetin heyeti umumiyeıi 

tıki midir? Değil midir? Ve pek tabii olarak Aıambleye 

bu sulhun ve hatta bizzat Is- tevdi olunacaktır. 
panyanm menfaatine midir, Müşahede edeceğimiz ihlal· 
değil midir?. leri cezalandırmak kat'iyyen 

Hükumetlerinin şeklini ve mevzubahs değildir. Fakat bu 
veçhesini tayin etmek keyfi- ihlallerin yeniden vukuagel-
yetinin yalnız İspanyollara ait mekte devam eylemesini kabul 
bir mesele olduğu ilan edile- etmek te ayni zamanda mev· 
rek İspanyayı ikiye ayıran mü· zubahs olmıyacaktır. 
cadeleye her türlü müdaha- Avrupadan ve sulhtan hala 
lenin karışmasını bertaraf et· ümitlerini kesmiyenlere yardım 
mek suretile Milletler Cemi· için komisyondan ve bu ko· 
yeti paktının herhangi bir misyonda temsil edilmekte 
prensibi ihlal edilmek şöyle olan hükumetlerden tam bir 
dursun bilakis aza devletlerin müzaharet talep ederim. 
siyasi istiklallerine tealluk eden B. Delbosdan sonra söz 
10 uncu madde hükümlt!rine alan lngiltere murahhası Sir 
tam bir surette riayet olun· Eliot ademi müdahale anlaş· 
muştur. Bunun üzerinedir ki, masının esaslı hedeflerinden 
prensib itibarile paktın en birine vasıl olmuş bulunduğu-
sadık surette tefsiri demek nu ve bu suretle anlaşmazlığın 
olan ademi müdahale siyaseti Avrupaya sirayet eylememiş 
kurulmuştur. bulunduğunu kaydettikten son· 

Bu ademi müdahale siya- ra sözlerine şöyle devam et-
seti sayesindedir ki, Avrupa miştir: 

--Vaziyetin vehametini tak
dir ediyoruz. Eğer ademi mü· 
dahale taahhütlerindeki ihlal· 
ler iki taraftan da fazlalaşa· 
cak olursa ademi müdahale 
siyasetini yeni ba~tan tetkik 
eylemek İcab edecektir. Fakat 
Eğer bu siyaset bırakılnca.k 
olursa Aurupanın daha tehli
keli bir vaziyete sürükleneceği 
muhakkaktır. 

Fransız murahhasının beya· 
natına tam surette iştirak edi· 

yorum. Vaziyetin takviyesi İçin 
İtalya hükumeti nezdinde bü-

tün gayretlerimizi sarfetmekte· 
yiz. Sulha hizmet etmiş olan 
ve halen de hizmet etmekte 

bulunan bir siyasetin baltala
masını icap ederim. 

B. Eliotdan aonra söz alan 
B. Litvinof ta demiştir ki: 

- Ademi müdahalenin bey· 
nelmilel hukukta iayri meşru 

bir vaziyet teşkil eylediği mu· 
hakkaktır. Fakat eğer Sovyet-

ler birliği beynelmilel hukukun 
bu yeni tefsirlerine iltihak ey· 

ledi ise bunu sırf dünya sulhu 
menafii namına iki büyüle Av-

rupa devleti ile iş birliğini 
idame için yapmıştır. Bu ade-

mi müdahale siyasetinin sulhu 
kurtarmış olduğu söyleniyor. 

Ben bundan emin değilim. 
Zira ademi müdahale sayesin· 

dedir ki, asiler, dahili harbe 
devam edebilmelerini mümkün 
kılan yardımlara mazhar ol· 

muşlardır. Ben eminim ki, E
ğer lspanyol cumhuriyetine 

daha geniş yardım yapılacağı 
bildirilmiş olsaydı, hedeflere 

erişilir ve ademi müdahale 
muvaffakıyetle neticelenirdi. O 
zaman ayni zamanda ispanya 
iıtiklali ve Avrupa muvazene
si de muhafaza edilmiş olurdu. 

Sen Çuko 
Sahar hUkOmet reisliği· 

ne mi seçiliyor? 
Pekin, 29 (Radyo) - Mu· 

kaddema Hoppey Sahar siyasi 

meclisi reisi bulunan Sen Çuko 
bir müddettenberi bulunduğu 

Tokyodan bugün buaraya gel· 
miştir. Bu adamın, Japonya 
tarafından yeni Sahar hüku· 
meti reisliğine getirileceği söy· 
leniyor. 
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Kumar oynatan 
kahveler 

Oç kahve kapablacak 
Tepecikte Kağıthane ca 

desinde kahveci Bekir ile di 
rekli kahve müsteciri F etta 
ve Kemer köprüsü üzerind 
kahveci Alinin kahvehane! 
rinde kumar oynattıkları v 
menfaat temin ettikleri hab 
alınmış, tutularak suçlarını iti 
etmişlerdir. Bu kahvehanel 
kapattırılacaktır. 

72 liraya 
Sahip olmak istemiş 
Gazi bulvarında Menemen 

celeb Hüseyin oğlu Rasi 
pantalonunun cebine koyduğ 
72 lirayı bindiği otobüst 
düşürmüştür. Otobüs şofö 
muavini Bekir oğlu İsmail, b 
parayı bulduğu halde tesahu 
ettiğinden ve zabıtaya habe 
vermediğinden tutulmuştur. 

Pantolon hırsızlığı 
Oımaniye caddesinde Ôme 

oğlu Süleyman ve arkaşı Ş 
kir, bir hafta evci terzi Rız 
nın dükkanında kaybolan pan 
tolonu çaldıkları şikayet edil 
diğinden tutulmuşlardır. 

Makarna /abrikasında ka 
Alsancakta Tahsin Piyal 

makarna fabrikasında bir ka 
za olmuştur. Ameleden Raiı 
oğlu Ayvaz, her nasılsa elin 
hamur makinesine kaptırmı 
ve yaralanmıştır. Yaralı işç 

Memleket hastanesine kaldırıl 
mıştır. 

Yaralamış, kaçmış 
Karantinada köprü mevki 

inde otobüs biletçisi Tevfik 
müşteri meselesinden lhsa 
oğlu şoför Haşmeti bıçakl 

kolundan yaralıyarak kaçmış 
tır. Zabıtaca aranıyor. 

Başından yaralamış 
F evzipaşa bulvarında esk 

Selanik Bankası binasınd 
Hamza oğlu 12 yaşında Kad 
ri, Hasan kızı 50 yaşında Z 
kiyeyi nahnla başından yara 
lamıştar. 

Bıçak taşıyanlar 
Kemerde Muhiddin ve Ga 

ribde birer bıçak buıunmuştur 
Kolunu ısırmış 

Hilal civarında Mustaf 
Hayri kızı Havva ve kızı Fat 
ma, bir çocuk meselesinde 
Mustafa kızı Ümmühan Aliyey 
döğmüşlerdir. Aliye de Fat 
manın kolunu ısırmıştır. 

Taarruz ve tehdid 
Kuruçay mahallesinde Şaban 

oğlu Ramazan, sarhoş olarak 
Fazlı karısı 30 yaşında Emi· 
nenin evine taarruz ve kendi· 
sini tehdid ettiğinden tutul· 
tutmuştur. 
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ettiği şeyleri Lu güzel kadın 
şiddetle tenkit ediyordu. Lid
ya, bu suretle Borisin en bü
yük kabiliyet ve mozhariyeti
ni hiç addediyor, demekti. 

- Lidya.. Mübahasemizin 
bu şekil alacağını ummuyor· 
dum. 

- Yani fikir ihtilafımızın 
çok geniş olduğunu mu söy-
lemek istiyorsun? Şu halde 
anlaşmamıza imkan yoktur. 

- Hayır, hayır! 
Ve, bir müddet dargın bir 

halde baktı: 
- Pek ala, mesele ve mü-

nakaşayı burada keselim. 

Çünkü asabımın çok yoruldu· 
ğunu hissediyorum. Sonra na
sıl uyuyacağım. 

Boris, hafif bir ıshk çaldı 
ve genç bir yerli kadın geldi. 
Bu kadın, çok sıcak kanlı ve 
oldukça güzeldi. 

Lidya bu kadına dikkatle 
baktı ve: 

- Çok güzel ve cazib bir 
kadın .. 

Dedi. 
- Evet, kendi cinsi dahi· 

!inde söylediğin gibidir. 
Boris yerli kadına: 

- Bayanı dairesine iötürl 
Emrini verdi. 

Lidya, elini Boriıe uzat
tı ve: 

- Geceniz hayır olsun! 
Dedi. 
Boris, Lidyanm uzattığı eli 

hürmetle ve resmi bir şekilde 
öptü. 

Lidya, yerli kadını takib 
ederek ilerledi ve bir kaç 
adım attıktan sonra ken· 
dini bir odada buldu. Bu oda, 
Rozun odasının hemen ayni 
idi. 

Lidya, odada istirahat et· 
mek istedi. Fakat dimağı bu 
harikalarla şiddetle meşgul 

idi. Bunun için tekrar Borisle 
görüşmek ihtiyacını hissetti; 
Boris: 

- Lidya .. 
yorum. Beni 
telakkilerine 
yorsun. Bazı 

Sana prestiş edi
kendi fikir ve 
tedricen bağlı· 
hususatta ıenin 

haklı olduğunu tasdik ediyo· 
rum artık. Görüyorum ki sen 
bana çok şeylerde rehber ola· 
bileceksin. 

Dedi. 
- Boriı, herşey böyledir. 

Yapılan işler ne kadar büyük 
ve mükemmel olursa olsun 
insanların umumunu da boş· 
nud etmesine imkan yoktur. 
Allah bile yaptığı işlerle ya
rattığı insanların umumunun 
bir noktada ittihad ettiğini 
görmemektedir. Nerede kaldı 
ki, senin gibi kendi fikir ve 
reyine bağlı bir cihaniİr. 

Boriıin yüzüne bariz bir 
istihza renıi taşıyan fakat 
tatlı bir tebessümle baktı. 

- Lidya, ıörüyorum ki 
çok açık konuşuyorsun. 

- Tabii cihana-irler iibi, 
değil mi? 

- Şu halde... Benim bu 
büyük teşekküllerimin, beşeri
yete karşı yaptığım işlerin 

sence hiçbir kıymeti yoktur. 

- Hele... Hele.. Busbütün 
böyle değildir. Ben nihayet 
bir kadınım, hem de diğer 
kadınlardan daha ziyade ka
dın! Bunun için hayatı, her
kesten daha başka rörürüm. 
Belki de rüıel bir kır çiçeği, 
kuvvetli ve istediğim gibi bir 
kucaklaşma belki de benim 
için bütün makinelerinden da· 
ha kıymetli ve manalıdır! 

Boris, Lidyaya hayret ve 
hatta biraz da korku ile bak
tı. Uzun bir zaman böylece 

baktı. Lidya önünden uzak
laşıyordu, ve nihayet büıbütün 
kayboldu. 

Boriı, hemen yerinden kalk· 

tı, hızlı hızlı yürüdü. Solda 
bir kapıyı açtı. Burada keskin 
bir güneş ışığı vardı. Burası 
Borisin çalışma dairesi idi. 
Arz üzerinde bu çalışma dai· 
reaine benziyen bir müessese 
yoktu. Buraya giren herhangi 
bir kimse çok büyük bir hay· 
ret içinde kalır; mevcud bin· 
bir ~ekil makine ve aletlere 
bir mana bile veremezler. 

Boris, üzerinde bir takııJJ 

mihaniki ~ekiller bulunan gt' 
niş bir masanın önünde dur 
du. Gözleri sanki bu makine• 
lerc muhtelif hareketler yap· 
tırıyordu. Bazı kollar kalktı, 

bir takım çarklar döndü, sii· 
tunlar peyda oldu, sesler du· 
yuldu ve karşı duvarda beyaı, 
~effıf, ıarip renkte bit 

- SONU VAR.--



Emil Zolanın 

f&h~~ ,ı~~ 
· ··~ ..... ·· Hırsızlar 

Hırsızın biri 
mahkemede: 

evelki gün 

hayatı 
Pi/imde Dreyfüs müdaf~ası ve Zolanıiımşahsi;;tl 

büyük muvaffakıyetle yaşatıldı .. 

So Emil Zola, Dreg/üsü müda/aa edigor 
Üiı.ı·" ?amanların en meşhur yük şöhretini getiriyor. Fakat 
~meşhur Fransız edibi Dreyfüs gene Şeytan adasında 

1~ il Zolanın hayatı • dır. sürgündür. 
., Ilı; büyük edibi Pariste bir Zola, lngiltereye kaçıp ora-
e~". ~rasmda beraberce se· dan da Dreyfüsü müdafaada 
n ıçınde geçirdiği Paul Ce· devam ediyor. Tam o sırada 
kne ile bir sokak kızını din- Fransada vukubulan bir hü-
1 en başlıyor. Cezan ne genç 
y n Portresini çizerken o da 
~tını dinliyor ve meşhur 

a lsinıli hikayesini yazıyor. 
... eser, onun ille şöhret va· 
-.ııdır 
lo · 

tan •ene sonra artık Zola, 
-~ edebiyat aleminin bir 

~ ~ !dır. Müreffeh, zengin 
nrı 1 ud. Eski arkadaşı Ce· 

e 0 nu ziyaretinde kula· 
....._ ~~~liyor: 
lıd 8ır san'atkar fakir kal· 
İd ır; aksi takdirde onun 

tt Ve k d . "d . ·b• oı... u retı mı esı gı ı .. , v 
D· e yağlanır. 

tre~or, Zola. omuzlarını sil
il aı hıukabele ediyor. Zola, 
ki tada, Fransız ordusunun 
bi~· tenç ve yegane Yahudi 

e L ı olan Alfred Dreyfüs ve 
~rıa ·1 '4ıy 1 ı e dosttur, beraber 

\ ~- ~üzbaşı Alfred, Er· 
l\ltıd •rbıyece bazı ifşaatta 

~ er Ulu İçin orduya ihanet 
·~ ~ek suçile Şeytan ada· 
~.ıi. •Utiilünce Fransa· bu 
"'l .. e ·ı ' ' 
tt}'f .. 

1 e çalkalanıyor. Herkes 
İ)e Us suçlu mu masum mu?) 
tı.ı~0tuyor. Cumhuriyet bile 
llt, D tk tehlikesine maruz
~11 reyfuaun karısı geliyor, 
'- run .. d f . . 
~ t rnu a aasını ıstıyor. 

, Ordereddüt ediyor. 
1111 L "Ya hacum etmek bü-q• ' 
)e d~·at ve saadetini tehli· u .. 
d. 4Urebilir. Fakat mev-

"' lrı .. h. 11~,, İth u ırn... Nihayet "Ja· 
'ıb11, •rn ediyorum,. unvanlı 
'tr (.' eserini yazıyor. Bu 
Ot "etinaayı yerinden sarsı· 

olaya dünyanın en bü-

Al/red Dreg/üs Ştı!glan ada-
sında zındanlarda 

kiimet değişmesile Dreyfüs 
kurtuluyor, bir kahraman ol· 
rak Parise dönüyor. Onun 
masumiyeti anlaşılınca, Zola da 
Fransaya geliyor. Fakat az za· 
man sonra odasındaki sobanın 
f-.na yanmasından zehirlenip 
ölüyor. 

Cenaze merasimi çok büyük 
oluyor ve Anotole F rance 
onun için şöyle dıyor: 

"Zola şöhreti fethetmiştir. 
Şan ve şöhret Zolanın hak
kıdır. O çalışmalarının kıymetli 
meyvalarını tatmıştır. Zola bü
tün varlığile çalışmıştır. Müca· 
dele etmiştir. Çünkü o iç ra· 
hatlığının, asude hayatın ancak 
adalet ve hakikat mefhumla· 

'"Q Anato/e France, solda Emil Zola arkadaşı 
'Clluae ile birlikte sokak kızilt1 konuırıgor 

Ce-

rında bulunduğunu biliyordu. 

Onun cesur sözlerinin akisle· 
riJe Fransa uykusundan uyan· 
mıştır. 

Ona ıstırap çektiğinden do· 
layı acımıyalım. Ona gıpta 
edelim. Çünkü onun yüksek 
kalbi kıylerin en büyüğünü, 
en asi!ini kendisine kazandır
mıştır. 

Zolayı filimde Holivudun 
en büyük simalarından Paul 
Mune yaşatmış ve harikulade 
muvaffak olmuştur. Bu artist, 
yaşatacağı şahsiyetlerin kalı

bına girmekte emsalsizdir. Ken
disi Avusturyalıdır. Meşhur 
Fransız alimi Pastörü canlan
dırmaktaki muvaffakıyetinden 
akademi mükafatını bile al· 
mıştır. Zolayı tanıyanlar, Mu
neün portresi karşısında. mü
şabehetten hayrete düşmüş
lerdir . 

Amerika da 

Bir kocanın 
şenaati --···· .. ·--

Başkasını severek 
karısını nasıl 
öldürmüş? 

Nevyork civarındaki Tren· 
ton şehri zabıtası, bir maki
nist tarafından ika edilmiş 
fakat epeyce zamandanberi 
gizli kalmış bir cinayeti mey· 
dana çıkarmıştır. 

Makinistin adı Ramon Ko
tadır. Bu adam yaz mevsimini 
şehirden yarım saat kadar 
bir kır evinde geçirmektedir. 

Kırk yaşlarında bulunan 
:Ramon Kotanın zevcesi, genç, 

uysal ve tam bir ev kadını 
Meri Maylerdir. 

Bu bahar, sayfiyeye nakil
den iki gün sonra, her gün 
bahçesinde lsveç usulü • ve ... 
yarı çıplak bir halde • jim· 
nastik yapan komşu bayan, 
Ramonun nazarı dikkatini cel· 
betmiştir. 

Ramon nihayet bu çok ser
best ve cinsi cazibeye malik 
kadına aşık olmuştur. Genç 
kadın da ayni alakayı göıter· 
miş ve aralarındaki münase· 
bet süratle kuvvetlenmiştir. 
Fakat bu münasebete karşı 
bir engel vardır: Ramonun zev· 
cesi. Bu ıebeble Ramon, karısı· 
na düşman kesilmiş ve çok 
fena muamelelere başlamıştır. 

Sevgilisi Meri de bir gün 
kendisine: 

- Ramon, seni seviyorum, 
fakat evlisin, karını ba~ından 

defettiğin iÜn senin olacağım. 
Deyince o da karısını orta· 

dan kaldırmak şeklindeki müt· 
hiş kararını vermiştir. 

Bir gece, maşukası bahçe
nin kenarında Ramonu bek· 
!erken korkunç bir feryad 
duymuştur. Bu feryad bir ka
dınındır. Ve Ramonun evinin 
alt katından gelmektedir. Fa
kat çığlık kesilmiş ve az sonra 
Ramon görünmüştür: Benzi 
sapsarı olan Meri sevgilisine: 

- Karım gebedir? Doğur· 
mak üzere amcasının evıne 
Şikagoya gidecektir. Benim 
tahminime göre, karım benim 
fena hareketlerimden bıkmış· 
tır. bir daha da dönmiyecek· 
tir. Bunun üzerine ben de 
hakkında talak kararı alaca· 
ğım. Demiştir. 
Komşu kadın bu sözlere 

tamamen inanmış görünmüş. 

48 saat sonra Ramonun evine 
yerleşmiŞtirl 

Fakat vaziyet komıuların 

- ------- -----

Göklerden düşen bir nişanlı 
Sabık Mısır Baş· 

vekili Nesimi paşa· 
nın 17 yaşında 
Avusturyalı bir dil· 
herle nişanlandı· 
ğını ajanslar bil
dirmişlerdi. 

Avusturyalı ve 
henüz 17 yaşında 
olan m at m a z e l 
Mari Hoyner tay· 
yare ile Kahireye 
vasıl olmuştur. 

Nesimi paşa ha
len yetmiş yaşın· 
da, fakat çok zengin bir zattır. Resmimizde Nesimi paşanın 
nişanlısını istikbal ettiğini görüyorsunuz. 

nazarı dikkatini celbetmiş ve 
Bayan Ramonun ne olduğu 
sorulmağa başlanmıştır. 

Ramon, komşulara mahud 
masalı tekrarlamıştır. Fakat 
hakikatte kadın kocası tara· 
fından öldürülmüş ve evin 
zemin katına gömülmüş imiş. 
Katil koca, zı.vallı kadının 
mezarı üzerinde komşusu ba
yanla bal ayı yaşamaktadır! 

Bu aralık Ramonun karısı· 
nın amcası çıkagelmiş ve ye· 
ğeninin Şikagoya gelmediğini 
nerede olduğunu bildirmesini 
Ramondan istemiştir. 

Hadise esasen komşuların 
da nazarı dikkatini celbettiği 
ıçın zabıtaya da aksetmiş, 
taharriyat neticesinde evvela 
Merinin kanlı elbiseleri ile 
kanlı bir balta bulunmuştur. 
Zavallı kıdının yarı tefessüh 
etmiş cesedi de, katil koca 
ile sevgilisinin yatak odası 
altından çıkarılmıştır, katil 
yakalanmıştır. 

-------
Sıtkının suçu 

sabit oldu 
Karşıyakada Yamanlar su· 

yunu şehre indiren şirketin mü
hendislerinden Jozef oğlu Yu· 
sef Ruslap ile borucu Mcb· 
medi öldürmek maksadile si
lah atmaktan maznun Sıtkının 
muhakemesine dün de devam 
edilmiştir. 

Dünkü celsede bazı talimat· 
Jar okunduktan sonra müddei· 
umumi iddianamesini serdet
miş ve maznun Sıtkınm mü· 
hendiı ve borucuya öldürmek 
maksadile silah attığı sabit 
olduğundan Türk ceza kanu· 
nunun 62 ve 448 inci madde· 
leri mucibince cezalandırılma· 
larını istemiştir. 

Muhakeme, karar için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Pazar maçları 
Pazar günü şild maçlanna 

başlanacaktır. Evvela Alsancık 
takımile Demirspor, bunu ta
kiben Üçok, Doğanspor takım· 
ları karşılaşacaklardır. 

Alsancak kulübünde 
Alsancak ldmanyurdu aza

ları, pazar günü akşamı saat 
19 da kendi yurd binalarında 
toplanarak bir hasbıhal yapa· 
caklardır. 

Doğanspor kulübü 
başkanlıfından: 

idare heyeti intihabı yapıl· 
mak üzere Doğanspora kayıtlı 
bilumQm azanın 2-10-937 Cu
martesi günü akşamı saat yir· 
mide kulüb binasında hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Mehmedi kirletenler 
MahkOm oldu 

lmariye mahallesinden Meh· 
med adında bir çocuğu Ka· 
difekalesine götürerek zorla 
kirleten Hasan ve arkadaşla
rının Ağırcezada devam eden 
muhakemeleri neticelenmiştir. 
Bunlardan Hasan üç sene, 
arkadaşı Ahmed üç sene iki ay 
ağır hapis cezasına mahkum 
edilmişlerdir. 
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Yazan: M. Ayhan Adapazarındaki cinayetin laili ne diyor? Par iste 
Araşhrmalar oldLI 

~~~~~r~~~~~ ''Silah mı ateş ettim, Raris, 29 (Radyo)- P 
muhtelıf y~rlerine atılan 

balardan dolayı tahkikat 
vam eden gizlı zabıta t 
latı, 42 yerde araştır 
yapmıılar ive bazı evrak 
etmişlerdir. Bu evrak zab 
tetkik olunmaktadır . Delikanlını gözlerinde müdhiş bir 

asabiyet ve heyecan vardı. 
Kız, aapHrı kesilmişti. Kork· 

makla beraber, gözlerinin için· 
de bir nevi gurur ve şiddet 

iÖzüküyordu. 
- Susmazsam?. 
- Kabaca harekete mec· 

bur kalırım. 
- Fakat bir hırsız, ancak 

istediğini çalar ve geçer .. Ben 
size mukavemet etmiyorum .. 
Çalınız ve gidiniz .. 

- Cani herifi kahraman bir gence benzi-
Kız, hiddetle ve ayni za· yordu. 

manda şiddetle, dişi bir kap· - Ne demek mi istiyorum? 
lan gibi karyoladan sıçradı, Söyliyeyim Sinorinal 
dolabı açıb sırtına bir rop aldı: Seni seviyorum. Fakat an-

- Cani mi?. Babam gibi nemi öldürenin ya kendisini, 
kahraman bir kumandana siz.. yahud en yakinini öldürmek 
Cani diyorsunuz ha?. için yeminim vardır. Anlıyor 

Delikanlı yerinden bile kı· musun?. Damarlarımda taşıdı· 
mıldamadı: ğım kan, aşkla bu yemin ara· 

- Maalesef öyle! işte delili! sında hangisini seçeceğimi 
Bu mücevher, annemi öldüren- bana göstermiştir. Ben, anne· Delikanlı kaşlarını çattı: 

- Çıılmak mı?. Hırsız 
dediniz? 

mı ler tarafından alınmıştır ve min gerdanlığım boynunda 

- Öyle yal.. Gece yarısı . 
bir tanımadığının evine, hırsız, 
hem de kimbilir nereden, çı
kagelen bir adam, başka ne 
maksatla gelebilir? .. Baksanız, 
kılıcınız elinizde .. Çalın, emin 
olun; baiırmıyacağım. Yalnız 
çıkın ve gidin... Gitmezseniz 
bağıracağım. 

- Tehlikeli bir iey yap
mış olursunuz.. Çünkü sizinle 
gayet ciddi olarak konuşmıya 
mecburum. 

Genç kız, gözlerini açtı: 

- Benimle mi? .. Siz ha? 
- Eveti. 
- Fakat ber. sizi tanımı-

yorum. 
- Hakkınız var, size ken· 

dimi takdim edeyim: 
Ben Yunan Prenslerinden 

Niko... Bugün size mektub 
göndermiştim. 

Genç kız bir kahkaha attı: 

- Siz, Prenssiniz öyle mi?. 
Çok garib şey .. Çünkü, mek
tubunuzun bende bıraktığı in
tiba çok fena oldu. 

Genç kız, delikanlının ken
disine hiç bir fenahk etmiye
ceğini anlamıştı. Sözüne ra· 
hatla devam etti: 

- Herhalde çok şımarık vu 
balapervaz bir kalbiniz varmış, 
Darılmayın amma; tanımadığı 
bir genç kızı sevib ona mek
tub yazan, bu kafi değilmiş 
gibi, gece vakti onun odasına 
~ . ıb mücevheratını ellerine 
alc.c bir insan... Yok, yok ... 
Yok delikanlı ... Haydi, o mü
cevheratı alınız ve odamdan 
çıkınız .. 

Delikanlı k1pkırmızı kesildi. 
Kendisini zor tutuyordu. Çün· 
kü bu sözler, onun izzeti nefs 
v haysiyetini delik deşik et
mişti. 

- Size bir şey soracağım! 
- Sorun bakalım!. 
- Bu mücevher sizin midir? 
- Evet, benimdir.. Fakat 

onu size bağışlıyorum ... 
- O kadar acele etmeyi

niz Sinorina Stela!.. 
- Bu mücevheri nereden 

tedarik ettiğinizi sorabilir 
miyim?. 

- Böyle bir suale hakkınız 
yoktur. Fakat size cevab ve· 
rebilirim: 

O benim babamın kılıç 
hakkı ve hatırasıdır .. 

Delikanlı sendeledi ve göz
lerini kapadı. Gözlerinde an· 
nesinin genç, güzel, kanlı ve 
masum yüzünü görüyordu. 

- Babanızın adı?. 

- Kumandan Steno Kon· 
dirini., 

Delikanlının ağzından küfür 
veya tükürük gibi bir cümle 
çıktı: 

size maalesef haber vereyim ki, taşıyanı öldürmek hakkına sa-
babanız artık sağ olmadığına hibim; talihsizliğimin dehşetini 
göre, yaptığım bir yemini si· biliyorum. 
zin üzerinizde tatbik edeceğim. Çünkü · beni sevmese bile -

- Sen bir serserisini. kendim çılgınca sevdiğim bir 
- Ben bir asilim.. Güzel kızın kalbine kılıcımı sapla· 

Stela, sen çok acı konuşuyor· mak mecburiyetindeyim .. 
sun. Bu kadar şahlanmış bir Delikanlı ona doğru yürüdü. 
gururla ilelebed mavaffak ola- Stela, onun gözlerinde parlı· 
cağım sanma!.. yan şiddetli azim ve kararı 

Genç kız durakladı: bütün vuzuhu ile görünce tit-
- Ne demek istiyorsun?. redi ve geri sıçradı. Tehlike 
Stela, dikkatle Yunanlı gen· işaretini veren zili var kuvve-

ce bakıyordu. Bu genç, haki- tile çalmıya başladı. 
katen bakışları, çehresi, vücu· Delikanlı etrafına baktı. 
dü ve hareketleri ile asil ve - SOA1U VAR -

lzmir harici askeri satın almailanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı 
Cinsi Kilo 

Benzin 21000 
Vakom 1800 
Valvalin 1600 
Gaz yağı 3700 

1 - Gaziemirdeki def tayyara taburunun ihtiyacı olub yu· 

2 

3 

karıda cins ve mikıarı yazılı yağları kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 
Kapalı zarf usulile münakasası 2 - 10 · 937 Cumartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarı 6680 lira olup muvakkat temi· 
natı 501 liradır. 

4 - Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele

rinde yazılı vesikalarla birlikte teminatı muvakkate 
makbuz veya banka mekluplarile birlikte teklif mek
tuplarım münakasa saatinden bir saat• eve] Burnava· 

daki askeri satın alma komisyonuna vermeleri. 
15 21 25 30 3173 

Orman koruma genel Sat. Al. komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 

(6955) metre yazlık elbiselik kumaş açık eksiltme 
usulile ihalesi 13 1. teşrin/937 Çarşamba günü saat 
11 de An karada Y enişehirde kamotanlık binasında 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

3 - Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonda gö· 
rülcbilir. 

4 - isteklilerin muvakkat teminat makbuzu şartnemesindeki 
vesikalarla belii gün ve saatte komisyona müracaatları 
ilan olunur. 26 30 5 10 

Orman koruma genet Sat. Al. komisyonundan: 
1 - Orman koruma genel t. komutanlık kıtaatları ihtiyacı 

için 17886,5 metre kışlık elbiselik bez kapalı zarf usu· 
lile satın alınacaktır. 

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

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

4 - Şartnamesi 260 kuruş mukabilinde komisyondan her 
gün alınaoilir. 

5 - isteklilerin şartnamde yazılı vesikalarile beraber teklif. 
mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar j 
komisyona vermeleri ilan olunur. 26 30 5 10~ 

Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Tahmin 
edilen bedeli 54600 lira olan 75,000 Kilo sadeyağ'ı 7 Birinci 
teşrin 937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14 de pa
zarlıkla alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvaakkat teminatı 3980 Liradır. Şartnamesi 273 ku• 
ruş mukabilinde komisyondan her ıün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. 30 6 3384 

bir kişi yere düştü,, 
- ------

8ucada bir bağ kulesinde yakala
nan katil neler •Öylüyor ....................... 

OORSA 
Ozum sat.şiarı 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
996 Ü. Kurumu 14 75 21 

Göz Heki 
Mitat Orel 

Adapazarında Mahmudiye 
Kayalar köyünde Çerkez 25 
yaşında Yusufu öldüren Ali 
Can oğlu Mehmed Huh1sinin 
zabıtaca şehrimizde tutuldu
ğunu dünkü sayımızda yaz
mıştık. Mehmed Hulusi, tutul
duktan sonra Sulhceza mah
kemesinin bulunduğu Bahçeler 
hamnın helasından kaçmış ve 
ertesi gün Buca nahiyesinde 
bir bağ kulesinde yakalan
mıştı. Mehmed Hulüsi, yaka
landıktan sonra cinayet hak· 
kında şu izahatı vermiştir: 

462 inhisar ida. 12 16 25 • 

141 Vitel 16 21 ıM·--k--b--1111111 

Adres: Beyler Numan 5 

kağı No. 23 
Kabul saatleri: Öğleden 

saat 10· 12 öğleden son 
15,30 · 17 Tele. 343 

131 Esnaf Ban. 15 15 75 e fe 
101 K. Taner 17 18 25 k •t bl 
87 Y. ı. Talat 15 16 50 ı a arı 
57,5 M. B. B. 16 16 50 Yavuz Kitabe 
43 Ş. Remzi 15 19 25 Sahibi Fahri Kitabçı gcti 
43 M. J. Tara. 16 75 18 50 Bütün mekteb - Ben fakir bir adamım, 

Adapazarında Mahmudiye Ka
yalar köyü civarında dağlar
dan odun toplar, şehirde sa
tarak parasile geçinmiye çalı
şırım. Bir gün köy civarında 
Abazalardan başka kimsenin 
yaklaşamadığı bir dağ vardır. 
Çifte tüfeğimi alarak bu dağa 
gittim, odun kesmiye başla
dım. Abazalardan birkaç kişi 
geldi, odun kesmeme mani 
oldu. Ben de keseceğim diye 
ısrar ettim. O vakit Çerkesçe 
bazı sözler söylediler. Beni 
öldüreceklerini anladım. 

32 Kaptan Ya. 16 16 
25 J. Taranto 14 14 25 tablarını en mü 
20 J. Koheo 16 25 16 50 şartlarla satışa çıkardı 
2138,5 sayın öğretmenlerle mu 

77539,5 rılerine arzeder. 

O vakit ben daha tetik dav-
ranarak çifte tüfeğimi ateş et· 
tim, bir kişi yaralanarak yere 
düştü, bunun kim olduğunu 
bile bilmiyorum. Derhal kaç· 
bm, evden nüfus tezkeremi 
aldım, fstanbula gittim, ora· 
dan: lzmire geldim, fakat za
bıtaca yakalandım. İlk fırsatta 
kaçtım, fakat beni tekrar ya· 
kaladılar. 

Mehmet Hulusi, bugünlerde 
Adapazarına gönderilecek ve 
hakkındaki takibata ora Müd-
deiumumiliğince devam - edile· 
cektir. 

!Kadını tehdit etmiş 
- Beş lira para istemiş 

Kemeraltı caddesinde Meh-
met oğlu Recep, lokantada 
yemek yiyen 24 yaşında Ayşe 
adındaki kadından 5 lira para 
istemiş. 

- Vermezsen seni öldüre-

79678 

incir satışları 
Ç. Alıct 

868 Tütiü ile t. 
124 Ş. Rıza H. 

78 A. Muhtar 
67 S. Beyazıt 
53 H. Alyoti 
35 A. Papağ. 
'l9 M. J. Tara. 

6 _F. Solari 
5 B. Alazraki 

1265 
74254 
75519 

K. S. 
5 50 
6 
7 
8 25 

K. S. 
12 
15 

7 
9 

4 50 Hurda 
6 625 6 625 
8 25 8 25 

13 13 
12 12 

Zeytinyağı sat.şiarı 
Kilo Alıcı K. S. K. S 
1000 Emirler z. 42 42 

Zahire sat.şiarı 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
410 Buğday 5 875 6 375 
54 Fasulya 13 

170 Arpa 4 
15 Ton Bakla 4 125 
25 " Nohut 5 4375 
17 Susam 16 50 

23302 Ki. T. B. içi 74 82 
1213 • Acı B. içi S2 S6 
2731 • Yapak 58 

468 • Yün 55 
277 " Kıl 52 
506 B. Pamuk 30 49 50 

Piyasa fiatleri 
No. 7 14 25 14 75 

" 8 15 00 15 50 
" 9 15 75 16 25 

ceğim.. ,. 10 17 75 18 25 
Diye tehditte bulunmuştur. ,. 11 20 00 21 00 

Hırsızlık ,. 12 21 50 22 50 
Kemer caddesinde Emine Yaralamak 

adındakikadın-;-b~'irada- Keçecilerde Piyaloğlu ha-
oturduğu Hüseyin kızı Aliye- mnda Rıdvan oğlu lsmail, te· 
nin 150 buruş kıymetinde eş- neke meseleıinden Mehmed 
yasını çalarak kaçmıştır. oğlu manav Aliyi yaralamıştır. 

Orman koruma genel Sal. Al Ko. dan: 
1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaatları ihtiyacı 

için 8582 metre kaputluk kumaşın kapalı zarf usulile 
ihalesi 13 1.teşrin/937 Çarşamba günü saat 10 da 
Ankarada Y enişehirde komutanlık binasında satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27033 lira 30 kuruş muvakkat te· 

3 

4 

minatı 2027 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 135 kuruş mukabilinde her gün komisyon· 
dan alınabilir. 

isteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline ka-
dar komisyona vermeleri. 26 30 5 10 ------

Burnava Tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Umum tah· Muvakkat 

Kilo Mahalli min tutarı teminatı 

Lira Lira 

Münakasa 
ıekli 

Odun 60000 Gaziemir 1050 79 Açık 
Odun 60000 Burnava 1050 79 Açık 

ilan 
lzmir tramva 

elektirik şirketi 
Cereyanın lıteşrin 

ayında aşağıda gösterilen 
lerde ve tarihlerde kesil 
ceği sayın abonelerimiz 
linmek üzere ilan olunur 

1 - 3, 17 ve 31 ilk 
kazar ıünleri saat 9 dan 
kadr: 
V numaralı çarşı mıntaka 
X .. Konak 
XI ve XIV no. Gazibulva 
XVI • , Gümrük 
XII ,. Mezarlıkb 

VI-VII-VIII ve Xlll tramv 
caddesi ve mücavir sokakl 

2 - 1 O ve 24 f lkteşri 
zar günleri saat 9 dan 
padar: 

1 numaralı Darağaç 

il 
III 
iV 
ıx 

A.V 

.. Tepecik 

.. Alsancak 
.. Basmahane 
Eşrefpa~a 
Kültürpark 
Karşıyaka 
Turan 
Bayraklı 
Burnava 
Buca 

ka 

28 29 30 

Foto 
1 N O N O Cad. No· 

Atölyede 

1 

En güzel pof, 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz çab 

ucuz yal!. 

Doktor Adil 
Bir müddettenberi A 

pada bulunan ltalyarı 
tanesi operatoru 0° 
Adil Bir avdet ederek 
yenehanesinde ha1ta 
kabule başlamıştır. 

Tarih 

4/10/937 

Gün 

. ı 
Paıarteıı 1 

" " 1 - Yukarıda miktar ve mahalli yazılı odunlar açık eksiltme suretile münak11ay• 
muştur. 

...iifl 2 - Münakasaları hizalarında yazıh saatlerde olmak üzere 4·10-937 pazarteıi .-
pılacaktır. 

3 - Şarnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komisyonuna g~ltfl 

17 21 25 30 322.P 



ANADOLU 

lzmir Levazım lamirligi ilanları 
lırnir Mst. Mv. K. Sat. Al. Komisyonundan: 

Tahmin edilen 
Cinsi Kilo miktarı mecmu tutarı Tem inalı ihale tarihi Günü Saati Münakasa şı·kli 

Maka h . Lıra K. Lira K. 
t.fak rna arıç kıtaat 39600 8316 00 623 70 4/10/937 Pazartesi 16,30 
a,

11
•rna merkez kıtaatın 35160 7032 00 527 40 4/10/937 ,, 17 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Açık ekıiltme 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

a
111

lur merkez ,, 30000 3450 00 358 75 5/10/937 Salı 16 
~ ıur hariç 11 45900 5508 00 413 10 5/10/937 ,, 16,30 
ayurı eti 30000 12000 00 900 00 6/10/937 Çarşamba 16,30 
1 - I . M zmır st. Mv. kıtaatının yukarıda cıns ve mikdarları yazılı bet kalem erzak ve k9yun eti bei kıta fartnamc ile ayn 
2 ayn hizalarında gösterildiği veçhile dört tane kapalı zarf bir tane açık eksiltme suretile miıinakaaaya konmv.ıtur. 

- İhaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda fzmirde kışlada Müstahkem mevki satın satın alma komiıyonuuda 
3 yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri her gün komisyonda göri1lebilir. 
s - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göıtermen mecburiyetindedirler. 

- Eksilmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve ~artnamelerinde yuılı veıikalarını lca· 
Palı zarf için teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en az bir saat evvel lcomiıyona vcrmi, buhmacaklardır. 

I ~ık eksiltme için de ihale saatinden evvel teminatlarile birlikte komısyona müracaatları. 118 22 :26 30 

1Zttıir Müstahkem Mevki satın alma ko. reisliğinden: İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ks. rs. den: 
- İzmirde Gazemirde yaktmlacak atelye inşaatı kapalı Yüz aded büyük bakır kazan, yüz aded küçük bakır kazan, 

2 zarfla eksiltmeye konmuştur. ikibin aded bakır karavana, ikibin aded kapaklı bakır bakraç 
- Keşif bedeli 272 bin liradır. ıhalesi 6 Birinciteşrin 2 /Birinciteşrin/ 937 cuma günü saat 15,30 da Tophanede 

937 Çarşamba günü saat 15 de M. M. V. satın alma fstanbul Levazım amirliği satoı1n alma komisyonunda kapalı zarfla 
3 lcomisyonunda yapılacaktır. eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli yirmi beş bin 

- Şartname keşif ve projeleri 1360 kuruşa M. M. V. sekiz yüz altmış liradır. ilk Teminatı bin dokuz yüz otuz dokuz 
4 satın alma komisyonundan alınır. lira elli kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda ıörü· 
s - ilk teminatı 14630 lirndır. lebilir. isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı belgel~rle beraber teklif mektuplarını ihale saatieden bir saat 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle evvel komisyona vermeleri. 21 26 30 5 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) fırkasında f 

zmir Müs. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
Yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale sa- 1 - Bir metresine tahmin edilen fiati 36,5 otuz altı buçuk 
atinden behemal bir saat evvel M. M. V. satın alma k kuruş olan 250000 iki yüz elli bin metre kılıflık bez 

omisyonuna vermeleri. 15 19 25 30 kapalı zarfla alınacaktır. 
1 İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 2 - Şartnamesini 457 kuruşa almak ve örneklerini a-örmelc 

- Tümenin Edremit garnizonundaki hayvanatın senelik istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
ihtiyacı için 325 ton Bergamadaki hayvanatı için 535 3 - İlk teminat mikdarı 5812,5 beş bin sekiz yüz on iki 
ton Ayvalıktaki hayvanatı için 132 ton olmak üzere buçuk liradır. 
992 ton yulaf mukavelesi ayrı ayrı yapılmak üzere 4 - ihalesi 15·10·937 cuma günü saat 15 dedir. 

2 ~apa\ı zarfla eksiltmeye konmuştur. ~ - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
- Edremit yulafının tahmin edilen tutarı 19500 lira ve maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatlarile birlikte 

ilk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. Bergama yulafının teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evel 
tahmin edilen tutarı 32100 lira ve ilk teminatı 2407 Milli Müdafaa Vekaleti satın alma komisyonuna ver· 
lira 50 kuruştur. Ayvalık yulafının tahmin edilen tutarı meleri. 3347 25 30 5 10 

3 7590 lira ve ilk teminatı 579 lira 25 kuruştur. lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
- ihalesi 8 Birinciteşrin 937 Cuma günü saat 11,30 da 1 - Her bir metresine tahmin edilen fiati 315 üç yüz on· 

Edremitteki Tümen satın alma komisyonunda yapılacak· beş kuruş olan 17000 on yedi bin metre kaputluk 

4 tır. Nümunesi bürgün komisyonda görülebilir. kumaş ile beher metresine tahmin edilen 290 ikiyüz 
- Teklif mektuplarını 8 Birinciteşrin 937 günü saat 10,30a doksan kuruş olan 26000 yirmi altı bin metre kışlık 

kadar komisyona teslim edilmesi şarttır. Bu saattan elbiselik kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 
sonra teklifler kabul edilmez. 2 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 3927 lira 50 kuruştur. 

I' 21 25 30 4 3253 Şartname bedeli 268 kuruştur. Elbiselik kumaşın ilk 
'tlllir M 5 K teminatı 5020 beşbin yirmi liradır. Şartnamesi 377 
ı st. Mv. a. Al. o. nundan: k k b·1· d M M V \ k · 

- 7 tane muhtelif ebat ve eşkalde şevrole veya ford uruş mu a ı ın e · · · satın a ma omısyo· 
k nundan verilir. 2 amyon ve kamyonlar pazarlıkla alınacaktır. 

3 
- Hepsinin tahmin bedeli 17000 on yedi bin liradır. 3 Kaputluk kumaşın ihalesi 8-l0-937 Cuma günü saat 11 

1 de ve elbiselik kumaşın ihalesi ayni gün saat 
4 - lk teminatı 1275 bin iki yüz yetmiş beş liradır. 14 dedir. 
S - ihalesi 13-10-937 çarşamba günü saat 10 dadır. 4 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

- Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan 3·üncü maddelerinde yazılı vesaikle ve teminat ve 
6 verilir. teklif mektuplarile birlikte belli gün ve saatlerinden 

- ~azarlığa ğireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 en az bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonu· 
Uncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatlarile na vermeleri. 19 25 30 5 

birlikie belli gün ve saatinde M. M. V. satın alma Izmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
iz ~misyonuna gelmeleri. 3348 25 30 5 9 1 - Yerli veya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve her 
l ~ Müstahkem Mevki satın alma ko. reisliğinden: bir metresine tahmin edilen fiatı 95 doksan beş ku· 

Eskişehirde yaptırılacak bir çift hangar kapalı zarfla , ruş olan 157 yüz elli yedi bin metre ekmek torbalık 
2 eksiltmeye konulmuştur. bez kapalı zarfla alınacaktır. 

........ Sk/l0/937 salı günü saat 15 de M.M. V. satın alma 2 - Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini gör· 
3 omisyonunda yapılacaktır. mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
4 ::: hk t ~inatı 9529 lira 67 kuruştur. 3 - İlk teminat miktarı 8707 lira elli kuruş sekiz bin 

Şartna11 keşif ve projeleri 828 kuruşa M. M. V. sa· yedi yüz yedi lira elli kuruştur. 
S, tın alma komisyonundan alınır. 4 - ihalesi 15·10-937 cuma günü saat 11 dedir. 
6 , l<eşif proje 165 bin 593 lira 24 kuruştur. 5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

~ksiltmeye girecekier kanuni teminat ve 2490 sayılı 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan, ilk teminatları 
. anunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az 
1dari şartnamenin 4 üncü maddesinin (F) fırkasında bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 
Yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarının ihale 1 15 30 14 
saatinden behemal bir saat evvel M. M. V. satın al-

'~rtı· hıa komisyonuna vermeleri. 15 21 25 30 
1, y M.üstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 

erlı veya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve herbir 
metresine tahmin edilen fiatı 60 kuruş olan 141000 

2 , metre arka çantalık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
~artnamesini 425 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

3 , lstiyenlerin hergün komisyona gelmeleri 
~k teminat miktarı 5480 beş bin dört yüz seksen 

4 , I tadır. 
S, ~~lesi 15-10-937 Cuma günü saat 15 tedir. 

3 
~nakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

b· u1~cü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
ır ıkte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 

saat evvel M. Mv. satın alma' k~misyonuna vermeleri. 
l~. 29 15 30 13 3014 
ı 1

" M .. , h/stahkem Mevki satın alma: komisyonundan: 

2 
Ilı 1 adet perçin J imal makinesi kapalı zarfla eksilt-1 

......._ 1' eye .. konmuştur. 

3 
p:hmin?edilen bedeli 18500] lira olup ilk teminat 

......._ lh tası. 1387 lira 50 kuruştur. 
4 , Ek1:s1 ... l8 Birinciteşrin 937Pazartesi günü saat .. 15dedir. 

.. sıltmeye ·gireceklerin 2490 sayılı .. kanunun-r2 ve 3 
~:~Ü maddelerinde istenilen -belgelerile birlikte: temi· 

ve teklif mektuplarını ihale gün t" ve ' .. saatinde en 
icç b" ....... ır saat evveline kadar .M. M. V. satın alma ko-
~·ı ~ 8Yonuna vermeleri. 15 30 15 3017 

İzmir Müstahkem Mev~ satm alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 

145 ton pirincin 12 l.ci teşria/937 salı günü saat 15 
de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı (26180) lira olup teminatı (1963) lira 
50 kuruştur. Şartnamesi 131 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 ünciı maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 

1 -

2-

yazılı gün ve saatten bi~ saat evveline kadar levazım 
amirliği satın alma komısyonuna vermeleri. 

22 30 2 7 

lzmir L. v. amirliği sat. al. ko. rs. den: 
İzmir Mst. Mv. kıtaatının kapalı zarfla münakasada 
bulunan 21200 kilo sadeyağı ihtiyacına talip çıkma· 
dığından pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihalesi 4 Birinciteşrin 937 pazartesi günü saat 16 da 
izmirde kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 19716 lira, teminatı mu· 
vakkate akçası 1478 lira yetmiş kuruştur . 

4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve ıartnameıinde yazılı vesika· 
ları ve teminatı muvakkatclcrile birlikte ihale aaatin· 
den evvel komiıyona müracaatları. 

30 Jlrltl HT 

zmir Levazım amirliği satın a ma ko. reisliiinden: 
17/10/937 Cumartesi günü saat 11 de Ankarada Levazım 

amirliki satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi icra 
kılınacağı Anadolu gazetesinin 25 ve 29 Eelul 937 tarihli 
nüshalarilc ilan edilen 720 ton gürgen odununun ihale tarihi 
16/10/937 Cumartesi günü saat 11 de yazılması lazım gelir· 
ken Anadolu .ıazetesince sehven 17/ 10/937 Cumartesi iÜnü 
saat 11 de dıye yazılmış olduğundan tashihen ilan olunur. 

---~~:--~~---~~..:_~.:...:..!::.,_,;;...;,.;.;..:.;._;.;;;.:,.:.:.:.:;:.:.:;,..,;,;..::.::.:....:.:.~:.:.:.--

J z mir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Müst. Mevki kıtaatının pazarlıkla satın alınacak olan 

27950 kilo sadeyağı ihtiyacına verilen fiat pahalı iÖ· 
rüldüiünden ihalesi 4 Birinciteşrin 937 pazaatesi iÜ· 
nü saat 16 buçukta lzmirdc kışlada lzmir Levazım 
amirliii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 25714 lira, muvakkat 
teminatı 1928 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazıla vesika-
ları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatin· 
den evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - lzmir tayyare alayının kapalı zarfla münakasada bu

lunan 48443 lira altmış kuruş bedeli keşifli komu· 
tanlığının göstereceği yerde yaptırılacak koruma ve 
ıslabe talip çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İhaiesi 6 · Birinciteşrin · 937 çarşamba günü saat 
16 da İımirde kışlada Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yaptlacaktır. 

3 - Teminat muvakkat akçesi 3634 liradır. 
4 - Şartname ve keşifname ve resmi her gün komisyon· 

da görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

ve bu işi yapabileceklerine İzmir Nafıa fen heyetinden 
alacakları vesikaları göstermek mecburiyetindedirler. 

6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile birlikte ihale saatinden evvel koıı isyona mü
racaatları. 

lımir L. V. amirliği sat. al. ko. rs· den: 
1 - fzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntakası kıtaatının 42000 

kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - İhalesi 16 Birinciteşrin 937 cumartesi günü saat 12 de 
lzmirde kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

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

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak· 
lardır. 30 5 10 14 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 
1 - 95 bin tane çıplak aleminyom matara kapalı zarfla 

alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli beheri 75 kuruştur. 
3 - ihalesi 3·11-937 Çarşamba günü sMt 11 dedir. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 307 kuruş mukabilinde M. M.V. 

Sat. Al. komisyonundan alınabilir. 
5 - İlk teminat 4812 lira 50 kuruştur. 
6 - ihaleye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

• maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte ihal ! saatından en az bir saat 
evvel M. M. V. Satın alma komisyonuna vermeleri. 

12 30 15 31 

Nafia müdürlüğünden; 
(8115) lira (94) kuruş açın tutarlı bulunan Cumaovasında 

yaptırılacak Tayyare istasyon kurağı yaptsı 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa 
ahkamına göre hazırlıyacakları teminat ve müteahhitlik ve 
ticaret odası belgelerıle birlikte 15/Birinciteşrin/937 Cuma 
günü saat 1 lde vilayet nafia müdürlüğünde müteşekkil komis· 
yooa başvurmaları. 3406 

Posta teigraf telef on umum 
müdürlüğünden; 

1 - Birer buçuk tonluk üç kamyonetle idare edilmek üzere 
lzmir posta ve paket rmerkezlerile şimendifer istas· 
yanlan ve vapur iskeleleri ve şehir dahilindeki posta 
ve telgraf merkezleri arasındaki posta nakliyatının 
28·9·937 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlık 
suretile ve üç sene müddetle ihalesi icra edilecektir. 
Aylık muh&mmen bedeli 450 liradır. 

2 - Muvakkat teminat miktan 810 ve kat'i teminatı 1620 
liradır. Ayrıca 500 lira da kefalet alınacaktır. 

3 - Malumat almak istiyenlerin müdürlük kalemine müra· 
caatlan. 3400 

Nafia müdürlüğünden: 
(996) lira (95) kuruş açın tutarlı Emrazı sariye hastanesi lağım 

çukurları yapısı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun· 
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa ahkamına göre hazırlıyacak-
ları teminat ve müteaahhitlik ve ticaret odası belgelcrile bir· 
likte 15/Birinciteşrin/937 Cuma günü saat llde Nafia müdürlii• 
tünde müteşekkil komisyona başvurmaları. 3407 
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a e e c Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, 
rekleri rahatsı% olanlara bile Doktorlar bunu tavsi.ve ederler. 

Vapur Acentasıa~!BD;~~am ....................... --........ --........... --....................... __. 
ROYAL NEERLANDAıs Doktor ,1111111111111111111uı111 

KUMPANYASI 
"TRAJANUS" vapuru 25- A Kemal Tonay 

9-937 de gelip BURGAS, M ETALLU M • 
VARNA ve KÔSTENCE li- Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları 

''D ıambatarını s· · · S f M t h ınanlaıı için yük alac?.ktır. ırıncı ını u a assısı 
" alırsanız: "l RİTONn vapuru 5-i0·937 ,. (Verem ve saire) 

de ROTTERDAM, AMSTER- bımuahaue ista&yonu lı.:ar~11ındaki Dibek ııokok başında 30 uyılı 
Hem bol ışık almış ev v h · d b h t 8 d k ı 6 DAM ve HAMBURG liman- e muayene oneııın e ııa a ııaa en a oam eaa yı 

olur, hem iktısat et· _ kadar hastalanın kabul eder 

!arına hareket edecektir. miş olur, hem lamba •lllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 1111 
SVENSKA ORIENT değiştirmekten kurtu-

LINIEN 
.. BIRKALAND" motörü 2- lur, hem de sarfiya-

10·937 ele ROTTERDAM, tmızın eksildiğini ilk 
HAMBURG, GDYNIA, DAN- faturada görürsünüz. 

ZIG, BAL TIK ve DANMARK 
limanlarına hareket edecektir. 

"BARDALND,, motörü 16· 
10·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, NORVEÇ BALTIK ve 
DANMARK limanlarına hare· 

aykent Elektri~ • telefon 
malzemesı deposu. 

Siemens fabrikaları ltlÜmessilii 
telefon 3332 Peştemalcılar 77 • 79 -satın alma komisyo-

~~ • .,.,..,.,~ ~·.···;i'. -·' .. ' . . • . 
~'fBJAA: .. f!S .• ·:'~.'~ \'•:J! •• ..... T)•'··~d , . ' • • •, 

ketedecektir. 
"VIKINGLAND,, nıotörü 

3-11·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARK limanlarına 

ise ve Ortaokullar 
nundan: 

haeket edecektir. 
SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
"ALBA JULIA,, vapuru 10-

10·937 de Mı\LTA ve MAR
SIL Y Aya hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
" LECHIST AN ,, motörü 

Cinsi 

Haki dahili elbise 
Harici elbise 
Siyah iş elbisesi 
Siyah iskarpin 
Sarı postal 
izci ceketi 

Mikdarı 

225 takım 
225 .. 
225 .. 
225 çift 
225 ,. 
56 adet 

Beherinin 
fi ati 
Kuruş 

470 
1900 
450 
450 
350 
620 

Tutarı 

Kuruş 
105750 
427500 
101250 
101250 
78750 
34720 

ilk teminatı 

Kuruş 
7935 

32300 
7600 
7600 
5910 

Pazarlıktan sonra ihale be
dellerine göre kat'i temi-
nat alınacaktır. 10/10/937 de ANVERS, DAN

ZIG ve GDYNIA limanlarına 
hareket edecektir. 

izci şapkası 45 • 250 11250 .. .. .. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 

Sıyah izci pantalonu 40 • 320 12800 • ,. • 
Talebe kasketi 225 ,, 140 31500 • ,. • 

acenta mesuliyet kabul etmez. 

Bölge Sanat okulu yatılı talebesi için mevcut nümunelerinc göre yaptırılacak olan yukarda 
mikdarları yazılı haki dahili elbise, harici elbise, siyah iş elbisesi, siyah iskarpin ve sarı pos-

Daha fazla tafsilat için İkin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 

talın açık eksiltme ile, izci ceketi, izci şapkası, siyah izci pantalonu, talebe kasketi de pazar 
lıkla üsterilecektir. 

binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 

Eksiltme ve kazarlıklar 5 Birinciteşrin 1937 sah günü saat 16 da lzmir Hükumet kona· 
ğında Kültür yat direlrtörlüğü odasında ayrı ayrı yapılacaktır. Nümonelerle şartnameyi görmek 
istiyenler her gün Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

Eksiltmeye ve pazarlığa girmtğP. istekli olanların da 2490 sayıh kanununun üçüncü mad 
desinde yazılı ahkam dahilinde teminat alıtları ile birlikte beJJi gün ve saatında komisyona 
başvurmaları ilan olunur. 16 19 23 30 

• 
vıe 

Şiire 
Limited 

Vapur Acentası 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIE 

G. M. B. H. 
"THESSALIA" vapuru 6 

llktcşrinde bekleniyor. HAM
BURG ve BREMEN liman· lirinci kordon Rces binası 

Tel. 2443 tarından yük çıkaracaktır. 
LONDRA HATTI "ARKADIA,, vapuru 6 Bi-

"POLO,, vapuru limanı- rinciteşrinde bekleniyor. ROT-
mızda olup 28 Eyliile kadar TERDAM, HAMBURG ve 
LONDRA ve HULL için yük BREMEN limanları için yük 
alacaktır. alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 I AMERICAN EXPORT- Ll-
E l"ld 8 B" · · · k NES y u en ırı~c~teşr~.ne ·a- The fXPORT STEAMSHIP 
~=ktı;.ONDRA, ıçın yuk ala· CORPORATION 

"LESBIAN,, vapuru 12 Bi- "EXIRIA,, vapuru 28 Ey-
rinciteşrinde LONDRA ve lil.lde bekleniyor. NEVYORK 
HULL için yük çıkarac;ktır. için yük alacaktır. 

LlVERPOOL HATTI "E.XAMELIA" vapuru 3 
"MARDINIAN,, vapuru 29 Birinciteşrinde bekleniyor. 

Eylulden 6 Birinciteşrine ka- NEYYORK için yük alacaktır. 
dar LIVERPOOL ve GLAS- EXECUTIVE,, vapuru 10 
GOW için yük alacaktır. Birinciteşrinde bekleniyor. 

BRISTOL LEITH ve NE-W NEVYORK için yük alacaktır. 
GASTLE HATTI "EXCHANGE,, vapuru 18 

.. JOHANNE,, vapuru 28 Birinciteşrinde bekleniyor. 
Eyliile kadar doğru BRISTOL NEVYORK için yük alacaktır. 
için yük alacaktır. "CARLTON" vapuru 22 

"ARABIAN PRINCE,, va- Birincıteşrinde bekleniyor. 
puru 10 Birinciteşrinde gele- NEVYORK için yük alacaktır. 
cek LElTH ve NEWGASTE· "EXMINSTER" vapuru 28 
LE için alacaktır. Birinciteşrinde bekleniyor. 

Tarih ve navlunlardakide- NEYYORK için yük alacaktır. 
ğişikliklerden acenta mes'u- THE E..\PORT STEAM-
tlive kabul etmez. SHIP CORPORATION 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
tarı ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T f'lefon : 3479 • 

PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXETER,, vapuru 8 Bi
rincitcşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

,-Dahiliye Mütehassısı -
Doktor 

C:eıaı Yarkın 
lzmir - Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi ~der. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 
Telefon : 3956 

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

Izmir Enternasyonal Fuar 
Komitesinden: 

İzmir Enternasyonal Frarının dört radyo ikramiyesini 427755, 
416562, 86571, 239132 numaralar kazanmıştır. Hamilleri 
ilan tarihinden itibaren üç ay içinde lzmir Enternasyonal 
Fuar Komitesi riyasetine numaralarla birlikte müracaat ede-
rek ikramiyelerini alırlar.. 28 30 3335 

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

STE ROY ALE HONGRQ. 
iSE DANUBE MARITIME 

"DUNA,. vapuru J8 Bi· 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL-
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA
TlSLAVA, VlY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE.. vapuru 10 

Birincitcşrinde bekleniyor. 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlarından yük çıkaracak 
ve BURGAZ, VARNA, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 
alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE • 
ANVERS 

"ESPAGNE.. vapuru Ey
liil sonunda bekleniyor. AN
VERS için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,, motö. ü 27 
Eyliilde 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 bek )eniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
HAMBURG ~ BREMEN 1~ 
manlarına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 

lem ez. 

İZ M 1 R 

Kiiltiir Lisesi 
Resmi Liselere Muadildir. 

Talebe kaydlarına devam ediliyor. 

EGE TAKSi 
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

Manisa Vilayeti Daimi 
Encümeninde 

- 1 - Manisa· Turgutlu yolunun 1 +074-17 +430 uncu· 
metreleri arasında yapılacak 92286 lira 49 kuruş 
şifli şose ve sınai inşaat kapalı zarf suretile e 
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait keşif vesair evrak 461 kuruş muk 
linde Manisa Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden alına 

3 - Eksiltme Birinciteşrinin yedinci perşembe günü 
onbirde Manisa Vilayeti Daimi encümeninde ya 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
S - Muvakkat teminat 6921 Lira 49 kuruştur. 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekiletniden alı 

ehliyet vesikası ile bu yıla ait Ticaret odası vesik 
ve muvakkat teminata ait makbuzlarını bir zar 
teklif mektuplarını da ayrı bir zarfa koyarak bu 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dairesinde 
ıtrlıyacakları bir kapalı zarfın içine koyarak 7 -10· 
saat 10 a kadar Manisa valiliğine vermeleri ve p 
ile göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü ma 
sine riayet etmeleri lüzumu ilin olunur. 

22 26 30 3 3278 

Askeri Fabrikalar Um 
Müdürlüğünden: 

1000 Ton Hurda 
• 

Tahmin edilen bedeli 20,000 Lira olan yukarıda mi 
yazılı hurda, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
komisyonunca 18ı 10/937 Pazartesi günü saat 15 de k 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komİ5 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 L 
havi teklif mektuplarını mezkiir günde saat 14 e kadar 
misyona vermeleri ve kendilerinde 2490 No.lu kanunun 
3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
misyona müracaatları. 28 30 2 4 33 

lstanbul Nafıa Müdürlüğü 
den: 

25/10/937 Pazarteıi günü saat 15 de lstanbulda 
Müdürlüğü binasında 52646,50 Lira keşif bedelli Osk 
Valdebağı Prevantoryomu talebe ve öğretmen ıanatorY 

inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme Bayındırhk işleri genel, hususi ve f 

şartnameleri, proje, keşif hulisasile buna mütcferri diğ'et 
rak 264 Kuruş mukabilinde daireıinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 3883 Liradır. • 
isteklilerin teklif mektuplarını ve en az 50,000 Liralı 

işe benzer iş yaptıiına dair Nafıa Vekaletinden almış old 
müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi kapalı 
)arını 25/10/937 Pazartesi günü saat 14 e kadar Nafı• 
dürlüğüne vermeleri. 30 10 15 63531 

Sıhhat ve içtimai muaveıı 
müdürlüğü satın alma koJJJi 
yon undan; 

Cinsi 
Koyun eti 

Dana eti 

Mikdarı 

1700 Ea az 
2200 En çok 
1400 En az 

Muhammen 
kıymeti 

45 

30 

Tutarı 
L. K. 
990 

450 41 
1800 En çok 

Sağır Dilsiz ve Körler müessesesinin yukarda müfredıt.•1 zılı et ihtiyacı açık eksiltme ile ihale edilecektir. lste~lı, 
~artnameyi her gün Sıhhat müdürlüğünde a-öıebileceklef' 
ihalenin 9· 10-937 a-ünü 11at 10 da Sıhhat müdürlüiüod; 
pılacatı Han olunur. 30 2 S 8 340 


