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Geçid resminden mulıtelif intibalar 

Ege manevralarından sonra düsünceler: r - '"\ 
~ ~-~~-~~~~~~~~o~~r=d=uda-ı~~mnh•n 
.,arp noktasından ~devi kıyafetinde 

~ hili, ordu harici kalmamıştır ... ~;::~~.;:~-;~::.R:~: 
1 ifa Ikın da bundan s;nra büyük vazifeleri :::ı.~ıı··~~:.,~:r~~·"ı:ı:;.~~.::;~~ 
i.. h k • · • d • binerek, Suriyenin :\lok.bura ieke· 

vardır. Harp bundan sonra er es ıçın ır lesine çıkmıotır. l\lüftü, bedevi 
kıyafetinde ~:bulunduğu cihetle, 
Ueyruıa kadar kolaylıkla gidehil· 
mio ve hüviyetini orada bildir· 
miştir. 

Filistin müftüsü, bir gere 

Bcyrutta kalmı~, erteei gün meç· 

r 
G.M taksas 

Averof zırhlısile Istanbula 
hareket etti 

Ademi müdahale komitesi toplandı 
··------

Fransanın noktai 
nazarı .kabul edildi 

• -------·------
Komitelönümüzdeki salı günü toplanacak 

meseleyi süratle bitirmeğe çalışacaktır 

bul bir semte hareket etmittir. Ademi müdahale komitesi azası 

Mareşal Fevzi Çakmak orduyu seltimlıgor 
Qllevra sahasından intibalar Vazife alm11 komutanlarla ha· ıid olacaktır. 

ç. Germencikte l\lareıal Fevzi 
~llıağın riyasetinde toplanan bü· 

-.lted heyet, yani Generaller, 
\ııl ttrıler, erkloılıarbler manevra 
'tıl lt~oda kritikler yaptılar. Tam 
~ lbıyeılerle yapılan bu tenkidler, 
İ\ ç t6phe11iz çok yükeek görüt ve 
ili •tılano ifadeleri idi. Aı1kerliğin 
~telif görfit zaviyelerinden ileri 
~ l~ fikirler ve yapılan tahlil· 
~ ~ealegin kendi eeaelarile çer· 
ti;cıeomioti. Ameli ve nazari va· 
it~~· •e hareketlere aid olan bu 
~ti~·d!er, ayrı ayn fakat daima 
ltt· 11'ine ba~lı liyakat ve dirayet· 
1~~11 • Yükeek tezahürlerini, vazife· 

111 teırih ve iııbat ediyorlardı. 

kemlerin ekademik beyanatı iki Herşeyden evel ıunu tebarüz 
kıema ayrılabilir: ettirmek llizımdır: 

Tenkidler ve tezler .. 

Manevıalardan eonra Germen· 
cikte yapılan bu usule aid itlerin, 
ne esaelannı ve ne de bazı tefer• 
rüatıoı yazmak ciheti bizim vezire 
ve ealiihiyetimizin hıtricinde kalır. 

Çünkü o takdirde bilmediğimiz, 

kavnyamadığımız itlere karıımıı 

oluruz. Ayni umanda bu maltlma· 
tın nihayet aliikatlarlara münhasır 
kalması çok lüzuıoludur. 

Bizim bu yazım1zda tetkik 
edeceğimi., cihetler, ortaya atacağı· 
mız fikirler daha ziyade halen 
ordu haricinde bulunan zümreye . 

Bundan eonra harb noktaeın· 

dan memleketi ordu harici ve ordu 
dahili diye ikiye ayırmak imkAn· 
sızdır . .Muharebelerde hudod var, 

fakat cebhe (yok değil) her taraf· 
tır. Memleketin bir mn.takHında 

herhangi bir oekildeki ukert hare• 
katı yalnız askerlere inhiear ettir· 
mek, (yanlıo değil) nokun iotir. 
Çünkü harbde sivillerin yani bal· 
kın vazifeleri, aekerlerin vazifeleri 
kadar çoktur. Eeki harblerde asker 
didinir, aeker ezilir, hırpalanır, 

çürürdü. Bundan eonraki harblerde 
iee en büyük •Aırlıklardan bir kıs· 

Kudü'I, 16 (A.A.) ·- , Royter Londra, 16 (Hadyo) - fspon· 
Ajansının muhabiri bildiriyor: ya iolerine ademi müdahale tali 

Filistinden .kaçın Kudüs müf· komitesi, bugün saat l I do Lord 
tüeü Suriyeye gelmiştir. Plimutun riyasetinde toplanmıştır. 

\.. _________ • ___ ...) İçtimada; Lord Plimut, Alman· 
~~~~~---..~~~~~~ 

mı, ordudan J ziyade halkın na~ibi· 
ne düeeccktir. Şıı halde, ne kadar 
küçük ve ne derece •büyük olursa 
olsun manevraların umumi ecre· 
yan etmesi, sivil ve Hkeri .her 
saf hayı ihtiva eylemesi qkri kat· 
iyyen yabana atılamaz. 

ya aefiri Von Ribentrop, Fransa 
sefiri B. Korben ve İtalya elçisi 
B. Grandi hazır bulunmuolordır. 

Fransa sefiri B. Korben, evvela 
sö.t alını~ ve iki aydanLeri Lir 
oyuncak haline gelmio olau ademi 
müdahale keyfiyelinin, bir an eve) 

balleJilmcsini, aksi takdirde bun· 
dan soora mühim ihtilllflar baı· 

göııtereceğini beyan eylemiştir. 

B. Korben, Ağustostan beri 
mütemadiyen Frank.oy• yardım 

edilmekte olduğucu tıöyliyerek, 

Fraosanın noktai nazarını bildir· 
miş, şimdilik ve derhal bir miktar 
gönüllünün geri alınmasını vcı bili· 
hare, bir komisyon teokili suretile 
bürün gönüllülerin İspanya toprak

- Sonu 6 ıncı sahifede -

Çin-Japon harbi Mesela, Garbi Anadoluda ge· 
çirilmio hadiseler, bakımıodıtn müs· 

tesna bir hususiyet vardır. Yurdu. 
muzun bu kısımları vak.tile İ!'ltila: 

laltıoda kalmıı, ezilmiı, yaomış 

Muğla ve Antalya gibi bazı meru
leketlerimiz de yabancı iegalini 
görmüotür. Şüphesiz ki balkın ea· 
kisine kıyas ederek istila ve bil· 
hassa iogal hakkında bildiği ve 

dü~ündüğü şeyleri tashili etmek 
lazımdır. Çünkü vaziyet çok değio· 
miştir. 

Japonya Mongolistana 
istiklal veriyor 

Mesela, umumi muharebede 
tahrip ve istila edilen Fransız 

memleketlerindeki ahali ile bu· 
güukü Jepanya halkının vaziyetleri 
hiç de bir değildir. 

Halkın tuhaf bir hali vardır. 
Baoka türlüeünil görmez~e bildiği 
oeyi aklından çıkarması güç olur. 

işte çok güç olan bu işi yapmak, 
halkı muhtemel ve her yeni vazi. 
yete göre hazırlanmış buluodur· 
mak hakikaten çok yerindedir. 

- Sonu .6 ıncı sahifede -

Japonların ihraç teşebbüsleri, üÇ defa 
Çinliler tartıfından akamete uğratılmıştır 

•• Tokyo, 16 (Radyo) - japonlar 
iç Mongolistan ccbheeini temizle
miılerdir. 

japonyanın, yakında bütün 
Mongolistanın İ&tiklilini iJan ede· 
ceklerdir. Müstakil Mongolistanın 
payitahtı, Kalkan ı:ehri olıtcalı..tır. 

Şangbay, 16 (A.A.) - Santral 
Neve Ajansının bildirdiğine göre, 
Kuei·Kuatı tabliye etmio olan Sui· 
yuan eyaletindeki Çin kıt'alan 

Saratsi ve Paoten Uer üzerine yü· 
rilmektedirler. Diğer cihetten Cba. 
har Sıınsi hududundaki lnghsigkuan 
geçidinin Çinliler tarafından istir· 
dadı teyid edilmektedir . 

Tokyo, 15 (A.A.) - . Tehli~: 
Dahili Mogolistan ordularile 

teoriki mesai eden japon ordusu 
14 İlkteşrin eaat 7 de Suiyuan 
eyaletinin merkezi olan Suiynanı 
ve bu şehir ci varmda olan K vei· 
hvaaungu iıgal ctmietir. 

Şanghay, 15 (A.A.) - Çin ma· 
kamları japon kıt'alarınıo Şanghay 
civarında eon on beo gün zarfında 
yapılan muharebeler esnasında ölü 
ve yaralı olarak 20,000 kioi zayiat 
,·erdiklerini beyan etmektedirler. 

Bu makamlar japonlann lak· 
viye kıt'alan ihraç etmek için yap· 

(Sonu 6 ıncı sahifede) 

Salda ve solda kahraman askerlerimiz, Mareşal Fevzf'Çakmak ve lngiliz ataşemiliteri, aşağıda soldan sağa konsolos ve ataşemiliterler ziyafette, Orgeneral 
Fahreddin Allag Fransız w Yuıoslav ataıemiliterlerile kon-µıurken "' ataıemiliterler bir arada ... 

• 



Buca içme 
suyuna kavuş yor 
--------------~-·--.---~ Bütün tesisat 7 4,000 liraya çıkacak 

evvela harici tesisata başlanacak 
ve 

Komutanlar Yurdsever İzmirlilerin hamiyyeti 
-~------------------------

Buca nahiye merkezinin su çıkacaktır, bu suretle Buca 
derdi nihayet halledilmiştir. suyu 74,000 liraya çıkacaktır. 
Yapıları teşebbüsler müsbet Bucalaları içme suyuna ka-

k'ld r l iş Dahi vuştur.acak bu mühim iş için 
ş_e 1 c nAe ı~e enm . ve - Ankaraya giderek Dahiliye 

ve K. Dirik Bu yıl da ordumuza beş 
Dün_a_k;~:; Berga- tayyare hediye ediliyor 

maya gittiler.. ·- · -· 
Büyük Ege manevralarından Şimdiye kadar· 23 tayyare hediye 

sonra şehrimize gelmiş olan k l . 
lıye Vekaletı, Buca ıçme suyu y kAI t " d' d t bb"" t 
tesisatanın Ankara İmar Ko- b e

1
·a e 1 nez ınk e_ eşe us e 

. f d l u unan ve no taı nazarı mu-
ınısyon_~ t~ra 1 ~ a~. ~apı ~a· vafık görülerek kabul edilen 
sı.n_ı munasıb gorm~ştur. Şı~- Buca belediye reisi B. Nazım 
dılık ve derhal tesısatın han- Anık, Ankaradan şehrimize 
ci kısmına başlanacaktır. Ha- dönmüştü~. içme suyunun ha
rici şebeke 32,000 liraya, da· rici tesisatına derhal başlana-

komutanlarımızı vali Bay Fazlı • edildi. Türk uşu üye erı 
Güleç Bergamaya davet etmiş- Yurdsever, hamiyetli İzmir- ------
tir. Generaller ve Trakya umu- Jiler, Hava Kurumuna yaptıkları Türk Hava 
mi müfettişi General Kazım 

hili şebeke de 42,000 liraya caktır. 
D k d k 1. ·1 B teberrularla bu yıl ordumuza Kurumumuza iri , ün a şanı va ı ı e er-
gama gitmişlerdir. Gece orada daha beş tayyare almak im-

~~...._.........~~~W°"'J",......,___.._...... .......-w --······.---geçirilecek ve sabahleyin muh- kanı hasıl olmuştur. Bu tay
telif asarıatika gezilerek görü- yarelerin ad konma merasimi 500 lira vasi-
lecektir. Cumhuriyet bayramından sonra yet etmiş. 

Manevralar münasebetile şeh- hazırlanacak bir prngrama Evelce kendisine İstanbulda 
rimize gelmiş olan Generaller göre yapılacaktır. yapılan bir ameliyata mütakib 
ve Trakya umumi müfettişi Tayyarelere konulacak ad- vefat eden fzmir tüccarların-
General Kazım Dirik, yarın ların tesbiti için Türk Hava dan manifaturacı B. Cevdet 
İzmir vapurile istanbula hare- Kurumu İzmir şubesi yakında 
ket edeceklerdir. toplanacak, tetkikat yapacak-

Şahit köpek! Doğrusu ... Buna Tı tar. Bu yıl alınacak beş tay-
Evet, köpekler de şehadette cesaret lazım!" ayyare yare ile İzmirliler, şimdiye ka-

bulunurlar. Bu defa da bir Galiç}'ada 107 yaşında Elen meydanı dar ordumuza (23) tayyare 
köpek Viyanada bir talak da- . Niciyolevski adlı bir k~dın hediye etmiş oluyorlar. 
vasının şahidi olmuştur! evlenmek üzere doktordan sıh- Sahaya kömür Yurdscver İzmirlilerin bu 

İmzasız bir mektup Viyana- hat raporu istemiştir. tozu dökülecek.. cömerdi iği takdire layıktır. 
nın meşhur bir tüccanna ka- Bu terütaze bayanın alacağı Cuma ovası nahiyesinde Dev- Ödemişin hamiyetli halkı 
nsının hiyanetini haber ver- delikanlı da henüz çocuk de· let Havayolları umum müdür- da teberrülerile orduya bu yıl 
miştir. Adamcağız bir seya· necek bir yaşta, kendisinden lüğü tarafından tesis edilen iki tayyare daha hediye ede-
hat vesilesi çıkarmış bu sa· on iki yaş aşağı olmak üzere sivil tayyare meydanı, zaman ceklerdir. Ödemişliler, bun-
yede ve bir detektifin yardı- 95 yaşındadır. zaman fazla yağan yağmurlar larla beraber altı tayyare al-
mile de talak davası açmıştır. Allah dirlik ve düzenlik ver- yüzünden çamur halini almak--

. mış ve ordumuza hediye et-
Günahkar kadm aşıkile gayri sin, dersek bedavaya git- ta ve tayyareler, bu meydana 

b 1 ·7 inip . kalkamamaktadırlar. miş oluyorlar. Bu tayyarelerin 
meşru münasebette u unma· mez mı ......_ Bunu nazarı dikkate alan isimleri Ödemiş - Beydağı ve 
dağı iddiasile kocasından talak ( ' N f d 1 . l Ödemiş _ Kiraz olacaktır. 
· · t · t · t · t· Berat gecesı· a ıa mü ür üğü, sıvi tayyare ıçm azmına ıs emış ır. 

b meydanma kömür tozu (cüruf) izmirli paraşütçüler: 
Bu talep Üzerine zevç ir lzmı"r mu-/tu"lu"g"u"nden.· d'"k""l · · ·· · ·· o u mesını munasıp gor- ı· . . r·· kk 1 b ı . müddet mahkemeden ayrılmış zmırın ur uşu ta e e erı, 

ve biraz sonra yanında bir Berat gecesinin önümüz- müşt.ür. Cumhuriyet bayraman ~a Ankcı· 
d h ld d deki çarşamba günü akşamı K •• .. rada yapılacak paraşütle atlama-

köpek ol uğu a e Önmüş- yani perşembe gecesi olaca- 0" og., retmen 
tür. işte bu köpek günahkar J lara iştirak için ayın 20 inci 

ğını sayın ulusa bildiririm. k l d I 
kadının cürmünü hakimlere I O U un a günü zmirden Ankaraya mü-

t zmir müftüsü teveccihen hareket edecekler-
ispat etmiştir. R. Çelebiog"lu y k d d J 

Zengin hükümdarlar! \.. ..) a ın a ers ere dir. Bu gençler Bayan Muzaf-
Tabiidir ki, hükümdarların ,---------- başlanıyor fer Sel, Servet Arkan, Bay 

Yeni neşriyat: 
hepsi de zengindir; ortada Kızılçulluda hükumetçe sa- Halil Yücetan, Sadık Sayım, 

Cambazoğlunun vasiyetnamesi 
açılmış, Türk Hava Kurumu-
muza 500 lira vasiyet ettiği 
görülmüştür. · 

Hamiyetli gencin vasiyeti 
derhal yerine getirilmiştir. 

Bugün 
Şild finali var 

Bugün saat 15,30 da Alsan
cak sahasında 937 şild müsa
bakalarının finali yapılacaktır. 
Final Üçok - Yamanlarspor ta· 
kımlan arasındadır. Geçen 
hafta Yamanlarspor takımı 
Ateş takımına mağlı1b olmuş 
ise de Ateş takımı cezalı 
oyuncu oynattığmdan hükmen 
mağlub addedilmiş ve bu su· 
retle Yamanlar takımı finale 
kalmışlar 

Çok kuvvetli elemanlara 
malik olan ve ayni zamanda 
muntazam çalışma neticesinde 
formünde bulunan bu iki ta· 
kımımızın bugünkü karşılaş
ması her halde çok zevkli ve 
heyecanlı geçecektir. 

babadan evlada kalmış en fu- yeni Adam tın. alınan eski Amerikan kol- Ahmet Arabacı, Rasim Tiyan-
zulı bir hak ve bu hakla iste· leji binasında açılan Köy öğ- şan, Muzaffer Tuncay ve Ah- Aydın 
diği kadar para çekmek ol- Yeni Adamın 198 inci sa- retmen okulunda derslere met Sunaydır. 
duktan sonra neden zengin yası çıktı. İçindekiler: İsmail 1 ikinciteşrinde başlanacaktır. Türkkuşunun diğer uçucu- Suya kavuşuyor 
olmasmlar. Hakkı, "kilise, cin ve emper- Bu okula lzmir köylerinde ye- lan da ayın 27 sinden Anka- Aydın, (Hususi) - Dahiliye 

Şimdi gelelim kralların çek- yalizm filimlcri,, Suphi Nuri, tişen müsteid ve çok çalaşkan raya hareket edecek ve Cum- Vekaleti imar heyeti fen şefi 
tikleri paralara: .. Ağa Han" lsmail Hakkı, "Ti- 40 talebe, Manisa köylerin· huriyet bayramında yapılacak mühendis Bay Eşref dün Ay-

k b K den de 30 talebe alınacaktar. l Mısır kralı 1918 de ıenede yatro me te i" erim Sadi, uçuşlara İştirak edeceklerdir. dana gelerek belediye reisi e 
667 ,707 İngiliz lirası, 1923 de "lııpanya köle olmıyacak" İz- Bu çocukların isimleri tesbit birlikte, şehir suyu için baraj 

edilmiş ve Kültür Bakanlıg" ı Üç yıllık dava 
558,742 lngiliz lirası maaş zeddin Şadan, "Türkiyede Ma- yapılacak mahalle kadar gide-

tarafından aile reislerine teb- E f d b b Al"· ı· 
alıyordu. En yeni krallık böyle şeri Nevroz,, Ahmed Naim, şre paşa a er er aıye 1 rek gereken tetkiklerde bu-ligat yapılmıştır. Mektebde H 

Halkın Dilekleri 

Kozaklılar ______ .. _. __ _ 
Vaziyetlerini iza 

ediyorlar 
11/10/937 günlü ve 

~azetenizin ikinci sahife, 
sütununda Bergamanın Ko 
ormanlarında yaşıyan h 
başlıkla yazıyı biz Kozaklı 
okuduk. Bazı yanlış noktl 
aydınlanması için şu dileği 
zin gazetenizde yazılın 
dileriz. 

Evet duçar olduğumuz h 
sızhğı arzetmek için flbayl 
bir heyet gönderdik. Ded" 
miz gibi Kozakta halkın 
lıca geçimi bulunan mily 
larca çamfıstığı ağacı var 
Fakat bu aiaçlar yerlerile 
raber hepsi de halkın üzeri 
tapuludur ve şahsa aittir. 
pusuz bir tek çam fıstağı a 
yoktur. Bunların her yıl 
gisini veririz. Satmak için 
lad•ğımız ürününden 
yare parası da % 2 dir. 

Bizim Kozak yaylası 
çiftçilik olmaz. Geçimimiz 
van yetiştirib satmak, Bağcı 
ve fıstakcılıktar. Zaten bu fı 
ağaçlarını biz muhafaza etti 
yetiştirdik. Eğer herkes 
ağaçlan her yıl yeni yeni 
kib muhafaza ve tamar e 
seydi bugün Kozakta tek 
fıstık ağacı görülmezdi. 
Türk yurdunun bir p 
olan Kozağı çam ormanl 

.yeşillendiren gene biz K 
lılarız. Şirr.di bu kadar enı 
evlerimizin önüne kadar d 
yetiştirdiğimiz ağaçların 

]arına bile varamıyoruz. I' 
fıstaklıklarımızı biz kuru 
ayıklamaz ve muhtelif 
lerde tımar etmezsek bu 
lar fıstık vermezler. F ıstı 
mayınca da biz açız de 

O zaman bizim, ova 
lerine göç etmemiz lizı 
Ulusun refahını ve yurdull. 
li~foi düşünen hükume 
den bizi bağlayan zorl 
kaldanlmaamı yalvannz. 

Kozak halkın 
Hüseyin Kon 

Altmış 
lira ceza 
Hakim kara
rını tefhim etti •• Olursa' artık diğerlerini yaz- "Martin onbaşı" hikaye, Tank 1 Üseyini öldürmekle maznun lunmuctur. Mühendis Bay C'-. okuyacak köylü çocuklar kin- y L.t 

mağa lüzum yoktur, sanıyoruz. Onan, "Eflatun,, Necmeddin d bd marangoz Salihin muhakeme- ref bana: Dün Kahramanlarda 
citeşrin iptidasın a mekte e 

Bir Çinlinin son sözleri Meto, "Espion,, roman, lzzed- bulunacaklardır. sine dün fşehrimiz Ağırceza - Aydan, sıhhi ve fenni mümeıhut hadisesi tea 
Pekin surları haricinde çar- din Şadan, "Akıl hastalıkları" mahkemesinde devam edil- su tesisatının yapılmasmın bir miı ve taraflan nöbetçi 

pışarken ölen Çin generali lsmail Hakkı, "Hayatım,, iç Sahte lira miştir. gün meselesi haline geldiğini kemesine getirilmiştir. 
Çao-Teng- Yiunun annesine ve dış sosyete tetkikleri, niçin Tahkikata başlandı.. Üç yıldanberi devam eden ve bir müddet sonra inşaatın Asım tarafından sokat• 
yazdığı son mektubun şu fık· ve neden, haftanın düşünce· Zabıtaya müracaat eden bir bu davada maznunun vekili başl8masımn muhakkak oldu- len suyun Rahminin 
rasmı naklediyoruz: leri, hulasalar, ayrıca Machia- zat, kendisine kalp bir lirahk müdafaasını yapacakta. Avu- ğunu söyledi. sıçraması ve pantaloll 

"Öldüğüm için beni affet. velin Hükümdar adlı şaheseri kağıt para sürüldüğünü söyli- kat, müdafaasını hazırlıyama- Mühendis B. Eşref Aydın- )atması ve buna kızan 
Elimden ne gelirdi ki? Vatan Suphi Nuri tarafından hulasa yerek şikayet etmiştir. Zabı- dığını söyliyerek mühlet veril· dan önce; Muğlaya gitmiş, nin Asımı pataklam 
karşısında vazifemi yapmamak edilerek forma forma ilave taca, bu ihbar üzerine tahki- mesini istemiştir. Muhakeme Muğlaya getirilecek sıhhi su kat dayak meselesi 
benim için mümkün değildi; verilmektedir. kata başlanmıştır. 8 lkinciteşrine bırakılmışlar. işini incelemiştir. yetlidir. Çünkü, beyal 

vatan için ölmek bir şerefti; ı---------------------11• ... ••-••••••••••••••••••••••'' lonunun lekelenmesin~ 
halbuki senin için de hayatta BUyUk bestekAr BETHOVEN'in ilAhi musikisi • Kocasına ihanet eden bir kadının ıstırabı..... detlenen Rahmi, bo 
kalmak benim için en büyük Aşkla evlad muhabbeti arasında mücadele... karısmm ihaneti karşısında kocanın duyduGu azab yumruk sallamıı ve 

bir zaruretti!." Gibi beşeri hisleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi metre ileriye fırlatm 
Zenci bahriye zabiti) B .. TAYYARE s· d kadar olsa gene iyi! 

riy!!~.~:·:~~t ~;::!~·:Ü:: ugun ınemasın a ya~~~:· :!;.:r.; 
kün müdür? Büyük artist LIL DAGOVER ve VILLI BIRGEL taraı':ı'üe!em•il yuvarıanmıı ve baza 

Amerikanın kanunuesasisi 9 u N c u s E N F o N 1 den yaralanmıftar. Y, 
buna cevaz vermez ve ayni sonra ayılan Aıım 
zamanda hiçbir zenci de bah- şikayet etmiştir. 
riye mektebine kabul edilme- Suçlunun du,rua•• 
miştir. Yalnız son zamanlarda Filimde görülecek ve 250 kişilik orkestra tarafından çalman 9 uncu senfoni parçalara dinlenecektir.. nna rağmen, şabitld 

zenci zenci mebus Artür Mi- AYRIC:A 1 Macarı·stan Gecelerı· ı müstenit şehadette çelin sayesinde genç bir zenci )ardır. 
bahriye mektebine girmeğe Hakim hadisenin 

muvaffak olmuıtur. 1M1• 1 am~~?'~e':81o11 eden p AULA VESSELEY tmarua8t1ıkn1da11nlmit.~msil edilen afk, güzellik ve çük menzilesine d .. 
Bakalım, bu zenci zabit sızca ıekil ikmnı • 

üniformasile Amerikan harp '/ l d V e t e n : P A R A M O U N T J U R N A L addederek suçluyu 
scfinelerinde yer bulabilecek para cezuına ...... 

SEANSLAR: ~afoni 2 - 5,15 - 9,15 de .Macariıtao 3,40 - 7,25 de Fiatler: 30 - 40 - 50 kuruttur 
.ıni?,. 11iftir • 

• • 
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'Aıf.liırıurnt neeriyat ve yaı:ı ioleri 
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'l' 8alk Putiıi binau içinde 
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t ABONE ŞERAiTi 
ıllıgı 1200, altı aylığı 700, üç 
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Allcı memleketler için senelik 

•bone dereli 27 liradır 
Beı yerde S kuruotur 

Gtıuı -~ PÇmif nGahalar 25 k.DrQftm'. 

ANADotU MATBAASINDA ™ 

..._ BASIUUŞTIR -

t 1 M. Metaksas har.eket etti 
• 

Havalisinde seylAb oldu 
lstanbul, 16 (Hususi muha

birimizden) - lznik • Sabanca 
havalisine şiddetli yağmurlar 
yağmış, seylab olmuştur. Sel· 
!erden demiryolu bozulduğu 
için Ankara treni bu akşam 
gelememiştir. Mühim miktarda 
arazi, sular altındadır. 

Karadenizde 
Çok şiddetli fırtma lar var 

bazı yelkenliler battı 
lstanbul, 16 (Hususj)- Ka

radenizde çok şiddetli fırtı· 

nalar vardır. Bazı yelkenlilerin 
battığı söyleniyor. 

Vapurlar, Karadcnize çıka
mamaktadır. 

ANADOLU 

- ihtilalciler, bütün cephe
lerde taarruza geçtiler --G. Franko, karargahını meçhul 
ve merkezi bir yere kaldırıyor 
Salamarık, 16 (Radyo) - katııı da, ihtilalciler lehine 

lhtilalcHer, bütün cebhelerde inkişaf etmekte olduğu ve 
taarruza geçmiş bulunuyorlar. Madrit civarında KazanakoeJa 

Asturya cebhesinde Gene· sayfiyesinin ihtilalcilerin eline 
ral Davillanın kumandasındaki düştüğü söyleniyor. 
kuvvetler, Ardanda havalisini Eskoryal cephesinden gelen 
temizledikten sonra Kozino haberler, ihtilalcilerin, top 
kasabasını işgal etmişler ve ateşile _ cumhuriyetçi kuvvet-
b .. h. I . bt 1 lere hucum ederek bazı mev-
~zlı md~ ım tepe erı 18 ey e- ziler aldıklarını bildirmektedir 

mış er lr. · 

B h b J d A t 
Son haberlere göre, ihtilal-

u mu are e er e s ur- ·ı • . .. . cı ere mensup tayyareler, Kar· 
yalılar, bırçok muhımmat ve ta' ı · d k. h · · 
··ı- k d k . , ' ıen ımanın a ı cum urıyetçı 
o u ter e ere rıc at etmı'ş· ı· d . spanya onanmasını bom· 
lerdır. bardıman etmişlerdir. 

Leon cephesinde de kanlı İhtilalcilerin, son yirmi dört 
muharebeler devam ediyor. saatte cumhuriyetçilerin dokuz 
General Sarandanın kuman- tayyaresini düşürdükleri söy-
dasındak:i ordular, ilerlemişler )eniyor. 
ve bazı kasabaları işgal eyle· General Franko, karargahını 
mişlerdir. merkezi gayri malum bir yere 

Aragon cebhesindeki hare· nakletmek üzeredir. 

şünüyor. 

TAKVi M 
Rumi - 1353 ı Arabi -1356 
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3 
7 

-

Evkat Ezan Vaat Evkat Ezan Vaaat 

Güneı 9,26 4:5i akıam 12 18,44 
ögle 4,51 12,20 yatıı 1,36 29,l 

·iMii 8,48 l6,l 1im1ak 1,iS .ag 
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Bir fırtın 
made 

ANADOLU 

ve meydan oku- af;p;::;a~ıl a;y;:~n~ti kaçırır 
• • 

resı yaşıyoruz li~~. kazanır mı? 
. . • . . Kumarda kaybettiğini söyliy.en 

Beynelmılel endışelerden yılarak, herhangı bır d d .. h edı.ldı· 
k l ., k ı · . ., . k a am an şup e anunsuz uga arşı ge ınemıyecegı zannetme ' Dün İkinci Sulhceza mah- • Şahab üst tarafını söyleye-

çok tehlikeli bir vaziyet yaratmak, demektir kemesinde sekiz kişilik bir medi .. 
kumarbaz şebekesinin muha- --: Sen nerede oturursun? 

Londra, 15 (A.A.) - Ha- ' 
riciye Nazırı B. Eden söyle
diği bir nutukta lspanyol mes
elesine temas ederek demiş
tir ki: 

değildir. Gene ayni surede 
hiç bir memlekete karşı inti
kam siyaseti takibetmek fik
rinde de değiliz. Bilakis her· 
hangi bir memleketin münferit 
kalmasına mani olmak ve ge
niş bir anlaşmıya imkan vere· 
cek tarzda muallakta bulunan 
bütün meselelerin ve müşkül
lerin halline bütün gayreti· 
mizle çalıştık. Ve çalışmıya 

devam edeceğiz. 

layısile her hangi bir mınta

kadan olursa olsun kanunsuz 
hareketlere müessir bir tarzda 

kernesine başlanmıştır. Hadi- Şahab biraz düşündü: 
senin mahiyeti dikkate şayan - Yanıklıklarda ... 

karşı gelinmiyeceği açıkça iti· 
raf olunuyor. Bu çok tehlikeli 
bir görüştür ve sonunda hiç
bir memlekete fayda temin 
etmez. 

olduğu için, duruşma safaha- - Bu kadar parayı hamal-

-Şurasını gizlemeğe lüzum 
yok ki, eğer süratle bu mesele
de terakki elde edilemezse 
İnS!iltere için çok vahim kay· 
iular başgösterecektir. lngil· 
tere ve Fransa -kat'i bir mu· 
vaffakıyetsizliğin önüne geç· 
mek istiyorlar. Bunun içindir 

. ki İspanya meselesinin komi
teye havalesini kabul etmişler
dir. Bu Fransa ile lngilterenin 
yeni vakıt kazanma manevra
larma müsaade edecekler de
mek değildir; Eğer komite iş· 
leri yürütemezse çok vahim 
bir vaziyet derpiş etmek İcab 
eder, Bugünkü vaziyet alenen 
müdahale ve muahedelerin 
alenen ihalali kelimelerile tav· 
sif edilebilir. 

Müteakıben Eden her dcy
letin Avrupaya karşı olan 
mes'uliyetinden bahsetmiş ve 

bu gibi ahvalde hareket ser· 
bestisini ele almak istiyen bir 
milleti muaheze edemiyeceğini 
ehemmiyetle kaydeylemiştir. 

Bir fırtına ve meydan oku
ma devresi yaşıyoruz. Öyle 
bir devre ki, mevcud beynel
milel endişelerin çokluğu do· 

Bugünkü kargaşalıkta Av
rupa ve Uzak şarkta cereyan 
eden fecayi içinde bütün gay· 
retlerimizi imkansızlıkların pe· 
şinde koşmıyarak ve en ziya· 
de içtinab ettiğimiz neticeye 
meydan vermiyerek yapılacak 
şey üzerinde teksif etmeliyiz. 

A.yd oda verilen ziyafet 
i 

~ 

Aydın, (Hususi) - Dün Orduevinde Aydın ilbaylığı ve 
ve C. H. Partisi tarafından Mareşal ve ordu erkanı şerefine 
300 kişilik bir ziyafet verildi. Ziyafette Mareşal, Generaller, 
subaylar, vilayet erkanı bulundu. Gönderdiğim resimler 
ziyafetten iki intibadır. 

tını yazıyoruz: 

Şahab adında bir adam, 
bundan dört ay evel Muş vila· 
yetinden buraya gelmiş, hamal· 
lığa başlamıştır. Hamallıktan 
altmış lira para kazandığını 
söyliyen bu şahıs, geçen gün 
memleketine gitmek üzere Ke
mer istasyonuna gelmiş ve 
kahvede oturmuştur. 

Şahabın yanına tanımadığı 
bazı kimseler gelmiş, kumar 
oynamağı teklif etmişlerdir. 

Şahabın ifadesine bakılırsa, 
kendisine kokulu sigaralar ve· 
rilmiş, başı dönmüş ve geti
rilen kağıtlarla kumar oyna
mağa başlamışlardır. Şahabın 
ilk partide sekiz lırası uçmuş· 
tur. Kahvenin şanssızhğı ileri 
sürülerek ikinci bir kahveye 
gidilmiş, burada da kırk iki 
lirasını kaybetmiştir 

Şahab, paraları kaybediı.ce 
zabıtaya habt>r vermiş ve bu 
kafile de bu suretle nıeyd1na 
çıkarılarak kahveler kapatıl
mış, suçlular mahkemeye yol· 
lanm1ştır. 

Bütün bunlar Şahabın ifa· 
desine atfendir. Fakat duruş· 
ma safahası kısmen bunun ak· 
sini göstermektedir. 

Eden, Uzak Şark mesele
sinden bahsederek, Amerika 
reisicumhuru Ruzveltin Şika· 
goda söylediği nutku telmih 
etmiş ve butün dünyaya ha- Nezarethanede yaralanan Laz Enver 

Bu adam, şimdiye kadar 
böyle bir şey oynamadığını 
ve kendisine verilen tarif 
üzerine suçlularla oynadığını 

söylemiştir ki, işte burada 
meselenin daha ziyade ince-

kim olan beynelmilel tehlike p ı • 1 • • • • 1 
ve kanunsuzluk vaziyetini te- o ıs er uzerını aramış ar 
bar~~e~.ıi·~~~i:;,e, Cemiyeti · bıçağı bulamamışlar 
hakkında da ezcümle demiş

, 
lenmesi icab etmiştir: 

tir ki: 
- Müdrikim. İngilterenin 

Milletler Cemiyetini terk ede
rek aza olmıyanlarla anlaşma
sını terviç edenlere cevabını 

şudur: 
Herhangi bir kimse kadar 

bence Almanya ve İtalya ile 
diğer başka bir memleketle 
anlaşamamazhkların izalesini 
isterim. Fakat herhangi bir 
meseleyi bir taraftan düzelt
miye çalışırken diğer taraftan 
onu bozmıyacağımıza kat'iyyen 
emin olmalıyız. 

lngiltere hükumeti dost1uk
larını kimseye inhisar ettirmek 
fikrinde değildir. Ve keza 
herhangi bir memleketi tecrid 
etmek ve onu bir düşman 

çenberi içine almak arzusunda 

Sabıkalı, nezarethanede bıçağı 
vara lanmıştır 

- Sana neyi öğrettiler? 
- Papaz papazı alır, oğlan 

düşerek •• • 
uzerıne 

Evelki gece Tepecikte Ke
mer polis merkezi nezaretha· 
nesinde bir vak'a olmuştur. 
Sabıkalılardan laz Enver adın-
da bir şahıs, gece yarısından 
sonra polis merkezi nezaret-
hanesinde yaralı olarak bulun· 
muştur. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
laz Enver; gece yarısı Kemer· 
deki umumhaneler kapandık
tan sonra bu umumhanelerdP.n 
birine dıvardan, aşmak suretile 
girmiş, fakat zabıtaya şikayet 

edilmesi Üzerine tutulmuştur. 

Enver, polis tarafından Kemer 
merkezine götürülerek neza
rethaneye konmuştur. O esna-

da laz Enverin üzeri aranmış· 
sa da silah gibi birşey bulu
namamıştır. 

Biraz sonra Laz Enver: 
- Of yaralandım, diye ba

ğırmıştır. Nezartehaneye ba-
kan polisler, Enverin hakika· 
ten yaralı olduğunu görmüş· 

!erdir. Hadiseden müddeiumu-

kızt kaçırın! dediler. 
Hakim bir deste kağıd ge· 

tirtti. Şahaba gösterdi. Fakat 
Şahab kağıdları evirdi. Çe
virdi. Mütereddid vaziyetler 
ve tavırlar takındı. Bu haller, 
mahkemenin daha ziyade şüp
hesini celbetti. Kendisinden 
soruldu: 

Paralarının cinsi ne idi? 
- İkisi beşlik, birisi on· 

milik haberdar edilmiş ve En· 
veri yaralıyan bıçak aranmış· luk... ------
sa da bulunamamıştır. Yapılan tahkikatta Laz Enve-

Hayrel edilecek şey .. Enver rin nezarethanede kendisina 
yaralandığı halde ortada bıçak ait bıçak üzerine düştüğü 
yoktu. Nihayet Enverin ayağı· ve yaralandığı, sonra zabı-
nın altına dikkat edilmiş ve tayı şaşırtmak için: 
sağ ayağı altında bir bıçağın - Beni yaraladılar, diye 
üzerine bastığı görülmüştür. feryada başladığı anlaşılmıştır. 

lıktan mı kazandın? 
- Eveti 
Şahabın yersiz yurdsuz ol

ması ve ifadelerinin biribirini 
tutmaması şüpheyi daha ziya· 
de arttırdı .. Ve hakim, bu işi 
daha ziyade incelemek için 
zabıta memurlarının kaffesinin 
celblerine, karar vererek mu
hakemeyi önümüzdeki Salı gü· 
nüne bıraktı. 

Dayaktan deli. 
ren öğretmen ····-Suçlunun vekili, irsi 

delilik iddiasında 
bulunuyor 

Bulgurca köyünde gençler 
arasında bir spor kulübü kur· 
mak istiyen köyün öğretm~ni 
B. Hüseyin Cahidi sopa ve 
tokat la döverek akıl hastalı
ğ'ıııa tutulmasına vt> netice 
itibarile delirmesine scbebi
y,.t vermekle maznun Bulgurca 
çiftliği kiracılarından Bilal 
oğlu Danyalın muhakemesine 
evelki gün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edil
miştir. Ueliren öğretmen B. 
Hüseyin Cahid, şimdi lstan· 
bulda Bakırköy tedavi yur
dunda bulunmaktadır. 

Bundan evelki celselerde 
dinlenen bazı şahidler, köyde 
Gençlerbirliği tesis etmek is· 
tiyen öğretmen 8. Hüseyin 
Hüseyin Cahidin, herkesin 
gozu önünde ve kahvede 
Danyal tarafından nasıl tokat· 
landığını ve bir müddet sonra: 

- Arnavudlar geliyor, beni 
kurtarm, diye söylenmeğe 
başladıklarını anlatmışlardtr. 
Maznunun vekili, deliren öğ· 
retmende irsi delilik olduğunu 
iddia etmişti. Zavallı öğret
menin anası Bn. Şerife de 
dayak hadisesini bilen bazı 
şahidler gondermiştir. 

Dünkü muhakeme celsesine 
gelmiyen bu şahidlerin zorla 
getirilmesine ve Hüseyin Ca· 
hidde irsi delilik olup olma
dığını tesbit ıçın Bakırköy 
tedavi yurdu müdürlüğüne 
yazılan mektubun tekidine 
karar verilmiş, muhakeme 
başka bir güne bırakılmışt'ır. 

• 
Yurttaşlar 

Kızılaya a.za ya. 
zılını.z! 

Saygı değer yurttaş; 

Kızılay Cemiyeti, insanlık 
ve şefkat duygularından do
ğarak ülkemizde bundan (60) 
yıl önce kurulmuş bir hayır 
müessesesidir. 

Savaşta yaralı askerlerimi
zin yaralarım saran, barışta 

da yangın, su basması, yer 
sarsıntısı, kuraklık, açlık, bu
laşık hastalık gibi insanların 

başlarına gelmekte oJan fela· 
ketlerde yardıma koşan Kı

zılaydır. 

Yurddaşlanmızm ve bütün 
dünya uluslarının sevgisini ka
zanmış olan Kızılay Cemiyetit 
Cumhuriyetimizin kurulduğu 
29 ilkteşrin 1923 ten 30 ni
san 1937 gününedek yukarda 
sayılı işler yolunda (4) milyon 
(24 bin 424) lira harcamıştır. 

Bütün bu yardımlar; göz· 
bebeğimiz olan Cumhuriyet 
hükumetimizin Cemiyetimize 
vermiş olduğu bir takım gelir 
kaynaklarile aksoy ulusumuzun 
hayır evimize üye olmak ve 
elinden gelen yardımda bu· 
lunmak yolile yaphğı sungu·· 
lar ve hususi idarelerle bele
diyelerin büdcelerindcn ayır

mış olduğu paralarla yapıl

mıştır. 

Felakette kendisinden yar
dım beklediğimiz Kızılayı ya-' 
şatmak için ona üye olmak 
her kişınin borcudur. 

İşte bu düşünce ile merke
zimiz bu yıl 20· 10-937 den 
26· 10-937 güclemecine kadar 
olan bir haftayı (KIZILAY 
ÜYE YAZMA HAFTASI) 
olarak kabul etmiştir. 

Yurddaş, kendi işlerinden 
esirgemiyerek vakitlerinin bir 
parçasını parasız olarak Kı· 

zılaym kutsal ülküsü yoluuda 
geçirmeyi borç bilen heyeti· 
miz, bu hafta size baş vura· 
caktır. 

Günde en az on para he- ' 
sabile yılda bir lira vererek 

üye olmağa büdçeniz elver
mezse bunun yarısını ve hatta 

dörtte birini olsun vererek 
yardımcı ~ye olmanızı ve bu 

yazımızın altındaki verimce 
kağıdını imzaııyarak kesip ver-

menizi, şayet heyetimiz uğra· 
dığında bulunmazsanız bu ve
rimce kağıdını adresli ve im
zalı olduğu halde merkezimiz 
adına yollamanızı iyilik sever
liğinizden diJer, saygılarımızı 

sunarız .. 
Kızıla9 Cemiyeti 

~:::::::::::::::::::::::;~::::::i::::::::~~~~::~:ı---..... --...... ~ ... ~----... ~------~--... mll!ll ............... ~ ...................... ... il' 1 bir suçumdur. Profesör Roza gelince, Lid· dır. Bu korkunç makinesinin Sizin gibi bir kadın arz 

1 r._ ı• z ı ı• c ı• han g ı• r 1 -Maamafih suç ad dedi· yanın güzelliği, Lidyanın ilti· kurtarılması mümkü~ oJmıyan üzerinde hiçbir zaman yalnız 
~ lemiyecek kadar ehemmiyetsiz fatı karşısında gene benliğini bir esiridir. Borisin bu hasta- kalamaz! 

bir şeydir. Asıl suç banimdir. kaybetmiş idi. lıktan kurtulmasına imkan Dedi. 
_7_6 _____ N•allkl!l•e•d•e•n•: .. F •. Şm;meaım•s•e•d-dmin~B•e•n-.ııliao•ğlu ve benimki büyüktür. Çünkü Lidya, Rozun bu halini gör- yoktur. Halbuki ben buraya - Bilakis.. Bilakis!. Bil-

- - ben bu ümidden istifadeye memiş, fark etmemiş gibi onu tedavi edebilmek ümidile hassa benim gibi kadınlar, 
size hayatımıbaştan başa an- - Bu babda beni temine kalkıştım. Ben bir sefilim.. uzanarak: her zaman yalnız kalırlar, 

ı L f 
gelmiştim. Maksadım onu ma-

latmak arzusundayım. şte o veya tenvirde hiçbir mecbu- idya, pro esör Roza, baş- _ Evet, sizin huzurunuza, k k Roz .. Hayatta birçok kimse· 
· · · k t ğ k d b k kul bir yola so ma tı. Biran 

zaman beni anJıyacak ve hak· rıyetımz yo tur. Herkese ol· an aya a a ar 8 tl ve vücudünüzc ve refakatinize ler tarafından ziyadesile sevil· 
d v ·b· b h kk d d için de hastayı tedavi ettiğimi 

kımda hakik\ bir kanaat edi- ugu gı ı enim a ım a a sonra: ihtiyacım vardır. sandım. Fakat ne kadar boş diğimi düşünmeyiniz bile .. 
necekıinizl iyi veya kötü bir kanaat hasıl - Bir sefil mi? Neden? D d. ·· ·· ·· R d" Evet, onlar aşıkım olmuştur. 

e ı ve yuzunu oza on· bir zan.. O bir morfı"nı"man 
Roz söz söylemek için bir etmekte tamamen hürsünüz! Her cihetle mükemmel bir dürdü ve Rozun yüzüne bir Neye yarar? Bunlar benim 

hareket yaptı, fakat Lidya: - Tabii.. Bu serbestiye erkeksiniz! müddet büyük bir dikkatle gibidir. Muvaffak olamıyaca- ruhumu tatmin eddcek aşıklar 
- Sözümü kesmeyiniz, ri- malikim. Maamafih ben kanaa- Dedi. baktı. ğım artık tamamen tahakkuk değildirler. Ben, sevdiğim in· 

ca ederim, dedi. Beni sevdi· timi söyliyeceğim. Benimle - Hakkımdaki teveccühe Roz, aşikar bir ıshrabla: etmiştir. Roz, şimdi ne yapa- san tarafından sevilmek isti· 
ğinizi ve hala da sevmekte buraya gelmeyi kabul ettiğiniz teşekkür ederim. - Fakat şu andan itibaren cağım? Ne yapmalıyım? Arz yorum. Filvaki pek az bir 
olduğunuzu söylemek istediği· için size karşı müteşekkirim. - Burası tam teveccüh be- size Jüzumum kalmadığını an· üzerinde tamamen kimsesiz zaman böyle bir vaziyet ka· 
nizi biliyorum. Fakat şimdilik Bu sebeble de size karşı sa- yan edecek yerdir ya ... Ne ise.. lıyorum. bir kadınım! zandım. Fakat cehennem mah· 
bundan bahsetmiyelim. Benim mimi olmak .mecburiyetinde- Ben sizin vücudünüze, buzu- Dedi. Lidya bu son cümleleri o kum]armm cennetten kovul· 
size burada ve şimdi söyle· yim. Gene bu müteşekkir ol- runuza muhtaçtım. Bu ihtiya- - Ne demek istediğinizi, kadar kuvvet ve elemle söy- mast gibi çok çabuk bu va· 
mek istediğim hakkınızda olan mak yüzünden belki de size cım da bir nevi kadın kalbi ne düşündüğünüzü anlıyorum. ledi ki, Roz, kalbinin sızladı· ziyetten mahrum kaldım. Ben 
kanaatimdir. Bon belki de sıze ümid vermiş olabilirim. işte işi addedilemez mi? Borisi işaret etmek istiyorsun. ğını hissetti. Lidyaya teselli de bir insanım, benim de 
karşı.. bu benim büyük bir kusurum, Lidya sustu. Fakat Boris hastı bir adam· vermek ihtiyacile; - SONU VAR -



ANADOLU 

firace Moor Primadonna ------!"!'-""-
Grıc, bir zamanlar hergün peynir ekmek yirdi. 
~ahvehanelerde şarkı söyler ve geçinirdi .• ----- -
Şimdi ise büyük bir yıldızdır .. 

(ace Moor için çıldıranlar 
pekçoktur. Bu genç kadın 
sadce yıldız değil, en maruf 
bir~antöz ve prima donnadır! 
Nal yetiştiğini yazal ı m. 

* . ... 
undan epeyce uzun bir 

laıan ev el, T e mcsideki Nas· 
vi 'şehrinde konser salonunda 

hosi de beyazlar giymiş, genç 
ve güzel yirmi kadar • kız. 
Öiinde muganniye Mari Gar· 
<il bir konser vermiştir. 

Genç ta\ebelerden birisi 
b- fırsatını bularak Mari Gar
~ne: 

'ace Moor 6ir /ilimde Garg 
Grantla bir arada 

- Sizi çok ıevdim, Mis 
t.rdenl Ben de sizin gibi 
~tıhur bir muganniye ola
tttunl Demiştir. 
l Mis Garden de hafifçe gü
trt&c: 

- Pek tabii... Siz de bu
)\ik bir muganniye olacak 
derecede güzelıinizl Cevabını 
~trrniştir. 

lıte bu genç kızın adı Gra· 

. 
• 4 

, 

Grace Moor 
cc Moor idi. yelik yapmak hususundaki 

* * • kararını hayretle karşılamış 
Bundan birkaç sene sonra, fakat müsaade vermek mecbu 

valizini .cendiıi taıımakta olan riyetinde kalmııtır. 
bu genç kız, ıiddetli bir yağ- Grace Moor Nevyorktan 
mur altında Nevyorkun •Met- Vaşingtona geçmiş ve bir 
ropoliten Oresa,. kapısına gel· sene kadar burada taganni 
miş idi. Grace Moor, buraya san'ati öğrenmiştir. Nihayet 
kadar gelmek için bir sürü bir dostundan 300 dolar borç 
müşkülatla karşılaşmış idi. para alarak Nevyorka dön· 

Küçük bir şehirde bı.nker müştür. 
olan babası, kızının muganni· • * • 

'1gilterenin Holivudu 
çok zengindir 

d Küçük Grinviç şehrinde •bir a apartmanın bir dairesinde hergün 
ekmek peynirle karın doyuran 
bir dansöz, bir şantöz, bir 
katib ve bir de kadın heykel
traş oturuyordu. Bunların ara· 
sında genç Grace Moor da 
vardı. Bu, diğerlerinden bir 
derece daha bahtiyar idi. 
Çünkü bir kahvede bir iki 
şarkı tagannisi mukabilinde 
haftada birkaç akşam sıcak 
bir çay veya kahve içmek fır· 
satını buluyordu. Grace Moor, 
"Karakedi,. adını taşıyan bu 
kahvehanenin hatırasını hiç 
unutmamıştır. Fakat bundan 
fazla birşey bu şehirde elde 
edilememiştir. Maa. afih Gra
ce Moor, revülerde koro he· 
yetlerine iltihakı san' at izzeti 
nefsine uygun bulmamıştır. 
Bunun için tekrar Nevyorka 
dönmüştür. 

~ Bir filimde Merle Oberon 
~~erikanm sinema ve filim livuddadır. 
~01.1 malum ya, Holivuddur. lngilterenin Holivudu Den· 
)\~ 1Vudun hakimiyeti çok bil- hamdır; Denham, Holivuda en 
~1ve mutlaka en yakın ol· ziyade benziyen bir yerdir. 
' ' berıbtı:r, Avrupanın da Burada Rober Taylor, Merle 
~-"'- tehirleri yok değildir. Oberon, Mak Leglon, Muren 
~~Ya ve Fransada sine· O'Sullivan, Sıbu, Adolf Volb-

~.ılc kafi dereced~ kuvvet- rük gibi yıldızlar çalışmaktadır. 
... ,, b' • 
I~ ır san attır. Merle Oberon, Denhamın 

~y~ yeni bir Holivud yap· renkli filimlerine hakim bir 
Çın çallfmaktadır. Hatta yıldızdır. En son olarak Gari 

"1ı:in otlu ıinemacıhk öt· Kooper ile birlikte "Laydinin 
e için Amerika ve Ho· Talikı,, filiminde çahımıştir. 

Soğuk bir kış gecesi cebin
de ancak 25 çent olduğu 
halde Metropoliten operadan 
bir rol almağa muvaffak ol· 
muştur. Fakat taganni edeme
miştir. Çünkü sesi hiç çıkma· 
mak şartile beklemiştir. 

Ne felaketi 
Fakat Grace Moor, ümidini 

kaybetmemiş, 6 ay göriişme· 
mek üzere bir tedavi usulü 
takib etmiş, ·sesini tekrar ka
zanmıştır. 

Grace Moor, ancak 1924 te 
ilk muvaffakıyeti kazanabil· 

Nazillide 
Yeni hapishane 

Yeni hapishanenin içi 
Nazilli, (Hususi) - Nuzillidc 

44 bin lira sarfile yaptırıl;ın 
asri hapishane b i nasının inşası 

bitmiştir. Bu tip hapishane 
Türkiyede iki yerde yapıl· 
mı.r tır. Bunlardan biri Berga· 
mada, diğeri de Nazillidedir. 

Hapishane 100 kişiliktir, 
fakat 200 kişi de konulacak 
tertibatı haizdir. l'ı mahkum 
koğuşu, 10 da atelye, yemek· 
hane vesaire için odası var· 
vardır. Mahpusların ziyaretci
lerle konuşacakları mahal çok 
enteresandır. Müdür ve kalem 
idarelerile tevkifhane ve gar· 
diyan daireleri bilhassa bütün 
hapıshaneyi gözönünde tuta· 
bilecek şekilde yapılmış, ser· 
gardiyan odası vardır. 

Aydında yapılacak 300 ki
şilık hapishane de ayni tipte 
olacak, fakat 300 kişilik fev
kalade hallerde de 500 kişi 
alacak tarzda büyük yapıla

caktır. 

ikinci Beyler sokak No. 65 
Telefon: 3055 

ViyanaJa bir hadise: 

Mülga bir saltanatın 
yeni davacıları çıktı -·----,--

Mütevazı bir Viyanalı Fransuva 
Jozef in tahtına sahiplik 

iddia ediyor .. 

Arşidük Rodol/, Rober Paşman ve anne1i 
Yerinde yeller esen bir sal· 

tanat var: 
A)'usturya · Macaristan İm· 

paratorluğu. 

Vakıa, Çarların, Osman 
oğullarının , Hohönzölernlerin 
saltanatını da yel alıp götür· 

imüştür. Fakat bunların yerinde 
gene kuvvetli ve sözü geçer 
birer hükumet vardır. 

Habsburgların saltanat sa
haları parçalanmış, hırpalan· 
mış, dağılmıştır . işte bu harab 
ve berbad saltanat için birisi 
çıkmış: 

- Habsburg hanedanının 

şefi olarak resmen tanınmak 
istiyorum. 

Davasını açmıştır! 

Bu adam 54 yaşındadır ve 
adı da Rober Paşmandır. 
Epeyce geç kalan bu iddia, 
Viyana ve Budapeşte<le derin 
bir hayret ve alaka uyand ı r
mıştır. 

Bu alakanın sebebi de, Habs· 

burg hanedanının pek esrarlı 
safhaları olmasıdır. 

Maliim olduğu üzere Habs· 
burg haneanının şefi halen 
Arşidük Ottodur. Fakat Paş
man davasını şu suretle izah 
etmektedir: 

1880 senesi Haztranında 
Arşidük Rodolf prenses Mari 
Antuvanet ile gizliden evlen· 
mişti. Rodolf dö Toskana bu 
kızı senelerdenberi sevmekte 
idi. Bu gizli nikah, Viyanada 
papaz Marşal tarafından kıyıl· 
mıştır. Bu papaz hanedan pa· 
paz hanedan papazlarından 
idi. . . 

Bu izdivaç şu sebeblerden 
dolayı gizli tutulmuştur; 

1 - Bu sırada Rodolf ile 
babası imparator Fransuva 
Joıefin arası bozuk idi. 

2 - Burbon hanedanına 
karşı Fransuva Jozef kızgındı. 

Prenses Mari Antuvanet, 
esas itibarile müteverrim idi. 

Saçlar nasıl terbiye edilebilir? 
Evlendikten sonra bir müddet 
Akdeniz sahillerine gitmiş bir 
klinikde bir kaç ay lcalmışhr. 

Yaz geçti, haftalarca su, 
tuzlu su, kum ve güneş ile 

miştir. Grace Moor, bazı mü~
küllere rağmen muvaffakiyet 
yollarında ilerlemiş, Parise 
gelmi,, bir sene sonra Oto 
Kohn ile buluşmuştur. 

Grace Moor Holivudda fi· 
)imler çevirmiştir. Fakat ilk 
zamanda konturatosu tecdid 
edilmemiştir. Fakat Grace 
Moorda yılmak, geri çekilmek 
yoktur. Bir müddet sonra, 
opera pnma donnahğından, 
beyaz sahne primadonnası 
olmuştur. 

Ve ... Bugün Grace Moorun 
varidatı senede bir milyon 
doları geçmektedir. 

saçlar Hatiti adası dilberleri
nin perişan saçlarını andırmış
tır. Bu hal kadınlar için hiç 
de hoş bir şey değildir. Bun· 
dan süratle kurtulmak lazım· 
dır. 

İlk iş olarak saçları iyi zey· 
tinyağı ile masaja tabi tutmak 
lazımdır. Maamafih zeytinyağı· 
na müsavi miktar bademyağı 

karıştırmakta da fayda vardır, 
zarar yoktur. • 

Bunu yaptıktan sonra, ertesi 
sabah berbere gitmek lazım· 
dır. Eğer doğrudan doğruya 
berbere giderseniz muvaffak 
olamazsınız. Çünkü berberin 
elinde keramet yoktur. Ak
şamdan terbiye edilmiyen saç 
berbere karşı da asidir. 

1883 senesinde prenses gebe 
kalmış ve doğan çocuğa Kari 
adı verilmiş ve ç.ocuk Viya
naya sevkedi lmiştir . 

Bu aralık Arşidük Rodolf 
Belçika hanedanınÖan prenses 
Stefani ile resmen nişanlan· 
mıştır. 

Şu şerait altında Karlin va
ziyeti ne olacaktı? 

Davacının kendi iddiasına 
göre, küçük prens Kari, Mari 
Paşman adlı bir kadının yanı
na verilmiştir. Çocuk da Paş· 
man adile belediye doğum 
defterlerine kaydedilmiştir. 

Robert Paşman, Prens Kari 
olduğunu iddiasında isbat için 
bir gece sarayda babası Arşi
dük Rodolf ile yaptığı gizli 
mülakatı ileri sürmektedir. 

Babası ona: 
- Oğlum, seni bir gün tah

ta çıkaracak vesikayı sana ve· 
riyoruml Demiş ve imparator· 
luk armasını havi bir şeker 
kutusunu vermiştir. 

Bu mülakat 1888 de olmuş· 
tur. Bundan bir sene sonra 
1889 da Arşidük RodoJf Ma· 
yerlingde esrarengiz bir şekil
de ölmüş veya öldürülmüştür. 

İşte davanın esas ve isbat· 
· lan bunlardır. iddialar Peşte· 

de esaslı addedilmektedir. 
Şimdi mahkemelerin kararı 

beklenmektedir. 

UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDllHll 
Satdık Eczane 

Sahibinin sıhhi ahvali se· 
bebiyle Kemer istasyonu ya· 
kınında KEMER ECZANESi 
acele satılıktır. lstiyenler sa· 
hibi Bay Hayrettine müracaat 
etsinler .. 

1111111111111n11111111111111111m111111H111111111 u 



Afl~IJOUJ 

E•• maneuralarından aonra dt111J.nçeler: Ademi miJtlalaale lıo. B. Hitler 

Harp noktasından ordu da
. hili, ordu harici kalinamıştı 

•1 • , 'andı Almanganın, ••lcınlla .,,._ 
mı 881 &Opıı lllwılelcelerlni ldlnl.ı 

- Baıı 1 inci salıi/eıle - .Lecelbıl .,.,...,. Oza llfl 
L nl . t _,_., Berlm' • 16 (Radvn\ - B. m - ... Janndan çıaa mannı 11 e....,..r. ı •ı ç. AllCI K. S . 

Fransa sefiri, bundan IODr& Hitler, bugün Koburp vuaJ 479 labiur ida. 12 50 
Frankoya gönüllü göndermi· olmuş ve büyük meruimle 

2 

• 

yeceklerine dair alibdar dev- istikbal edilmiftir. Hitlerizmin 206 K. Tan•. IS S 
.etlerin ıöz vermelerini ve bil· K b ı 97 O. Kurumu 15 

teeuiis ettiti yer 0 urr 0
• 93 Alyoti bira. 14 7S 

Halkıa da bundan sonra büyük vazifeleri var
dır. Harp bundan sonra herkes . içindir ibare esasa bqlanarak, Van dutu için, B. Hitler burada S 

O 1 ·tt·b d
0

l H. 1 66 M. J. Taran. 1 o mun raporuna ı ı a e ı • bir söylev vermit ve ıt e· SS Eanaf Ban. 16 50 1 75 
mesl.nı· tekJı'f etmit ve komi- · · · d't' --'haJardan 

r1zmm ıeçır 1 
' .., 30 Vitel ıs 75 1QIS 

teye dahil devletlerin, süratle bahsetmittir. Alba k 13 75 ı ~< 
fikirlerini bildirmelerini iste· 8. Hitler müteakıben Al· 37 yra 1 ;,-

mittir. man müıtemlekelerinden bah- 13 Şanlak 0 • IS 125 t12S 
B. Korben, bir itilif basıl setmiş ve bu:müstemleklerin, pek 11 &etikçi o. 14 50 ı~ 5q 

Olmadı,,, takdirde Fraİuamn, b · d 'ıf d d 1 M. H. Cemal 13 50 1~50 
a• yakan ir zaman a ı ır a S Ş. Bencuyo 1 S it 

mes'uliyet kabul etmiyerek edilecettni söylemiftir. 
1119 hududlannı ispanyaya açac:a- Coburr, ıs (A.A.) - Hit-

ğını ilive eylemiş ve ~zünü ler burada söylediti bir nu· !:!! 
bitirmiştir. tukta ezcümle demiftir ki: 

Lord Pilmut, bundan sonra -Milletimiz atqli bir iman incir Nlıtl•n 
söz almış ve Fransa sefirinin ile birleşmiı olarak ileri yü· 

3
ç
53

• AAI. Hı~ N--•- KS ~S ~; l. 
sözlerini tasdik ettikten ıonra rüyütiine devam ediyor. Ve t1&11 

gönüllülerin serian geri alın· dünyada biç bir kuwet onu 284 Esnaf Ban. S IO 12 O 
masanı istemiş ve lngilterenin bu ileri giditinden alakoyamı· 187 AIŞ ~H 8

6 
11 O 

bu hususta Fransa ile muta· ktı M'll · · • L--•: 187 • ıum • 8 O yaca r. ı etimazın ... ,,_ 
58 

J ,.. U-L 

6 bık olduğunu aöylemiftir. haldan için yapmakta oldatu • .............. a J 
Lord Pilmut, diter devlet· mücadel•in muvaffakıyetle SO Ş. R~ . 6 25 6 S 

Yaluuula ınotörize edilmiı /caf!Wtlerimiz, aıalıtla Germencilc zigafetinden inti6alar 
larin de bu ihtilifb meselenin neticeleneceti imanını itte 50 N. Börekçi 7 125 1.S 
halli için lngiliz • Franaaz nok- buradan anbyoram. 50 M. ~et 6 !75 6 S'J 

- S.,ı 1 inci _,,i/ede -
Ere maaevralannda üç Vali 

bulundu. Bu ittirak de çok 
i•betli bir ,ey oldu. Fakat 
koca Ere havzasındaki Vili· 
yetler üçten çok fazladır. Bizce 
dipr V alllerin de manevralan 
prmiye ve bir barb esnumda 
memleketi aual idare edecek
lelliai ötrenmiye; b~rbin ne 
•idütünü. bilmiye şiddetle ih· 
tiyaçları vardı. 

Yalnız Valiler değil, bu 
mıntabnıo bütün Kaymakam
lara, Belediye reisleri, her ka· 
•banın mühim simaları, bü· 
tin kö,leria muhtarlan buliaa; 
f.re U.Z...nda kalbur iiatiin· 
deki bltiia iDlanlar maaevra
lara plmeli idi. Ba iftirak, 
gelecek manevralann ıivil hal· 
k• tepaili fibi daha umumi 
taı.-.btln bir batlanp:ı ola
bi&rdi. 

Maamafih manevra mınta· 
kuınclalci kauba ve kÖ)'lerde 
hallan iltilnam ve umumi 
allkuını pdük. Hallan ve 
hele birer çankh erkinıbarb 
olan kÖ)'lüldin kendi inatenkt· 
lerile bu tekilde hareket et· 
meleri her türlü ıitayife li· 
yakbr. 

Filhakika i~li fÖrmÜf, yan· 
mıı, mahvolm111 bir memle
ket halkı, harbin facialanm 
kolay kolay unutamazdı. Ve 
itte unutmaaufbr, · unutmaclı-
11•• pek 111 da göıtermittir. 

Halkın manevraları takip 
etmek huauıuncla gölterditi 
bu hararetli alib içinde bize 
yapılacak mühim itler oldu
tanu ıöıteren itaretler vardır. 
Bu ifaretlere kartı gözlerimizi 
kapamak ve her iti yalnız or
duya bırakmak dotru delildir? 

Bereket venin ki balkın bu 
kin ve nefret dola kalan duy· 

. plannı anki unuttmmak İlter 
gibi ıö*rditimiz lüaydiye 

tai nazarına iştirak eclecelde- Tarihimizde ilk defadır ki, 9 H. Besim 14 14 
rinden ümidvar balundqunu bir Alman ayala ~ 7 lui ve Ali 14 14 
beyan ettikten sonra. gönül- bitün Alman milleti u-• 12JS 
lülerin ispanyaya akın etme· metalibatta bulunuyor. Bu 90636 
sinden dolayı bitaraflıtın tat· metalibabmwn w11lmaana 91871 
liikine imkia bJmadlfmı ili· imkan yoktur. ÇiDkü bualana Z.,UnJala .......... 
ve etmiı, abi takdirde Fransa yerine ptirilmeli Alman mil- Kilo Aba K. S. K. 
gibi lngiitere de lap...ya mes· leti • ·8 zaruridir. 77000 MaL tiocar J2,SO JS 
el..ai hakkandaki si7uetiai a":l ti ad Zahire .......... 
detiftirmek mecburiyetinde DtS gra r ~ ç. Cimi K. s. K. 
kalacaflnı bildirmiftir. TOrk dlllnde konfenaeler 360 BatdaJ 

5 
Bundan sonra ltalya elçisi verecek.. 14 Saı• 15 

söz almlf ve gönüllülerin geri Belııacl, 16 ( Radyo ) - 89 B. P .. ak 36 75 40 
alınmuı hU1U1Unda ltalyaaın Belpad km dalplı ~ Pir•• fllllılerl 
lngiltere ve Fran• ile muta· 28 Birincitepinde ~ 14 . No. 7 14 !O ıs m 
bık olc:luiunu, eau itibarile Hırvat ve Sloven dılincle, aynı 8 15 25 ıs 50 

bunun. Almanya, ltaiya ve ~ ~t :~: ~ :: 9 ıs 75 16 2S 
Aa.W, /uzlar,,,_.,.,,,, •"'-•" ..,,.-,..,,,,, Porteldz w.&ncı... çoktu '""' 1 8 0 • 10 17 2S 18 00 

,..,_, köylü .,. ... evlerin· iktifa edemez. teklif eclildiiiııi .a,lemit .. ........... ~ ( ,..,. : 11 19 50 :ıo 50 
den far1-- ..._,.. mblına Banclaaa .,.,. ol-.k tıı.p. lb11•&1• Fraa•nın teldifiat. C..._,Jeb1 dir. 12 22 00 ,.. 00 -z... .,, - ,_,,., .... -~- ,, . ~ takıldılar. Yerinde rahat rahat lerde donlar cennette biz se· dea pmdiye kadar haberdar IA.._. &•• CCIC 

oturan, kahvelerde tavla oy· limette sözünün bir mangır edilmemif oldutunu ilive et· MUhlm bir caeueluk ..... ÇetiftiaJ'CI Min.ıft.ı 
nıyan, dairel~e derkenarlar kıymeti yoktur. Diitman tar mit ve aönüllüler geri Uıı· k..ınln fa•lı,.tl lll9fd•1111 apiıyor 
,.... ymlnız telıirlerdir. ,. .... ıen bombayı ulladılt za. dıı.tıın _,., tam bir bita- oıklınldı s--

15 
(AA)_ 

Fııbt, ,atma yok ıırtık, maıı ölüm herke. için mfia. nflık lıilıim olıııua lilzumua Loııdn, 16 {RHJo) - fa. ela ıc...:... ...,... 
bundan sonra harp herkes •vidir. . ileri liirmiit v~ ltalyanm da, giliz zabltala, çok milüm bir ~ 
içindir. Hepimiz içindir. Harp Etraftan Hacı Mebmet(Efen· her i.ld tarafa mübarib hakka cuua fehekeaiain faaliyetini melen ,apalan 254 metre 
oldutu zaman vali yan gelip di), ve sen müdür (Beyefendi)!• verilmeai keyfiyetini milliyim teabit etmiftir. lapada yedi aöz11 biJlk 
konat1Dda rahat edemez. Harp- Bu sözlerimi küpe yap da gördütfinü beyan eylemiftir. Elde edilen delillse töre; tinbya klpriiılala iD1111b 
te, zengin olanlar, fakirlerin kulatana tak. B.• Grandi, bütün dGnya ukert tayyarelerin motör ve mittir. YM!acla -.ı-
ölümünü pıetelerde okumakla llalunıd .,. r,,,.,., sullıuau iblil etmeli muhtemel parçalan hakkmdald p....... ,..,., ....... 
__ __,;;._--===-======-===----==------ı olu ı.,...ya meaeleainde ltal- ortadan bybolmaftar. Zabata; Muır taoildtı 
Japonlar Mongolistana ~IÖyı::::ba ~ ==-N.= .!:: 

• t•kı A 1 • la bİm Ve nazik ihtiWın, ..ıbea dana pbrmak İçİD JeDİI t.-15 ı a verıyor r .... Ademi miclalıale komite- tiıı.t ...... 
_ s.,, 1 inci salıi/etle - pon mevzilerine hücum • ede- linin mesaiai dahilinde balliai B. StoıvaJ.!ftOOİ6! 
bklan ~ Çlnlildrin iç rek müteacldit bombalar at- • A '-d • d .,. UI r 
bre maai oldaklamu bildfnaek. mıılardır. temmeani etmif, l"A enaz e, Parlee dindi, ...,..,. 
tedirler. 

Şan,ı.ay, 15 (A.A.) - lyi 
haber alan mahafilden ötre· 
nilditine ıöre, Sanıi cephe-
•inde Japonlar, Y aangpinp 
hücum etmiıler iae de Çinli· 
lerin fiddetli bir mukabil bü· 
cumu neticeainde büyük za. 
yiatla pri dönmütlerdir. 

Müteaddit Japon tayyareleri 
diitüriilmüt ve 22 tank tarh· 
rib olunmuıtur .. 

Şanıbay cephesinde Çin 
taJyareleri, Y angtsepudaki Ja· 

J:ronlar . dün 1a&t 17;30 da bqka batka devletlerin bu- genaek 
tim istuyonu mıntakuında dıraı..nı ilet ederek lapan- Paria, 16 (RaclJo)- Ya,.. 
hücuma kalkıımıılardır. Şid· yaya ailaı. bçakçıhtJ yapan lovya S.. ve 1>af .i IWr-ı 8. 
detli çarplfmalar olmut, fakat vapurların leferlerine nihayet 4h-cfin--=~- ba ubala Load-

verilm••=-i iatıe-i.t-:r • t.IMIT• v•ıy, muvaffakıyet elde edilememit- - ....,... radaa buraya dönmlltlr. 
tir. Müte.laben, Almanya lefiri YaıoaJavya o., ve Bıı ... 
Romanya orda•a Von Ribentrop, uzun beye- kam, burada birim; .. lra-

MOkemmel bir ordudur.. natta baluam., ve lnfiltere 1arak waiti ....-ıir. 
Bükret. 16 {RadJo) - Tran- Hariciye Nmn B. Edenin .,,,,.,._,,fi lfla 

ıilvanya manevralarında bulu- son nutbna tenkid ettikten l..ir merkaincle çlaa •• 
nan Fransa Genel Kurmay sonra, lap...ya melelesinin bir 1 le ..__ __ 
Batbnı General Gamelen; ha- an evel hallini iltemif ve abi açalwk ilkolm i -.--
ki._~ o•-- 1 b' orcl takdirde Al-...... •ın, biitiin ••~ezincle bir, Ôclemiı • Z.,. ıu ve m Aemme ır aya -,- tinlik ka,& ve Karabanm-
tahit oldutunu ıöylemittir. ve.aite m&raca.t ederek tam Ambaneki • Saib olmllmma 

Litoinol bir •rbeati ile hareket ede- L-u-.-ealikleri L.:a..... Kül-
cetini bildirmiftlr. *cii:ktörl~ bütla Var9ovadan gec;tl 

Son lcafldede kaa 
numaralar 

Kalaire, 16 (A.A.) -
ele lo flİlli .. ....,. 
- ineli ,....,. ..,'61111rill 

dlaldl celd'ifi•de um 
talavillmadea 511,252 
.... talml 100,000, ıtıı 
Delİ tala.villeriDdea 
numarala talwil 50,000 

Vartova, 14 ( Radyo ) -
Ruaya Hariciye Komiseri B. 
Litvinof, Parla sergisindeki 
Rus paviyonunu ziyaret ettik· 
ten ıonra tayyare ile buraya 
gelmiı ve Ruı aefirini ziyset 
etmiftir. 8. Litvinof, pce 
Moıkovaya hareket eylemijtir. 

Buaclan IOlll'8 .aı alan RUI o1m11 .. ve Klltlr memmluk
ıefiri, ltaty.nm, Akclenizde ..._. rönderilen bir tamimde ı~==-==:i.-· 
vaziyeti brafbrmakta olclup- atntmealer ..... a .. 51-
nu IÖJlemit ve tiddetli hl· retmealiklere talib ol...'--

Arnavudluk partlmen
toeu ac;lldı 

Tiran, 16 (Radyo) - Af. 
navuclluk parllmentoaa, baıGn 
Kral Ahmed .ZO,Onun bir 
IÖylevile açdmlfbr, 

cumlarcla bulunduktan 10D1'8, mflracaat etmeı.; bildirilmittir. 

Franmz teklifini bilkOmetine •-------... -----• 
bildirecetini IÖyleilliltir. 

PorWciz clelepai a. Mon
tehiro. hildmetinia; lbllıa ve 
Almanya ile mutabık oldatu
na .aylemif Ye uzun beJanttta 
bul•nmılan urhnuar fı)'le
miftir. 
..... ..,.,., Lord Pli•ut. 

bitün deleplsia ~ 
haberdar 'etmelerini rica ede
rek komitenin pleoek hafta 
Salı pii ... t 16 da tekrar 
toplanacaiım IÖJle•if " cel
aeye IOD wermiftir. 

Salı ahldi topı..ta,a ~ 
Eden riplet ecleeektlr • 



. . 
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Sayfa 7 

İzmir Levazım amirliği ilanları 
İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 

1 Manisa merkezinde bulunan kıt~at ve müessesat hay
vanlarının senelik ihtiyacı olan. 541800 kilo arpa ve
yahut yulaf kapalı zarfla ve ayrı ayrı şartnamelerle 
münakasaya konmuş ise de ihale günü olan 24 EylUI 
937 cuma günü arpaya talip çıkmadtğı ve yulafa tek· 
lif edilen fiat ta pahalı görüldüğünden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 ~ Şartnameleri arpanın 149 ve: yulafın 163 kuruş muka-
bilinde Manisa da· Tümen satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

3 - Münakasaları 3/2.teşrin/937 çarşamba günü saat 17 
de Manisada Tümen satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. Tümence arpa ve yulafa teklif edilecek fiat
lar üzerinden tetlCikat yapılarak birisinin ihalesi ya· 
pılacaktır. 

4 - Muhammen bedelleri, arpanın kilosu beş kuruş elli 
santim ve yulafın altı . kuruştur. Muvakkat teminatları, 
arpanın 2235 lira, yulafın 2439 liradır. 

5 İstekliler Ticaret Odasında mukayyet olduklanna dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
münakasanın yapılacağı belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları ilan olunur. 12 17 22 27 3606 

Orman koruma genel komutanlığt satın al. ko. nundan: 
1 Orman koruma genel komutanlık kıt'aları ihtiyacı için 

3500 adet battaniye ile 6500 çift erat fotini kapalı 
zarf usulile 7000 çift yün çorap açık eksiltme ile 
ihalesi 1. 2.incitesrin 937 pazartesi günü, battaniyenin 
saat 1 O da, yün Çorabın saat 11 de, fotinin saat 14 
de An karada Yeni şehirde Komutanlığa merbut satm 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. • 

2 Battaniyenin muhammen bedeli 31500 lira, muvakkat 
teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 

3 - Fotinin muhammen bedeli 30550 Lira, muvakkat te
minatı 2291 Lira 25 Kuruştur. 

4 Yün çorabın muhammen bedeli 2520 Lira, muvakkat 
teminatı 189 Liradır. 

5 Battaniyenin şartnamesi 158 Kuruş, Fotinin 153 Ku
ruş mukabilinde, yün çorabın bila bedeli her gün ko· 
misyondan alınabilir. 

6 isteklilerin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Komis· 
yona vermeleri ilan olunur. 14 - 18 - 23 - 28 3627 

İzmir Levazım amirliği Sa. Al. Ko. Rs.den: 
.1 lzmir Mst. Mv. kamutanhğınca gösterilecek yerde 

(16511) lira 84 kuruş bedeli keşifli on iki bin ikiyüz 
otuzbir metre uzunluğunda telefon hattı inşası kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 112 Teş./937 ·Pazartesi günü saat 16,5 da İz
mirde kışleda İzmir levazım amirliği satın alma ko-
misyonunda yapılacakhr. . 

3 - Teminatı muvakkate akçası (1238) lira 39 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifnameleri her gün 10 dan 12 ye 

kadar ve 15 den 18 e kadar kışlada inşaat komisyo
nunda görülebilir. 

5 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve-
sikalari1e teminat ve t~klif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna· 
caklardır. 12 17 22 27 3602 

izmir Lv. amirli sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatının 77400 kilo ayaktan sığır 

eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur, 
2 - lhales· ~5 -1. Teş· 937 pazartesi günü saat 16,5 ta 

lzmirde kışleda İzmir Levaztm amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 19350 lir~dır. Muvakkat 
teminatı 1451 lira 25 kuruştur. 

4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 istekliler Ticaret odasında kayıth olduklarına dair 

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

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermış bulunacak· 
}ardır . 8 13 17 22 

lzmir Lv. amirliği sat. al. ko. rs. den: 
1 Manisada Tümen kıtaatının ihtiyacı olan 14 ton sade· 

yağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
2 Şartnamsi bedelsiz olarak Manisada Tümen satın 

alma komisyonunda her gün görülebilir. 
3 Münakasası 2 12. Teş/ 937 salı günü saat 17 de Ma· 

nisada Tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 Kilosunun muhammen bedeli 100 kuruş ve muvak· 

kkat teminatı 1050 liradır. 
5 istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir· 
likte teklif mektuplarını münakasamn yapılacağı belli 
saatten en az bir saat evvel komisyona vermiş 
olacaklardır. 12 17 22 27 3609 

lzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
Dikimevleri için 5676000 adet aleminyüm düğme 25·10·9j7 

Pazartesi günü saat 16 da tophanede lstan,bul levazım amirliği 
satın alma komieyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 31218 liradır. İlk teminatı 2341 lira 35 kuruş
tur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
)i>ir Mat evel komisyona vermeleri. 7 12 17 21 3527 

ANADOLU 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulan 80000 kil<' sığır etinin 
beher kilosu için teklif olunan 22 kuruş 75 santim 
bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 kıncı 
maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usulile ek· 
sHtmeye konmuştur. 

2 - Malın tahmin bedeli 20000 liradır. 
3 - Muvakkat teminah 1500 liradı r. 
4 - ihale 23/ 10/937 Cumartesi günü saat 10 da Bergama 

nskeri ::ılım satım komisyon binasında yapılacaktır. 
5 - Evsafla teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazılı

dır. Şartnameler Bergamadaki alım satlm komisyonun· 
dadır. 

6 - Teklif mektupları 23/10/937 günü saat 9 za kadar 
satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saattan 
sonra mektupları kabul edilemez. 

7 - Şartnamesinin 4 düncü maddesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisinde konula
caktır. 

8 - Komisyon haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi 
günleri açtktır. 6 9 12 18 3500 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının (216000) kilo un ih

tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi ~6/I.Teş./937 Salı günü saat 16,5 de İzmirde 

kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 27000 liradır. 
4 - Teminat" muvakkate akçesi 2025 liradır. 
5 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulnnacaklardır. 

9 13 17 22 
İzmir Levaztm amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bergama garnizon kıtaatımn yıllık ihtiyacı için kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulan (430000) kilo kuru 
otun beher kilosu için teklif olunan 3 kuruş otuz san· 
tim pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 cı 
maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Malın tahmin edilen bedeli 17200 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1290 liradır. 
4 - İhale 23/10/937 Cumartesi günü saat 11 de Bergama 

ahm satım komisyon binasında yapılacaktır. 
5 - Evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazı

lıdır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyo
nundadır. 

6 - Teklif mektupları 23110/937 günü saat 10 kadar satın 
alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saaitan sonra 
mektuplar kabul edilemez. 

7 - Şartnamesinin 4 cü maddesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisinde konula· 
caktır. 

8 - Komisyon haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi 
günleri açıktır. 6 9 12 17 3501 

lzmir Lv, amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Kasabada bulunan askeri kıtaat hayvanatının senelik 

ihtiyacı için (256180) kilo yulaf kapalı zarf ile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi bedelsiz olarak kasaba askeri satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - İhalesi 25 Birinciteşrin 937 puzartesi günü saat 16 da 
· kasaba askeri satınalma komisyonunda yepılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - 256180 kilo yulafın beher kilosunun muhammen fiatı 

5 kuruş 25 santim ve muvakkat teminatı 1008 lira 
70 kuruştur. 

6 - İstekliler Ticaret odasından mukayyet oldnklarına 
dair vesika ibraz edeceklerdir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzile birlikte teklif mektupları 
münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir saat 
evel kasaba askeıi satına1ma komisyonuna verecek· 
lerdir. 1 6 12 17 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - beht:r tanesine tahmin edilen fiatı 11 kuruş olan 

222000 tane portatif çadır direği ile , 45000 tane por· 
tatif çadır kazığı kapalı zarfla eksitlmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 20 Teşrinisani 937 Cumartesi günü saat 
11 dedir. 

3 - ilk tahminatı 3818 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 257 kuruş mukabilinde komisyondan 

alınır. 

5 - Eksiltmeye girceklerin 2490 sayılı teklıf mektuplarıle 
birlikte ihale saatinden en az bir saat evci M. M. V. 
iatın alma komisyonuna vermeleri. 3· 17-3· 18 

Orman koruma genel komutanlığı sa. al. komisyonundan : 
1 - Orman ·koruma genel komutanlık kıt' aları ihtiyacı 

için açık eksiltmeye konulan 6955 metre yazlık elbiselik ku
masa eksiltume gµnü istekli çıkmadığından 2490 sayılı kanu
nun 43 üncü maddesi mucibince on gün uzatılarak ikinci ek
siltmesi• 23/l.teşrin/937 cumartesi giinü saat 11 de Ankarada 
Y enişehirde komutanlık binasında satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. • 

2 - Muhammen bedeli 382,5 lira 25 kuruş, muvakkat te· 
minatı 386 lira 87 kuruştur. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olara~ her gün komisyonda gö· 
rülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele· 
rindeki vesika ve teminat makbu.zlarile ihale gün ve saatinde 
mezkur komisyoaa müracaatları. ~669 

-· " 

-- - . 
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İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - iki garaj yapısının ihale günü müteahhitler tarafından 

teklif edilen 3 l 700 lira 45 kuruş fiat vekaletçe pa-
halı görüldüğünden bu in şaat pazarlıkla yaptırıla
caktır. 

2 - Pazarlığı 21 • 1. Birinciteşrin 937 perşembe günü 
saat 11 de M. M. V. satın alma komisyonunda yapı
lacaktır . 

3 - ilk teminatı 2377 lira 53 kuruştur. Şartname, keşif 
ve projeler parasi le M.M.V. satııı alma komisyonun
dan ahnır. 

4 - Eksiltmeye girecekle r kanuni teminat ve 2490 sayılt 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale günü ve saatinde komisyonda bulun· 
malan. 3 9 14 17 3456 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
İstanbul Levazım amirliği için almacak olan altmış yedi ton 

sadeyağının 11/ 10/937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesine is-
. tekli çtkmadığından 19/10/937 salı günü saat 15,30 da Top· 
hanede lstanbul Levazım amirl~ği satın alma komisyonundan 
pazarlığı yapılacaktır. Tahmin bedeli elli sekiz bin iki yüz do
ksan lira, ilk teminatı dörtbin üç.yüz yetmiş bir lira yetmiş 
beş kuruştur. Şartnamesi 291 kuruşa komisyondan verilir. İs
teklilerin kanuni belgelerile belli saatte komisyona gelme-
leri. 16 17 3666 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. een: 
Dikim evleri için alınacak olan on b ir kalem perçin çivisi 

ve perçin pulu 25-10-937 Pazartesi günü saat 15 de Topha
nede lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 25707 lira
dır. İlk teminatı 1928 lira 3 kuruştur. Şartname ve nümuneleri 
komisyonda görülebil ir. isteklilerin kanuni belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar ko-
misyona vermeleri . 7 12 17 21 (3528) 

lzmir Lv. amirliği Sat Al , Ko. Rs, den: 
Dikim evleri için alınacak olan dokuz kalem çadır ve saraciye 
malzemesinin kapalı zarfla eksiltmesi 26-10-937 Salı günü saat 
15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komia
yonunda yapılacakttr. Tahmin bedeli 20344 liradır. İlk temi
natı 1525 lira 80 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni belg,.,lerile beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saııt evel komisyona vermeleri. 

7 12 17 21 

Istanbul Nafıa Müdürlüğün
den: 

25/10/937 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğü binasında 52646,50 Lira keşif bedelli Üsküdar 
Valdebağ'ı Prevantoryomu talebe ve öğretmen sanatoryomu 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri , proje , keşif hulasasile buna müteferri diğer ev-
rak 264 Kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

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

işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu 
müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarf· 
larını 25/ 10/ 937 Paznrtesi günü saat 14 e kadar Nafıa Mü· 
dürlüğüne vermeleri. 30 3 10 17 6353/3321 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünaen: 

95 adet elektrik motörü 
Tahmin edilen bedeli 17000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı motör askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al-
ma komisyonunca 8 -12-937 Çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komis· 
yon dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 127 5 lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 15 17 19 21 3576 

Borsa Komiserliğinden: 
Birinciteşrinin 19uncu Salı günü sabah saat 10 da lzmir Tica
ret ve Zahire borsası encümeni intihap olunacaktır. 

İntihap Borsanın zahire salonunda yapılacaktır. 
Rey vermek hakkı haiz elanların o gün ve o saatte zah~re 

salonunda hazır bulunmaları. 3670 

Milli Emlak Müdürlüğünden : 
S N Lira K. . o. 
960 Dolaplıkuyu kayabaşı S. No. 6 tai 42 metre arsa 10 50 
962 ,, Bayburtlu S. 4/ 1 taı No. lu 35 ,, ,, 8 75 
965 ,, Dağlı S. 1 No. tajlı 58,50 metre ,, 23 40 
966 ,, Madi S. 5 No. lu 56.50 M. arsa 28 25 
968 Güzelyah Urla şosesi bila No. lu 532 metre arsa 266 00 
969 ,, Urla şosesi bila N•J. lu 482,25 ,, ,, 241 15 

Yukarda yazılı emvalin mülkiyetlerine bidayeten ve. t~mdi
den haddi layikile talip çıkmadığından 14· 10-937 tarıhınden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Alıcıları~ ko: 
misyonun içtima günleri olan pazartesi ve perşembe gunlerı 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları . 3677 

İlci n 
J. M. Taranto iflas idare· 

sinden: 

Esnaf bankasının yüz liralık 

hamiline muharrer müessis 

hisse senedi 19 / 10/ 937 ıalı 
ıunü 1,at 10 da Arastada 

Sarraflar çarşısında açık ar
tırma ile satılacaktır. ilk ar· 
tırmada kıymetinin yüzde yet· 
miş beşini bulmazsa ikinci 
artırma 21 /10/ 937 perşembe 
günü saat 10 da ayni yerde 
yapılacak ve her kaç kuruta 
olursa olsun satılacaktır. 
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Sıhhat Bahkyağı Siz de 

~!T ~~"~"~"~ Norveçyamtı halis Morina 
U'9 a !ı r ~~.u ı z: baJıkyağıdır 

Ht· nı bol ı ş ı k al ıııış 

o luı, h t' nı ikt ısat et-

ıı.iş o 1 uı , lı c 111 liıııı b<l" 

d t><ri ştirnwkterı kurlıı· 
::> 

1 ur, hcrn de sarf ıyrt · 
tınızın ı· ks ıl diğini il t.c 
faturada görliısüııüz 

iki defa siizii lmiiştü ~ 
Şerbe t g tbi içaebiiir 

I Hamdi iizhet Çanıça-r 
01

' Sıh t eza e i 
1 Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak İzmir 1 
.......... -.imiiılllmm:mm .. -. .... ~ ......... . 

Doktor ,111rır111111111111nım1111111 
= 

A. Kemal Tonay ; 
Baykent Elektri~ • telefon 

malzemesı deposu. · 
Siemens fabrikaları mümessilii 

ve 

Emlak ve Eytam bankasından 
Esas No. Yeri 

PEŞİN 

Güzelyalı tramvay cad
desi 1027 numarah 6 odalı 

1141 

---
ve bütün konforü havi de- = 

1 
nize nazır ev satılıktır. Ta· = 
liplerin mezkur eve müra-

1 
= 

caatları ilan olunur. = 
----------~· = Olivier ve ~ 

Şürekasi~ 
Limited 

V apar Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

---
--'"POLO., vapuru limanı-
!·aınızda olup 28 Eyliile kadar = 

LONDRA ve HULL için yük = 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 = 

Göztepe tramvay daddesi ada 831, parsel 3 
PAZARLIKLA 

No. su 

838 taj 
• 
Evin 

Nev'i • 
Depozitosu 

T. L. 

112 Hissesi 400.-

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları =. 
= Birinci Sınıf Mutahassısı ~ 
;; (Verem va saire) =: = Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak bapnda 30 aayıh §5 = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akıam eaat 6 ya = 
:= kadar hastalannı kabul eder = 
•l lll lll ili lll il lll lll l lll lll lll lll lll lll lll l lll lll l lll lll lll l lll Tele /on: 4 1 1 S 1111111 im 

Arsa 292 M2. . 292.- -EGE TAKSi
TEL. 3 2 7 O Arsa 219.50 M2. 

. 

241.45 

! 

~ 

.~ 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

Havayolları devlet işletme 
idaresinden: 

Askeri Fabrikalar Umum 
= _,,M=-=,..,... -. _,do::--·--·-ı·· "' •• - d 
~ .u ur ugun ~n: = 3000 Ton Lavamarin Kömürü -~ Tahmin edilen bedeli 39,000 Lira olan yukarda miktarı ve 
§ cinsi yazılı kömür Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
;;;;;; alma komisyonunca 4/11/937 Perşembe günü saat 15 ôe ka
~ palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 Lira 95 Kuruş mu= kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
- olan 2925 Lirayı havi teklif mektuplarını mezkfir günde saat 

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

14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
No.lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkür 
gün ve saatte komisyona muracaatları. 10-13-15 -17 3513 

lzmir Vakıflar Müdürlüğün
den: 3678 

Eylulden 8 Birinciteşrine ka-
1
= (il. 

dar LONDRA, için yük ala- = & · ı.a -~· 
---

Mezarlıkbaşında kain Vakıflar gazinosunun 3477 lira 52 
kuruş bedeli keşifli ikinci katının inşaatı münakasasına temdid 
müddeti zarfında da talip çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 
yapılacaktır. isteklilerin Vakıflar müdürlüğüne müracaatları. -

•a~~ESBIAN .. vapuru 12 Bi- - IJE.111 Kii I • Birinciteşrinde bekleniyor. 
rinciteşrinde LONDRA, ve = - KÖSTENGE, SULINA GA-
HULL için yük çıkaracaktır. _ "-------------•,"!".--------------- .... _ LATZ ve GALATZ aktar-

LIVERPOOL HATTI .... D.E8UımTmSCHE LEVANTE "EXMINSTER., vapuru 1 PiRE AKTARMASI ması TUNA limanları için 
"MARDINIAN,, vapuru 29 LINIE İkinciteşrinde bekleniyor. SERi SEFERLER yük alacaktır. 

[ylulden 6 Birinciteşrine ka- G. M. B. H. NEVYORK için yük alacaktır. "EXACAMBION,, vapuru STE ROYALE HONGRO-
dar LIVERPOOL ve GLAS- "CAVALLA" vapuru 20 .. EXTAVIA ,, vapuru 9 23 Birinciteşrinde PlREden iSE DANUBE MARlTIME 
&OW için yük alacaktır. Birinciteşrinde ROTTERDAM, lkinciteşrinde bekleniyor. NEV BOSTON ve NEVYORK için "DUNA,. vapuru 23 Bi-

BRISTOL LEITH ve NE-W HAMBURG ve-. BREMEN li- YORK için yük alacaktır. hareket edecektir. rinciteşrinde bekleniyor. BEL-
GASTLE HATTI mantarına hareket edecektir. "EXHIBITOR .. vapuru 19 "EXCOHORDA" vapuru GRADE, NOVISAD, COMA-

"JOHANNE,, vapuru 28 AMERICAN EXPORT Ll- İkinciteşrinne bekleniyor. NEV- 5 Birinciteşrinde PIREden RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 
[ylule kadar doğru BRISTOL NES YORK için yük alacaktır. BOSTON ve NEVYORK için TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. The EXPORT STEAMSHIP . "LlPRESS., vapuru 26 · hareket edecektir. için yük alacaktır. 

"ARABIAN PRINCE,, va- CORPORATlON lkinciteşrinde bekleniyor. NEV- SEYAHAT MÜDDETi JOHNSTON WARREN 
puru 10 Birinciteşrinde gele- "EXCHANGE" vapuru 17 YORK için yük alacaktır. PiRE - BOSTON 16 gün LINES LTD. 
cck LEITH ve NEWGASTE- Birinciteşıinde bekleniyor. " OGONTZ " vapuru 28 PiRE - NEVYORK 18 gün • L 1 VER PO O L 
LE için alacakhr. NEVYORK için yük alacaktu. lkincitcşrinde bekleniyor. NEV- SERViCE MARITIME "JESSMORE.. vapuru 31 

Tarih ve navlunlardakide- "CARLTON., vapuru 26 YOK için yük alacaktır. ROUMAIN Birincitqrinde LIVERPOOL 
ğişikliklerden acenta mes'u- Birincıteşrinde bekleniyor. THE E.APORT STEAM· BUCA REST ve ANVERS limanlanndan 
tliye kabul etmez. NEVYORK için yük alacaktır. SHIP CORPORATION '"DUROSTOR,, vapuru 26 yük çıkaracak ve BURGAZ, 

-- VARNA, KÖSTENCE, SULl
NA, GALA TZ ve IBRAIL li
manları na yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

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

İlanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki deyiş1klik· 

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon : No. 2007/2008 
" ' ) 


