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Büylik Şefimiz manevra sahasında 
Mavi kuvvet Aydına girdi. . aka 

teknik cihet meçhuldür 

• 

Büyük Şef Nazillide 

r--------------------------·------, 
G. Metaksas söylüyor: 

Türk-Yunan orduları 
bir küldür 
~---------

iki ordu, her tecavüze muzaffe
rane karşı koymıya hazırdır 
lııtanbul, 1 l (Busuııi) - Yunan Başvekili General M tak1U, 

Makedonya manevralarını takib eden Türk matbuat miJmetıillerine 

beyanatta bulunarak ıunları ııöylemiştir: 

- Türk Ye Yunan orduları bir küldür. İki ordu, her muhtemel 

tecavilze muzafferane karıı koymağa hazır yeni bir kunet teıkil 
eder. Türk milletine karde§çe ııelimlar ederim. 

Yakarıda Büyük Şefimiz ue Başbakan General ismet lnönü harekatı takib ederken. Ortada Şefimiz mannra 
sahasını gezi9orlar. Solda profesör Bn. Afet Komutanlardan izahat alıgor. Aşağıda Bügiik kurtarıcı 

ile refakatindeki zevatın Nazilliye leşrifleıi intibalarından 

Bir kaç güne kadar Ankarada, TilrkiyeniD oerefli millf Mmbolil 

Büyfik Önder Atatürkil ziyaret etmek bahtiyarlıAına nail olacatım. 

General Metakııaı, bu ayın l 8 inde buraya gelecek ve derhal 
Ankaraya hareket edecektir. - Sonu 6 ıncı eabifede -

.................................................................................................... ..., .......................... .. 
Maviler nasıl ilerlediler - iki cephede bir gezinti - Gece vakti· 
Garib vaziyetler - Lakırdı sırası değil, işimiz var! • 

s~~e manevralarının e~,emmiyeti "' Maviler, Nazilli ile Aydını 
1~.!:';:,:~1~t:!:d!:a~~'b.. Sondakika bombardıman ettiler 

rekatı takibe çıkıyoruz. Ortolık lı<'· A d 
tıüz ağarmakta .. Saat altıya pkluşır· y 1 n 
iten göklertle tayyarelerin lıo,ııır· 
hı•u ve ke kin gurültüler haşladı: 

Mavi keıif la] yardt>rİ, bo~ gök
lerde, kımıızı kuv\ etleri o ü hın de 

•iizulü) or .. Uir filo oke ü•tundf' 
Uçoıakta .. 

Tam bu 8Jradıı ö,,renİ) orııı::ı ki, 
Atatürk kızı kahraman S ıbıh'.1 Gök· 
Çenimiz de Suke ustünde ke~if 

Y•pan filodadır. Mavinin an·ısı da 
kendi keıif tayyarelcrioi himaye 
etnıektedir. 

Fakat birdenbire, kırmızı taraf 
'-Yyareleri de yükseldiler ve hava
da evveli bir mücadele başlarlı. 
Bir az sonra kırmızı tayyarel rio 
.\ydın istikametinde uzaklaştıkları· 
Ilı gordük. Mavıler, bu ham mu· 
harebeııioi kazanmca ağır bomhar· 
dınıan tayyareleri ile Sökeyi bom· 
hardıman etmeğe başladılar. 

Saat tam yedi: 
Büyük bir otomobil kafilesi 

tehirden. manevra sabasına do~ru 
~ralle ilerliyor. En önde Genrl 
urnıay Ba~kanıınız Fc\Zİ Çakma· 

~ın ve ouları takiben nıancnn sa· 

O, karşı tepelerdek· hare· 
katı takib buyuruyor 

hasında. bulunan ordu müfettişleri· 
mizio, Generallerimizin, daha son· 
ra da biz gazetecilerin otomobilleri.. 

Sıcak ve toz tufanı içindeki 
otomobillerimiz birer kasırga gibi 
esi}or.. )'arım ııaat sonra Gül· 
lübabçe köyünde otomobillerimiz· 
den inmiş ve dürbünlere eanlmış 
bulunuyoruz: 

Karine dalyanı civanndaki sa· 
hillerden karaya çıkan mavilerin 
motörize livatıı, Balat o\·asının ıag 

İfitikametimlen inerek SökP.yf' ani 
bir ba km Vl'rmek istiyor. Fakat 

----·-----
Mavilerin eline 

geçmiştir 
Maamaf ih mevzu 

tetkik ediliyor 
Aydın, 1 l(Manevra aabasındaki 

arkadaıımızdan) - Bugün mavi 
kuvvetin faaliyet merkezi sıkleti 
ıimalden ihkiıaf ediyor ve mavi· 
terin kareılarındaki hafif kırmı· 

zılar münaıib hatlara çekilerek 
geriden gelmekte olan kuvvetle· 
rio yetiımeıi için vakit kazanma• 
ga çahııyor. Mavilerin cenub kııı
mındaki ııabada muhtelif kanlı 

muharebeler olmuıtur. Murııallı 
önünde mavi renkli zırhlı liva 
ile kırmızının süvari livası, dağ 
alayı ve muhafız alayının bir ta· 
buru çarpışmııtır. Kırmııılar çe: 
tin bir mukavemetten sonra gerı 
çekilmiılerdir. 

- Sonu 6 ıncı sahifede 

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

Vekiller Heyeti ile Başbakan Vekili B. Celal Bayar, Diier Vekiller 
ııe Genel Ic.ıırmag Baıkanımızın Nazilli inti6alarından 

• 

( 
Halk, Büyük Şefini hararetle alkışlayıp selam- ı 

lıyor. Çocuklar bağrışıyor: Atatürk yaşa!. J 

Milli şuurun büyük tezahürleri 

Yukarıda sağda Orgeneral lzzeddin, Ortada Orgeneral Fahreddin A ltag, General 
Kazım Dirile 'Ve arkadaşları, Solda maui katJWtler kumandanı General Mustaf a 

Muğlalı, Aşağıda maui kutJWtlerin faaliyeti 
A)dın, ı ı (Manevrayı takib eden arkaıımııdan ilk haberler) - Sökeyi iıgal etmiı bulunan mati kune· 

tin tan o releri, dün gece yan&1 Nazilliyi, ııababa kartı da Aydını (mefruzen) şiddetle bombardıman ettiler. Bu 
bombardımandaki makııad, kırmızı tarafın tecemmö hareketini akııatmağa ve daAıtmaga matuf tur. Şu bir iki 

günün vaziyetini huliıa edeyim: 
Bilyük Şefimiz, dün otomobille mavi tarafın Balat ovaııındaki motörlü kuvvetlerin ilerleme hareketlerini 

büyük bir alika ile takib buyurdular. Refakatlerinde Baıvekil General İıımet tnönü ile Profeııör Bayan Afet 
ve ikinci ordu erUnıharbiye reiıi General R6tdtl vardı. Atattlrk, kumandanlarla, erlerle tem11 ediyor, ıual• 

lır tevcih buyuruyorlardı. 
- Sonu 6 ıncı sa/ai/ede -



• 

-~~l,f.\C'Q 
Kitap istiyenler 

Aşağı yukarı senelerd nbcri, mekteblcrin açılmasında bir kitap boh· Tütün piyasası 

l2fhktepi• 93T 

İlköğretmenler 
kadrosu 

lzmir Vilayeti ilkokullar öğ· 
retmen kadrosu Kültür Bakan· 

Denizde bir g .... nç kadın cesedi bulundu lığından Vilayete gelmiştir. 
Kultür direktörlüğü, kadroyu ranı başlı) or. Bizde mekteh kitabı, maarifimizin haşlıbaşıoa düşünülecek 

bir hadisesidir. Bir taraftan terbiye ei&teminin tesir ve tecellileri ile ka· .... -+-e;a l ' k Bu 
famız zonklarken, diğer taraftan da her sene hu aylarda, memleketin AJ' sonunda açı aca na va l ı işçi ad 1 n ~~:::~~:. okullara tebliğ etmek 

ufuklarından yüz binlerce çocuğun çığlıkları i~itiliyor: 

- Kitap istiyoruz, kitap verin bize .• 
Fiatinden, diğer ııınıflann kitapları ile olan irtil.uıl ve alii.kaaından 

batlayıoız; çocuğun eline geçmeıine kadar ba~tanba,a aksak, baştaoba~a 
dt tiz bir mevzu ... 

.:)ene sonunclaki randıman ldlltörleri ile başlangıcındaki kitap haykı· 
nfları ar '!lodaki mutlak ve şart!lz munııs~bet, nedemıe düşünülmüyor. 

Bir a)ını, iki B),Dı boşa geçiren çocuk ve muallimin şikayeti karşısında 

bilmeyiz ne denebilir? 
Okutma davasıoın ilk ıartlanndan biri; bol, vaktinde hıtzırlanmış, 

batılmış ucuz kitaptır. 
Bunu başaramıyorsak, bilmem ki, diğer bütün gayretler ve çalışma· 

lar nafiledir. Kitab işinin istikrarsızlığı, dolayıeile, maarif hayatımızın 

kanşıklığına delı'.ilct edebilir. Bunu inkar etmiyelim: 
Bir taraftan muallim yokluğu, bir taraftan talebe tehacümü, çifte 

tcdri at vesaire, diğer taraftan kitapsızlık, öbür taraftan da daima bfı· 

diseler çıkaran bir terbiye sistemi .. 
Bize öyle geliyor ki, artık bütün bunlara bir nihayet vererek, blı· 

tün mekteb ve terbiye işini, tecrübe tahtası olmaktan çıkarmalıdır. 
Bir aç karvısında duydu!umuz sızı, vicdanidir. fakat kitap isti yen 

tahsil iotilıası acıkmış bir ocu karşısında, daha başka, daha derin dü· 
ıünmek mecburiyetindeyiz. 

Çünkü bizdeki tahsil hayatı, tamamen fedakarlıklarla doludur. Aile 
babalan, bu uğurda hatır ve hayalin fc~kinde fedakarlıklar yapmakta, 
di~Jc.rinden, tırnaklanndan artırarak çoeuklannı mektebe ;öndermek· 
tedirler. 

Maarif çalıomaSlnı, bu gittikçe artan alaka ve tehacüme muvazi ve 
onunla mütenasib şekilde artırmak: mecburiyetindeyiz. 

insanlar ve hayvanlar 
İnsanların hayvanlarla mü· 

nasebetleri çok eskidir; Mi
laddan üç asır evelinde in· 
sanlar at kullanmışlardır. Az 
sonra sığırlar, koyunlar ve ta
vuklar, ehli hayvanlar sırasına 
girmişlerdir. Kediler bu ("ıra· 
larda henüz vahşi ve tehlikeli 
hayvanlar arasında oldukla· 
rından ancak miladdan sonra 
dördüncü asırda ehlileştiril· 
mişlerdir. 

Holivudun moda krah varı 
Holivodun yıldızları arasın· 

da bir de taçsız kralı vardır; 
bu kral, Holivodun moda 
kralı Bay Adolf Moncudur. 
Bu zatın ise dairesi · dolap 
derneğe imkan yoktur • bir 
elbise müzesi demektir. Çünkü 
tam 167 kat elbisesi vardır. 

438 yaşmda ölmüş! 

Saime Sadi 

sarayına ve Başvekalet daire· 
sinin evrakı siyasiye mahze· 
nine bile girer ... 

Kral mıdır? 
Hayır. 
Başvekil midir? 
Gene hayır. 
Yoksa... Entellicens servis 

şefi midır? Hayır... Hayır ... 
Hayır!. .. 
Şu halde kimdir?. 
Evvela haber verelim ki, 

bu adam lngilterenin eski aile· 
lerinden birine mensubtur. Adı 
Mister Con Valtondur. 

Valton ailesi 1710 senesin· 
denberi krallığın sıçancı ·yan
lış değil, yani fareci- başıs1· 
dır. lngiltere farelerini imha 
imtiyazı mahsusuna maliktir. 

Bay Valtonun maaşı yük· 
sektir. Serveti de kafi dere· 
'cededir, fakat ne erkek, ne de 
kız varisi yoktur. Bu imtiyazı 
mahsus ölümü ile inhilal ede· 
cektir. 

Yeni bir kulUb 
Varşovada bir "intiharda 

muvaffak olamıyanlar kulübü,, 
teşkil edilmiştir. Bu kulübün 
müessisi, kendisini astığı hal· 
de, bir müddet sonra ipin 
kopması ile ölümden kurtulan 
Bay Grabovarkidir. Müessis: 

- Ölümden kurtulan ve İn· 
tiharı akim kalan bir adamın 

Tütün piyasası, bu ayın 
sonlarında açılacaktır. Ameri· 

kan tülün kumpanyalarının, 

bu yıl Egenin nefis tütünle-

rinden fazla miktarda müba· 
yaatta bulunacakları haber 

alınmıştır. Birçok kumpanya· 
lar, iyı tütün elde etmiş olan 

müstahsillere para ikrazı su· 
retile şimdiden tütünlerinin 

mübayaasını teminat altına 
almışlardır. inhisarlar idaresi 

de ilk günden itibaren tütün 
mübayansma başlıyacr.ıktır. Bu· 

nun için hazırlıklarını tamam· 
lam ıştır. 

Cumhuriyet 
bayramında 

lzmirden Ankaraya gide
cek izciler .. 

29 T eşrinievel Cumhuriyet 
bayramında Ankarada yapıla· 
cak büyük geçit r,esmine, bu
sene lzmirden 50 izci iştirak 
edecektir. Bu izciler, İzmir 
Erkek lisesi, Ticaret lisesi ve 
San'atlar mektebi talebesinden 
seçilmiştir. İzciler, haftanın mu
ayyen günlerinde hep birlikte 
yürüyüş talimleri yapacaklar 
ve 26 Teşrinievelde lzmirden 
Ankaraya hareket etmek üzere 
hazırlanacaklardır. 

Kızılay haf tası 
Kızılay haftası, on gün son· 

ra başlıyacaktır. Bu hususta 
hazırlanan programı tetkik 
etmek üzere toplanan komis
yon, hafta içinde Kızılaya 

üye yazımı için faaliyete ge· 
çilmesini de kararlaştırmıştır. 

Kızılay haftası günlerinde 
mekteblerde talebeye konfe· 
ranslar verilecek, Kızılayın 
yüksek yardımlarını tebarüz 
ettiren müsamereler tertip edi
lecektir. 

Haftanın son gününde ya· 
pılacak geçid resmine, bütün 
mektebler talebesinin iştiraki
nin teminine çalışılacaktır. 

Sümerbank 
genel direktörü 
DUn Nazilliden geldi 
lstanbula döndü 

ve 

Nazilli basma fabrikasının 
açılma töreninde bulunan Sü
merbank meclisi id&re reisi 
B. Safa ile Sümerbank umum 
müdürü B. Nurullah Esat ve 
umum müdür muavini Nazilli· 
den şehrimiz gelmişler ve dün 
İzmir vapurile fstanbula git· 
mişlerdir. 

asıl boğulmuş? Başvekaletin tamimi 
----- Kadrolar tasdik edil-

Vücudünde bulunması lazımge-
len külot yerinde yoktur 

Dün sabah Birincikordonda 
balıkhane önünde denizde genç 
bir kadın cesedi bulunmuştur. 
Ceset, denizde fazla kalmak 
yüzünden şişmiş ve kokmuş 
bır vaziyetteydi. Cesetten za· 
bıta ve müddeiumumilik ha· 
berdar edilmiş, ceset, bir ka· 
yıkla denizden çıkarılarak Mem· 
lcket hastanesine götürül
müştür. 

Cesedin Bornavada oturan 
ve Di Amerikan kumpanya
sında amelelik eden evli bir 
kadına ait olduğu anlaşılmış· 
tır. Hüviyetinin tesbiti için 
çalışılmaktadır. Kadının nere· 
den ve ne suretle denize düş· 

tüğü henüz anlaşılamamıştır. 

Yapılmakta olan tahkikat bu
nu belki meydana çıkaracak· 
tır. Boğulması ne suretle ol
muştur, bu da belli değildir. 

Vücudü üzerinde hariçten 
bir tesir yapıldığına dair en 
küçük bir iz, bere yoktur. 
Maamafih itilmek suretile de
nize düşürülmüş olması da 
muhtemeldir, belki de muva· 
zenesini kaybederek denize 
düşmüştür. 

Ayaklarında bulunması la
zımgelen külotu yoktu. Ha· 
dise tahkikatına müddeiumu· 
mi muavini B. Sabri Berkarda 
tarafından devam edilmektedir. 

Bir zabıt katibi tevkif edildi 

Evindeki araştırmada 40 
talimat bulundu 

Resmi evrakta kullanılmış damga 
pulları tekrar kullanılabilir mi? --Sulh Hukuk mahkemesi za· mada 40 talimat bulunmuştur. 

bıt katibi B. Fahri Müddei· Memur, talimatlar meydana 
umumilikçe hakkında yapılan çıkınca suçunu itiraf etmişse de 
tahkikat neticesinde tevkif pulları kendisi almadığını söy· 
edilmiştir. B. Fahrinin, memu· lemiştir. 
riyet vazifesini suiistimal etti· Suçu sabit olan memur, tev-
ğine dair bazı deliller elde kif edilerek hapisaneye gön-
cdılmiştir. derilmiştir. Hakkındaki tahki-

Sulh Hukuk mahkemesin- kata devam ediliyor. 

deki ihtiyati haciz kararlarına 48 Saatlik iş 
vaktile yapıştırılan damga pul· 
!arının yerlerinden söküldük- Kanun dünden itibaren 
leri görülmüştür. Resmi evrak· tatbik mevkiine girdi 
tan çıkarılan bu pulların, kireç Bir numaro.lı iş kanunu, dün· 
kaymağından geçirilmek sure- den itibaren mer'iyete girmiş 
tile Üzerlerindeki yazıların si· ve bu kanunun hükümleri çer· 
}indiği ve tekrar kullanıldığı çivesine giren müesseslerde 
zannedilmektedir. dün sabah saat altıdan itiba-

Ayrıca İzmir Sulh hukuk ren 48 saatlik iş haftasının 
mahkemeleri vasıtasile istinabe tatbikine başlanmıştır. 
suretile bazı kimselerin ifade· Bu emirname mucibince, İş 
lerinin alınması için muhtelif kanununun üçüncü maddesinin 
yerlerden gönderilen talimat· A, B, C, Ç, E, F, H. bend-
lara uzun zamandanberi cevap lerindeki bütün işlerle, banka· 
verilmemekteymiş. Bu, nazarı cılık, sigortacılık, ticarette 
dikkati celbetmiş. Her tali· toptancılık, komusyonculuk ve 
matta mühimce miktarda dam- acentahk işlerinde günde sekiz 
ga pulu mevcut olması lazım· saat çalışılacaktır. 
geldiğinden bu pullar alını· Üzüm ve incir işçileri için, 
yormuş. istisnai olarak haftada 77 saat, 

Bir ıhbar üzerine müddei· yani günde 11 saat, hafta 
umumilikçe memur Bay Fah- tatili kanunun ikinci madde
nnın evinde yapılan araştır· sine tabi olan müesseselerdeki 

medikçe memur 
tayin edilemez 

Başvekalet Vekili B. Celil 
Bayar, dairelerin kadroları tas· 
dik edilmeden yeni memur 
alınmaması hakkında Vilayete 
mühim bir temim göndermiş· 
tir. Bu tamimi aynen yazı· 

yoruz: 
"Gerek büdçe kanunları ve 

gerekse diğer , mevduat ile 
tatbiki icra Vekilleri Heyetinin 
tasdikine mütevakkıf bulunan 
kadrolar tasdik edilmedikçe, 
hiç bir suretle hiç hır kimse· 
nin istihdam edilmemesi evelce 
tamim edildiği halde, bazı 

dairelerce bu tebliğe riayet 
edilmediği Maliye Vekaletinin 
tezkeresinden anlaşılmıştır. 

İcra Vekilleri Heyetinin tas· 
dikine iktiran etmeden hiç bir 
suretle memur çalıştırılmaması, 
aksi takdirde kadroıu alınma· 
dan çalıştırılan memur istih· 
kaklarının bunları istihdam 
edenlere tazmin ettirileceğinin 
alakadarlara ehemmiyetle emir 
ve tebliğini rica ederim.,. 

Adliye binası önün
deki hadise! 

Vaktile Bozyakada bir kav· 
ga neticesinde tabanca kurşu· 
nile kendisini yaralıyarak be· 
linden sakat kalmasına sebe· 
biyet vermekle maznun Süley· 
manı öldürmek için Adliye 
binası kapısında bekliyen ve 
tabancasını ateş eden Topal 
Ômerin muhakemesine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. 

Bu celsede iddia makamın• 
işgal eden müddeiumumi mu· 
avini B. Hulusi Çağın, iddia· 
sını serdetmiş, Ômerin katil 
kastile hareketi sabit olduğunu 
söyliyerek Türk Ceza kanu· 
nunun 448 inci maddesi mu· 
cibince mahkum edilmesini 
istemiştir. 

Topal Ômerin, yaralamak· 
tan diğer bir muhakemesi dahi 
olduğundan bu muhakeme ne· 
ticesinin sorulmasına karar 
verilmiştir. Muhakeme, başk• 
bir güne bırakılmıştır. ~ 

- 9 işçiler için de haftada 56 saat 
çalışma müsaadesi verilmiştir· 

lktısad Vekaleti iş dairesi 
dördüncü bölge amirliği mu· 
fettişleri, dünden itibaren faa"' 
liyete geçmişler ve emirnanıe 
ahkamına dahil müesseselerde 
çahşma saatlerini teftişe baş
lamışlardır. 

lngilterenin Lik şehri hal· 
kından Ceymis Robenson 
adında birisi 438 ... yahut 43 
yaşında ölmüştürl Halbuki 
hakikatte bu adam 1788 de 
ölmüş ve mezar taşına 38 ya· 
şında öldüğü yazılmıştır. 43 
yaşında öldüğü için ailesi Ro· 
bensonun mezar taşını tashihe 
karar vermiştir. Taştan 8 si
linmiş ve sol tarafa bir 4 ila
ve edilmiştir. Fakat bir müd· 
det sonra 8 tekrar meydana 
çıkmış ve Robensonun 438 
yaşında öldüğü göze çarpma· 
ğa başlamıştır. 

haleti ruhiyesini bizden başka # ____ m:_.,.. __ lilill&m: __________ ı••------------------------.. 
:~~i;imseanlıyamaz .. Demek- FR~~1J/ı~1JJ!.t~CH NTONY ADVERSE 

Beşizler mektebe 
gidiyorlar 

Kanadadaki beşli kardeşler 
malumdur. Geçf!nlerde bunlar· 
d n birisi hastalanmış idi.Son 
ı dberlere göre beşizler maktebe 
b lamışlardır. Daha doğrusu 
bir çocuk yuvasına devama 
başlamışlar ve henüz kağıt, 
kalem, kitapla alakadar değil
lerdir. 

Bu adam kimdir? 
Londrada siyah bir oto ile 

mütemadiyen dolaşan siyah 
elbiseli bir zat vardır. istediği 
gibi gezer, istediği yere girer, 
hatta istediği saatte Vindsor 

Kulüb şartnamesine göre (KALP MUCADE 
aza, maceralarını hilafsız ol8· Tarafından Yaratılan LELERi) 
rak anlatacaklar ve bir daha TAYYARE s· d 
da intihara teşebbüs edemi· : ınemasın a 
yeceklerdir. 

Palamut k";;trolörlUğU Büyük Muvaffakıyetle Devam Ediyor 
Üzüm ve palamut kursuna 

devam etmiş olan lktısat Ve
kaleti memurlarından bir kısmı 
palamut kontrolörlüğne ayrıl· 
mışlardır. Palamut standadi· 
zasyon nizamnamesi de me\ kii 
mer'iyete girdiğinden, palamut 
kontrolörlüğüne ayrılan bu 
memurlardan bir kısmı Fethiye, 
Dikili ve diğer palamut ihraç 
iskelelerine gidecekler, oralar· 
da vazife göreceklerdir. 

ihtiva ettiği derin mevzuu, aşk uğrunda yapılan bin bir macera 
itibarile hakikaten görülmeğe değer bügük filim 

AYRICA: 
EDICANTOR 
Tarafından temsil edilen 

Zafer Günü 
Ve PARAMOUNT JOURNAL 

Seanslar: Antony 1,45 - 4,50 - 9 da Zafer GUnU 3,40 - 7,20 de Fiatlar: 30 - 40 - 50 



ANADOLU 

ıjaponla , şimal e ç·n kuv

Asturya c~phesiı{de kanlı v.e~ erı~i ~ar~ıya ça ışıyor 
h 

Çınlı/~~' harbın başlangıcından beri 25 harp gemi-
fil U areheler oluyor sı ı/~781 tayyare kaybetmi~ ~~l~nuyorlar 

----------- Tokyo, 11 (Radyo) - Çın- gını ıddia etmektedir. Bu se-

Cumhuriyefçi ispanya, icob ederse sabık başvekil Japon ihtilafının ibtidasından- bebıe Japon donanma kuman
b~r~ Japonların; 25 harb ge- aanlığı, kaçak suretile Çine 

Largo Kabalyeronun da tevkifini düşünüyor m.'.s~ b~brdıkıarı, 181 tayyare geçen silahların musaderesi 

Sen Jan Doloz, 11 (Radhyou)ku-- Tayyare pı·yangosu- ~uşurdukleri ve 18 tayyare ıçm esaslı tertibat almıştır. 
Cumhuriyetçi İspanya Edebi muhitlere ıs.tasy~nu bombardıman eyle- Pekin, 11 (Radyo) - Voto 
meti, muhalifler hakkında şid- dıklerı_ anlaşılmıştır. nehri sahillerind.e başlıyan 
detli tedbirler alınmasını ka- - • -- bir bakış Pekm, l 1 (Radyo)- Şımali muharebe, çok kanlı bir su-
rarlaştırmıştır. Bu cümleden 20000 bin liranın talihlisi iz- Çi~de .ilerilıyen Japon kuvvet- surette devam etmektedir. Bu 
olmak üzere eski Başvekil Diyorlar ki: lerı; Çın kıtaatmı ikiye ayırmı- cephede iki yüz elli bin kişi-
Largo Kabalyeronun da takib mirde İkİ ortaktır "-Vaktile lzmirde de, İs- ya ve bu suretle Mongolistanı lik bir ordu çarpışmaktadır. 
edilmesi ve anarşistlerle bir- İstanbul, 11 (Hususi) _ ------ tanbulda da edebiyatçıların, tecrid etmiye çalışmaktadır. Japonlar, Hopeyi cenubun-
leşerek hükumet alcyhme tah- Tayyare piyangosu, bugün Zongu/dakta şairlerin kendilerine mahsus Tokyo, l 1 (Radyo) - Çen- da Tansiyan şehrini zaptet-
rıkatta bulunduğu sabit olursa, mutad merasimle çekilmiştir. toplantıları olurdu. Bu vadi- tin-Konun işgalinden sonra mişlerdir. 
yakalanarak harb divanına Kazanan numaraları bildiri- Feci bir tren kazası deki san'atkarlar, ya bir mec- bütün Japon kıtaatı süratle ve Tokyo, 11 (Radyo) - Ja-
verilmesi takarrür eylemiştir. İstanbul, 11 (Hususi} _ muanın sahifeleri üzerinde, üç koldan ilerlemektedır. pon tayyareleri, Ankovu ve 

Parl·s, 11 (Radyo) - San· yorum: h d d b. d b" 1 Ç k 1 · d.f h 40 bin lira Zonguldak hattında bir mar- ya u a ır ev e, ır sa on in uvvet eri, Japonların Ş!.me? ı er attı ile bazı köp-
tanderden alınan haberlere şandı"z treni, depo hattında köşesinde toplanırlardı. Bu ileri harekatına ınanı olmak rulerı bombardıman etmişler-

A h d "d 26694 numaralı bilete isabet d b f göre; sturya cep esin e şı - etmiştir. duran diğer bir marşandize toplantılar, e e i ikirlerin, için istihkamlar kazmaktadırlar. dir. 
detli ve çok kanlı muharebe- çarpmıştır. Bu çarpışma neti- edebi hareket ve yeniliklerin Şanghay, 11 ( Radyo ) _ C:epheye giden bir Çin as-
ler oluyor 25 bin lira hiç olmazsa kendi aralarında kerı trenı ta ı · h" 

· 3482 numaralı bilete isabet cesinde şeftren Ahmet, parça- Şansi havalisindeki Çin ordu- ' yyare erın ucu-
İhtilalciler, Santiyanes ve yapılıb kuvvetlenmesine yarar- .k. .. 11. b" k' "d muna maruz kalmış ve atılan 
l ld 

etmiştir. lanarak ölmüştür. D k l sunun, ı ı yuz e ı ın ·ışı en b 
ve rigenayı işga en sonra, 

20 
b' 

1
. Ç . .. l k dı. il müna aşa arı olur, .b t b l d ğ 1.. ombalardan harab olmuştur 

Sela nehrinin şimal sahilini ın ıra arpışmaaa uç 0 omotifle san'atkarlar yekdiğerini tanır- ı are u un u u ve uzum telefat okt ' 
temizlemişler ve Alpiyeri mev- 38021 numaralı bilete ısa- iki vagon biribirine geçmiştir. lardı. Bugün ise, böyle bir şey görüldüğü takdirde bu kuv- Şan ~a u~.l (R d ) -J 

bet etmiştir. T l d k · b' ·1 ·br.. d" g y, a yo a-
kiini zapteylemişlerdır. 15 bin lira ren memur arın an i i kişi yoktur." vl ctın,_ .ı.r mı. yona ı ag e ı- pon donanması, Vonon şerini 

General Franko to~çu kıta- ağır surette yaralanmıştır. Filhakika bir edebiyatçılar eceği soyJenıyor. bombardıman etmiş ve tay-
atile tayyareleri, Konkas de m2işiJ?. numaralı bilete düş- Z encirlikuyuda aleminin, bir edebi muhitin Tokyo, 11 (Radyo) - Ja- yare filoları da Nankiyan kor-
Onis istihkamlarına doğru yü-

10 
bin lira Bir otomobil kazası.. bulunması ve yaşaması, daha pon mehafili, Çinin, Fransa- donunu ve Şapeyin şimal ıs-

rümekte ve Gihona yaklaş- 33056 numaralı bilete düş- İstanbul, 11 (Hususi) - düne kadar, yalnız Türkiyede dan silah ve mühimmat aldı- tasyonu yakmışlardır. 
maktadır. deg" il, bütün dünyada ve bil-

müştür. Zencirlikuyuda bir taksi oto-
General Davillanm kuman- hassa Fransada da vardı. Yek-

dasında bulunan bu kıtaat, üç 3 bin lira mobili bir ağaca çarpmıştır. 
1846 numaralı bilete isabet Yolculardan üç kişi ag" ır diğeri ile muasır olmuş bütün 

koldan ilerlemektedir. Fransız edibleri arasında mev-
----------- etmiştir. surette yaralanmıştır. 

Dük Dö Vindsor 1500 lira kazanan nu- cut fikir ihtilaflarına rağmen, 
maralar şunlardır: B. Ruzvelt bu şekilde teessüs etmiş aşi-

Berline vasıl oldu a· · N 11077 17898 20241 2'l675 ızı evyork sergisine nalıklar hüküm sürerdi. 
Berlin, 11 (Radyo) - Dük 22877 32253 davet etti. Bugün ise, edebiyatçılar, 

Dö Vindsor ile Düşes Vindsor, 1 
1000 lira kazanan nu- stanbul, 11 ( Hususi ) - kendi meslekleri içinde birer 

bugün buraya muvasalat et-
maralar: Amerika Cumhurreisi B. Ruz- zaviye tutnıuşlardır. Edebiyata 

mişlerdir. istasyonda, Hitlerin 820 11701 16660 19287 veltin davetini kabul ederek hakim olan nazar noktalarının yaveri ve daha bazı zevat ta-
rafından karşılanan Dük Dö 21098 21384 21871 26920 Nevyork sergisine iştirak et- esaslı bir surette değişmesi 
Vindsor, Almanyanın Londra 27478 33207 37057 38765 meğe karar verdik. Hükumet, ve mesela bizde de Şark ede-
sefiri Baron Von Ribentropun 38785 bu hususta imza vermiş ve biyatına sırt çevirib tamamile 
kaldığı otele inmiştir. 200 lira kazanan nu- sergide memleketimizi temsil Garb edebiyatına kıymet ve-

Sabık lngiltere kralı, burada maralar: için mükemmel bir paviyon renlerin doğması ve bütün 
bir hafttı kadar kalacaktır. 654 1295 2478 3189 inşasını tensib eylemiştir. edebi mülahazalar içinde bir 

ltalya Hariciye Nezaretinin 3369 3982 4395 4917 Paviyonumuzun yeri, şim- takım içtimai akidelerin de 
çıkardığı gazete neler 5770 6013 6465 6739 diden tesbit olunmuştur. amil olması, kendiliğinden ayrı 

yazıyor? 8422 8944 10853 10926 B. Stoyadinoviç ayrı grublar, mahfiller yarat-

Roma, 11 (Radyo) - ltaıya 11530 11575 11669 13950 Venediğe~ muvasalat etti mıştır. 
Hariciye Nezareti, yenı bir 13962 15513 l6l8l 17277 V dk Eskiden, bir mesele üzerin-

17371 18835 19247 20262 ene 1 ' l 1 ( Radyo ) - d h "k 
gazete çıkarmağa başlamıştır. Yugoslavya Baş ve Uış Ba- e u üm süren ihtilaf, bugün 
Bu gazeteye göre, bazı büyük 20780 20798 2l 902 22955 ayrı ayrı meseleler üzerinde 

3 2 4 O 24855 kanı B. Stoyadinoviç, bugün 
devletlerin diplomasisi, sulh 23496 2357 4 1 b kendini gösteriyor. Yani mes-

67 26936 uraya vasıl olmuştur. 
aleyhinde çalışmakta ve her- 25774 26219 2 41 lek, mekteb ve mezhebler de-

h b 1 h · 26970 28259 29313 29341 Yugoslavya Başbakanı, bu- g" işmesi vardır. Garb edebı'yatı 
angi ir mese eyi, üsniı su- d p 

31579 32002 35211 35801 ra an arise gitmektedir. ile meşgul olanlarımız arasın-retle halledeceğine, ihtilaflı 
yollara saparak muarazalar 36232 36531 36921 36998 B. Stoyadinoviç, Vencdik da bile, gerek klasikler, ge-
çıkarmaktadır. Birinci, ikinici, üçüncü, dör- valisi vesair zevat tarafından rekse yeniler üzerinde alabil
Bu gazete, lta1yanın ispanyaya düncü ve beşinci ikramiyelerin karşılar.mıştır. diğine geniş bir takım görüş 
gönderdiğ g ··ı1ü miktarının, son üç numarasile biten bilet- B. Stoyadinoviçi hamil olan ayrılıkları vardır. 
gülünç bir de. '-.:eye çıkarıldı- ler biner lira mükafat alacak- tren, saat 15 de buradan ha- Gözüken vaziyet, san'at ve 
ğını kaydettikten sonra, gene- tardır. reket etmiştir. edebiyatın bir dağıhb toplan-

ral Franko tarafından temin İzmirdeki talihliler /ngilteredeki mıya doğru gittiğini mi ifade 
edilecek nihai zaferin, her ha- 20000 lira, lzmirde Bitpa- ediyor; bu cihet meçhuldür. 
kikati meydana koyacağını zarında elbiseci Bay jako yabancılar Bugün için muhakkak olan, 
kaydetmektedir. Bonama ile ortaiı Bay Cemale On bin kişinin hudud bir dağılmanın mevcudiyetidir. 

••----------• düşmüşiür. harici çıkarılacağı Eskiden yetişen san'atkarlar ANADQ L U söyleniyor arasında eserlere hakim olan 
M adridde Londra, 11 (Radyo) - in- ruh ve karakter bakımından ___ , __ 

Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazgenı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neşriyat ve yazı işleri 

Mödöril: Hamdi Nüzhet Çançar -İdarehanesi : 
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Partisi binaeı içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 ··Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yılhgı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 kuruştur. 
Yabancı memleketler için senelik 

abone ücreti 2 7 liradır 
Beı yerde 5 .kuruştur -Glnd geçmif nflshalar 25 kumotcr. 

ANADOLU MAl'BAASINDA 
BAS.iLMiŞTiR 

" 

Bin kişi tevkif edilmiş giltere Dahiliye Nezareti, Lon· pek az farklar vardı. Bugün 
Salamanka, 11 (Radyo) - drada bulunmakta olan ya· nazımda, nesirde, romanda, 

Son alınan haberlere göre, hancılar hakkında esaslı ter- hikayede ve her şeyde, oriji
liberal gençler Madrid şehrin- tibat almağa karar vermiştir. nal olarak bir gömlek değişme 
de bir taklibi hükumet için Söylendiğine göre, iki ay görüyoruz. 
bazı hareketlere teşebbüs et- içinde on bin kişinin İngiliz Elli senedenberiye olan Fran
mişlerdir. topraklarından uzaklaştırılması sız edibleri arasında da, Hu-

HükCımet, bin kişi kadar takarrür etmış gibidir. goya yaklaşanlar doğmuştur. 
tevkif etmiş ve ilk tahkikatta Duf Koner Beynelmilel eserler, hiç dur-
şebekeyi kuranları kurşuna r maden artıyor. Ve bunların 
dizmiştir. Akdenizde geziyor.. arasında, her bakımdan müt-

Konya Jstanbula Atina, 11 (Radyo) - lngil- hiş tezadlar, edebi hüviyet ·ıe 
tere Bahriye Nazırı Duf Ko- iddia ayrılıkları da vardır. fşte 

döndü peri hamil olan Esanteres yatı, bu sebebledir ki, bizde de 
lstanbul, 11 (Hususi) - İs- Sikros adasından hareket et- eski mütesanid edebiyat cep

kenderuna ilk seferi yapan miştir. besi yıkılmış, yarılmış ve bir 
Konya vapuru, bugün limanı- Yatın nereye gittiği malum grublara ayrılma hareketi doğ-
mıza avdet eylemiştir. değildir. muştur. * * 

Fransada intihabat 
Marsilyada sandıkları 

parçalamışlar .. 

Roma, 11 (Radyo) - Fran
sada kaza İntihabatına devam 
olunuyor. 

Marsilyadan alınan haberJere 
göre, orada muhalifler tarafın
dan rey sandıklan kırılmış ve 
reyler dağıtılmıştır: 

Paris, 11 (Radyo) - Tay
mis gazetesi; halyanın cevabi 
notasını teşrih ederek yazdığı 
bir makaled .. , ltalyanın, is
panyaya yardım etmekten vaz 
geçeceği kanaatini göstermek
tedir. 

Nurhe Sirpost gazetesi de, 
ayni mevzu etrafın a yazdığı 
makalede, ltalyanın İspanyaya 
olduğu gibi Libyaya da asker 
göndermekte devam ettiğini 
ve cevabi notasında buna 
dair tatmin edici hiçbir kayıt 
mevcut olmadığını işaret et
mektedir. 

Mülayim 
6 Dakikaca Galatisi 

yendi .. 
İstanbul, 11 (Hususi) - Mü· 

layim, Yunanlı Galatisi 6 da
kikada yenmiştir. 

Kont Ciano 
lkinciteşrinde Ankaraya 

gelecek .. 
lstanbul, 11 (Hususi) -

İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano, ikinciteşrinin üçünde 
buraya gelecek ve Ankaraya 
giderek, ricalimizle konuşa

caktır. 

Ahmet Refik 
Bü9ük ihtilalle gömüldü 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -
Dün vefat eden büyük tarihçi 
Ahmet Refik, bugün büyük 
merasimle kaldırılmış ve Bü
yükadaya götürülerek ailesi 
mezarlığına gömülmüştür. 

Vezo 
Yanardağı faaliyette 
Napoli, 11 (Radyo) - Vezo 

volkanı, faaliyete başlamıştır, 

bu ane kadar tehlıkc kayde
dilmemiştir. 

B. Eden 
Kralın hususi misa
firi olarak İskoç ya. 

da bulunuyor 
Londra, 11 (Hususi) - İn

giltere Hariciye Nazırı B. 
Eden, lskoçyada Pal Moral 

sarayında İngiltere kralının hu-
susi misafıri olarak bulun
maktadır. 

Londra, 11 (Radyo) - ln
giltere Başbakanı B. Çember
layn, bugün Hariciye Neza
reti müsteşarı Lord Halifaks 
ile uzun müddet konuşmuştur. 

İngiltere Hariciye Nazırı B. 
Eden, yarın (bugün) istirahat 
için gitmiş olduğu lskoçyadan 
buraya dönecektir. 

Tataresko 
Yakında memleketimize 

gelecek .. 
İstanbul, 11 ( Hususi ) -

Romanya Başbakanı B. Tata
resko, yakında bir torpido ile 
buraya gelecek ve merasimle 
karşılanacaktır. 

B. Tataresko, buradan An
karaya gidecek ve ricalimizi 
ziyaret edecektir. 

B. Tataresko, Cumhuriyet 
bayramında Ankarada bulu
nacaktır. 

Paris sergisini ziya. 
ret edenler 

Paris, 11 (Radyo) - Paris 
sergisini bugüne kadar ziyaret 
edenler, 23 milyon 18194 ki
şiye baliğ olmuştur. 

TAKVİM 
Rumi - 1353 l Arabi-1356 

J;yJiil 29 Şaban 5 

-
1 
9 
3 
7 

İlkteşrin 

12 
Salı 

1 
9 
3 
7 

-

E\·kat Ezan ' a at Evkat Ezan Vasat 
9,26 4M akoam 12 18,44 

öğle 4,51 12,20 yatsı 1,36 20,19 
· 'ndi 8,48 16,17 imsak 8,55 3,-40 



~--·~~iti· 
Sild müsabakalarında 

hakem meselesi 
Üçok ve Ateşspor takımları 
galib gelerek finale kaldılar ------Pazar günü Alsancak saha- liğı temin etti. Bu gol Ateş-

sında Cumhuriyet Halk Par- lileri harekete getirdi ve oyun 
tisinin 937 şild müsabakaları- tamamile Yamanlar sahasrnda 
mn domi finalleri yapıldı ve oynanmıya başladı. Ateşlilt!rİn 
Üçok takımı 1-3 ~lsancak ta- tazyiki devanı etliği bir sıra-
kımını, Ateşspor takımı da da Yamanlar takımının sağ-
2 - 3 Yamanlarspor takımını dan inkişaf eden bir akını 
mağlub etti. En kuvvetli ta- golle neticelendi. Fakat ba-
kımlarımız arasında yapılan kem topla hiç alakası olmıyan 
bu maçlara azami ehemmiyet sol açığı ofsayd vaziyetindedir 
verilmesi ve ona göre hakem diye golü saymadı. Buna mu-
tayin edilmesi icaö ederken kabil 37 inci dakikada Ateş 
her nedense bu cihet ihmal takımı penaltıdan ikinci go-
edilmiş Ye bu suretle oynanan lünü attı. Ve Yamanlar he-
bu oyunlar adeta hakeıı için men mukabele ederek tekrar 
tecrübe tahtası olarak geç- oyun müsavatını tesis eyledi. 

miştir. Blhassa Üçok. Alsan- 44 üncü dakikada İsmail tek-
cak oyununda yan hakem va- rar kalecile karşı karşıya kal-
ıifesini gören Cevdetin saha· dı ise de topu fena bir vu-
nın orta çizgisine durup tri· ruşla kalecinin eline verdi. 
bündeki seyirciler gibi oyun 90 dakikahk oyunda 2-2 
seyretmesi şaheserdi. Bu va- berabere bitti. Şild maçları 
ziyette oyuncular dışanya çı· iminasyon usulile yapıldığın-
ka:n topu bile kendileri al· dan oyun 15 şer dakikalık iki 

devre temdid edildi ve takım· mağ'a mecbur kalmışlardı. Lik 
müsabakalarının arefesinde bu· lar tekrar karşılaştılar. Tem· 
lunduğu bugünlerde Fudbol din ilk devresinin 13 üncü 
Ajanlığı biraz alaka göstermeli dakikasında Yamanların sağ 
ve memlek:et sporunun en hafı favüllü oynadığından çı· 
büyük derdi olan hakem me· karıldı. Ve Ateş takımı veri-

len cezadan istifade ederek 
aelesini cezri tedbirlerle hal-

3 üncü ve galibiyet sayısını 
letmelidir .. 

kazandı. Buadan sonraki ça· 
Çünkü idaresiz hakemler d Iışmalar bir fayda verme i. 

yüzünden gençliği sporun esas Oyun 3-2 ateş takımı lehine 
mıksrdından tamamile uzak- bitti. 

!aştırmak'. tehlikesini hazırlamış Üçok-Alsancak maçı: 
olacağız. Bu maçı Üçok - Alsancak 

Oyunlara 13,45 te ve Ateş- karşılaşması takib etti. Hakem 
Yamanlar takımlarının karşı- B. Ferid.. Üçokun y<.ptığı 
laşmasile başlandı, ilk vuruşu akın Alsancak haf hattında 
Ate~ taleımı yaptı ve Yaman· kesildi . Şuursuz başlıyan bu 
lar aleyhine kornerle netice· oyun 6 ıncı dakikadan sonra 
lendi. Tehli1Cesiz geçen kor- tam hızını aldı. 8 inci daki-
neraen sonra oyun mütevazin kada Enverin yerinde bir şütü 
bir cereyan aldı ve top dev- avut oldu. 10 nuncu dakikada 
renin 15 inci dakikasına ka· Alsancak aleyhine korner ol-
dar kah saha ortasmôa, kah du. Vuruşu Said yaptı ve 
kaleden kaleye neticesiz do· topu Alsancak kalesinin sol 
laştı. Maamafih Ateş takımı zaviyesinden doğrudan doğ-
daha hakim oynıyor, fakat ruya içeriye soktu. Bu vuruş 
bücı..mlarmda YamanJarspor şimdiye kadar gördüğümüz, 
kadar müeasir olamıyordu. şütlerin en mülCemmelidir. Bu 

30 ıuncu dakikada Yaman- golden sonra oyunda Alsan· 
lar takımı Ateş kalesinin 18 cak takımı tam hakimiyet tesis 
çizgisi dışında bir ceza vuruşu etti ve 21 inci dakikada Sai-
ka.ıandı. Cezayı lsmail çekti min ayağından beraberlik sa-
ve topu ağlara taktı. Ateş ta- yısmı yaptı. AJsancak takımı 
kımı hücuma geçti ve 33 üncü beraberlik sayısının verdiği 
dakikada nidan biribiri üze- neşe ile oynadı. 

rine iki korner kazandı. Oyun beriki taraftan çok 
Atef muhacimlcri elde et- seri ve zevkli cereyan ediyor· 

tikleri fırsatlardan istifade ede- du. Fakat hakimiyet !Alsancak 
medikleri gibi 37 inci dakika· takımındaydı. Basri, Saim kom-
da ~oldan inki§af eden bir binezonu iyi işliyor, mütead-
Yaman)ar hücumunu durdura· dit şütler çekiliyor, fakat top 
madılar. ya kalecinin elinde kalıyor ve 

Top lsmaiHn ayağına geçti yahut da avut oluyordu. 37 inci 
iki müdafaa arasından sıyrılan dakikadan sonra Üçok oyunu 
lımail topu kalecinin eline açtı ve bu sırada Saidin bir 
vermekle muhakkak bir sayıyı plasesini alan Mazhar yerden 
kaçırdı. Devre O· 1 Yamanlar bir şütle ikinci defa olarak 
lehine bitti. topu Alsancak kalesine soktu. 

ikinci devre Ateş takımının Devre 2-1 Üçok lehine bitti. 
tevali eden hücumlarile başla- İkinci devreye Üçokun te-
dı. 6 ıncı dakikada Yamanlar vali eden ve fakat semeresiz 
kalesi tazyikten kurtuldu ve kalan tazyikile başlandı. 15 inci 
Ateş takımı mukabil hücuma dakikada oyun Alsancak le· 
ieçti. Fakat top Ateş kaleci- hine inkişaf ve muntazam 
sinin elinde eridi. Devrenin akınlarla Üçok kalesini tehdit 
16 ıncı dakikasına kadar top ediyor. Bu sıralarda Üçok 
saha ortasında c'lolaştı durdu. müdafileri bariz favüllerle mu-
18 inci dakikada Ateşin sağ· kabele ediyorlardı. Fakat ha-
dan inkişaf eden bir akın\nı kem bunları görmüyordu. 
sol müdafi Kesemedi. Kaleci· Bir defasında Üçok kalesi 
nin ôe batalı çıkışı ınzımam önünde top hakemin gözü 
dinee Ateş talCımı beraber· önünde elle çevrildi. Gene 
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DünkU, bugünkü C. 2 tahte~bahirıi 17ranko-
manevralar Ma göıü!ülecekti 
---~-~··~--... ---~~--Manevra sahQsındaki arkadaşımızdan: 

arkadaşımız Mahmud Reşad Torgay 
manevra sahasında tanklar arasında 

AımmJzın askerlik tekniğindeki 
tekamül ve değişme, tasavvur edi· 
lemiyecek kadar büyüktür. Yakın· 
dan takib ettigim bu manevralarda 
anlıyorum ki, eski ve bugilnkü 
manevralar arasında büyük farklar 
vardır. Bir kere manevra telakkisi 
değişmiştir. Tu:tbikatı da keza .. 

fükiden manevra bir gösteriş· 
ti. Bugün ciddi bir muharebenin 
aynidir. Yani manevralar şimdi 

askerliğin müebet, çetin, hakiki ve 
ciddi i,olerinin başmdadır. Taarruz, 
hareket, müdafaa, her şey birer 
mevzudur, birer sualdir. 

MeaeJat bir taraf tan, eskiden 
telgraf, hele telefon gibi mütekamil 
ve emniyetli muhabere vaeıtalan· 

nın bulunmadığı manevraları, bir 
de bugünkü muntazam, kuvvetli 
muhabere şebekelerini tetkik et· 
mek, bu hakikati anlamak için 
yeter, artar. Şimdi bütün kuvvet· 
ler, dağ ötelerindeki vadilerin ıo 

ve buralanndaki kendi teşekkülleri 
ile sıkı sıkıya bağladır ve temas 
halindedir. Ba değişiklik, kuman· 
danlann kavrama, çalışma ve ka· 
rar vermeleri üzerinde de büyük 
degişiklikler yapmıotır. Muhabere 

teşkilatının intizamı, man~vra iiZl'I· 

rinde mühim surette rol oyna· 
maktadır. 

Telefon, telsiz telITT"aflar, mo· 
toeikletler, hatta zırhla muhı.fazalı 
vasıtalar vesaire ile, en ilerideki 
kuvvetin en gerideki kıt'a1a.tla mü
nasebetleri öyle tanzim edilmiştir 
ki... Manevralar bir ordunun llu 
gibi mühim faaliyet ve kudretini 
tebarüz ettirdiği için artık eski oe
killerinden çok başka mana ve 
ehemmiyet alını, bulunuyor. 

Ben bunları düşünürken sıhhi· 
ye kısmının tatbikatı hakkında, 

salahiyettu bir zata soruyorum ve 
o zat ta lütfen ~n malumatı veri· 
yorlur: 

"Sıhhiye faaliyetinin manevra 
harekatı içinde tam olarak tatbik 
ve temsili güçtür. Kqvvetlerin za· 
yiatllll hakemler teabit ve ,heeab 
eder, ona göre kararlanm verir
ler. Ayrı bir branş halinde husuııi 
sJhhiye manevraları yapılarak bü· 
yük manevralardaki sıhhiye biz· 
metleri de farazi olarak mütalea 
olunur . ., 

Filhakika Ege ,ıpaneualan çok 
mühim oldukları için bu kabil tat· 
bikattao earfınazar edillllittir. 

Erkek mi kızı,, kız mı erkeği kaçırmış? -·-Mahkeme koridorunda 
kızı kolundan yakaladılari 

Iron vgJişi T~on Kozo mühim 
itiraf atta bulundu. 

C. 2 Talıtelbahiri 
Pari.s, 11 (Radyo) - Tamir 

için Brest limanına getirildik
ten sonra kaptanı tarafından 
General Frankoya kaçırılmak 
istenilen (C. 2) İspanyol tah
telbahiri hakkındaki muhake· 
meye başlanmıştır. 

Mahkemeye getirilen İron 
valisi Tron Kozo, itirafta bu-

ve kumandanı 
lunmuş ve tahtelbahir kuman· 
danını büyük bir mükafat 
mukabilinde kandırarak · tah
telbahiri kaçırmak içın Marki 
Vilparesin Brest limanına gön· 
derdiğini ve kumandanının 
hemşiresi, Marki VJlyaresin 
yanında bulunduğunu beyan 
eylemişiir. 

ltalyan notası 
ağır yazılmıştlr --·--

Fransız gazeteleri, bu mesele et
rafında uzun yazılar-yazıyorlar 

Paris, 10 (A.A.) - Ôvr temkin ile ittihaz olunmalıdır." 
gazetesi diyor ki: Roma, 10 (A.A.) - İtalyan 

"ltalyan cevabı nazik bir matbuatı Romanın Fransa ve 
tarzda yazılmış olmasına rağ- İngiltereye verdiği cevabın fs-
men şimdiye kadar Pari$ ve paoyol meselesinin halli için 
LQndranıo Mussolin.iden al- ameli yegane yolu gösterdiği 
dıkları red cevablarının en mutaleasında bulunmaktadır. 
ağırıdır. ilk defa olaraktır ki, Popolo D' ftalia diyor ki: 
dün akşam yüksele Fra111sız " Bundan böyle ltalya ile 
dip)~masi .. mehafili.nde ağıı bir Almanya dele vererek çaJışa-
eda ıle ioyle. ~enıyordu: caklırdır. Bazı devletlerin 1Jfak 

Fransızlar ıçın artık mesele komis 0 1 .. da A. y n .-.r vıupanın mu-
F ranko ve Valansiy.a meielesi kadderatrn, tayin edebildıkleri 
olmaktan çıkmıştır. Şimdi doğ· ve dı·g~er n·ıı t i · · k' · " ı e en emrıva ı 

ı r~da~ doğruya Fransaıun em- karşısında bırakabıldı kl eı i za-
nıyetı mevzuu bahsolmakta.dı<. . ., manlar .... 1 k · 1· ı·t ı 

Pakat suclu Ali kuvvetli cıktı, • • 
Binnazı alıp götür.dü 

Değirmendcre nahiyesinde 
Bn. Bionazı kaçırmaktan suçlu 
B. Ali hakkında yapılan tah· 
kikat evrakı fezelkesile birlikte 
iddia malCamına ve oradan da 
nöbetçi mahkemesine verilmiş 
ve suçlu dün bir jandarmanın 
nezareti altında hakimin hu
zuruna çıkarılmıştır. Müşteki . 
mevkiinde Bn. Binnaz bulu· 
nuyordu. Sorgusu yapılan suç
lu Ali: 

- Ben bu kızı kaçırmış 
değilim. O bana kaçtı. Ben 
de kendisine dokunmıyarak 
muhtara teslim ettim. 

Demiştir. 
Suçlunun bu ifadesi üzerine 

dinleyiciler arasında bulunan 
ve ICızın babası olduğunu söy· 
liyen ihtiyar bir adam lafa 
karışarak: 

- Benim kızımı kaçıran 
bu Alidir, benim kızım kaç
mamıştır. Demiştir. 

Kız cevab vermiş: 
baba. Beni Ali kaçırmadı. Ben 
Aliyi kaçırdım .. 

ceza verilmedi. Oyun da bu 
dakikadan sonra çığrından 
çıktı. Hakem, bağıran seyirci· 
)erin protestolarını dinleme· 
mek için sahanın karşı tara· 
fına geçti ve topun seyrini 
kat'iyen takip etmedi. 

39 uncu dakikada Alsancak 
aleyhine bir firikik cezası ve· 
rildi. Oyuncular kenara çekil
diler ve Sait uzaktan Alsancak 
kalesinin ağlarına serbest ola· 
rak taktı. Oyun da bu suretle 
Üçok takımının 3-1 a-alibiye
tile neticelendi. 

Senin yaşın uf ak! 
Sen yalan söylüyorsun 
Onu sen affedersin, ben 

on sekiz yaşındayım .. Vaktile 
nüfusumu küçük çıkartmışsın. 
Zaten bizim köyde yirmi ya· 
şını geçmiş kızlar, hala on üç, 
on dört yaşında görünüyor. 
Askerliği çoktan gelmiş, geç
miş delikanlılar, hala on beş, 
on altı yaşında yazılıdır. Bu 
kabahat sendedir. 

Hakim evrakı tetkik etti .. 
Müşteki mevkiinde bulunan 

Binnazın ve &uçlunuo müdafa· 
asına göre serbest bırakılma
sına karar verdi. 

Karar tefhim edildikten 
sonra, taraflar koridora ç1ktı· 
Jar ve asıl kız kaçırma hadi
sesi bundan sonra başladı .. 
Hakimin "serbest bırakılma· 
sını" karar verdiği kız ve 
suçlu kendi lehlerine telakki 
ettiler ve ikisi birden _merdi· 
venden inmP.k üzere iken Bin
nar.ın bir kolundan haba.sı çe · 
kiyor, öteki kolundan da ser
best bırakılan B. Ali çekiyor-
du. Zavallı kız iki arada bir 
derede kalmıştı. Fakat şevgi-
Jisi AH daha galip çıktı, bir 
silkinmede; kızm babasını 
fırlattı, attı, Binnazı kolundan 
tutarak merdivenlerden aşağı 
indirdi. Kızın babası feryad 
ediyor, halk koşuyordu. Sela-
nik Bankasının önünde duran 
bir arabaya atlıyan çiftler, 
bulvara doğru yollandılar. 
1337 doğumlu olduğu nüfu· 
sundan anlaşılan Binnazın yaşı 
tashih edildiği takdirde evlen· 
melerine müsaade edilecektir. 

• •• . nl 1 geçmış ır. a ya 
Fıgaro şoyle dıyor: muhariplik haklarının tanın-
.. ltalyanın 1936 Ağusto.rnn· 

da gönüllülerin yasak edilme· 
sini istemiş olduğu doğrudur. 

Fakat kendi arzularile giden 
gönüllüler ile emirle gönderi
len muntazam kıt'alar arasında 
hiçbir münasebet yoktur.,, 

Jour gazetesi, ne lngiltere
nin, ne de Fransanın beynel· 
milel muvazenenin kendi aleyh· 
leriode bozulmasına ve Ak· 
denizdeki istinat noktalarının 

muarızlan eline geçmesine as· 
la müsaade etmiyeceklerini 
yazmaktadır. 

Ekselcesior, İtalyanın Al
manya olmaksızın hiçbir mü
zakereye girişmiyeceğine dair 
olan cevabını şöyle tefsir edi· 
yor: 

"Denizler~ hakim oJmıyan 
İspanyada 6, Trablustp 6, Ha
beşistanda 12 fırka bulundu
ran, ne iptidai maddelere, ne 
de gıda maddelerine Hhib 
bulunmıyan, elinde ne altın, 
ne de döviz akçesi mev.cut 
olmıyan İtalya, Fransaya, in· 
giltereye ve Amerikaya "ha
yır,, diy.ebiliyor. Çünkü Al
manyayı kazanmıştır. ,. 

Populaire gazetesi de şunu 
y1&z1yor: 

" ltalya ispanyadaki kuv
vetlerini geri çekmiyor. Çünkü 
askeri ve siyasi dümdarların
dan vazgeçmek istemiyor. Mes· 
ele çok vahimdir. Artık alın
ması bir zaruret halini alan 
tedbirlerde beynelmilel vazi
yetin ve roevzuubahs 'olan me· 
nafiin ciddiyetine uyırun -bir 

ması mesdesınin, göniillült'r 
meselesinin halline mütevakkıf 
tutulmasını kabul edemez . ., 

Gorriera Della Sera gaze
tesi de İtalya, Fransa ve İn
giltere arasında bir üçler kon· 

feransının hiçbir şeye yaramı· 
yacağmı ve İtalyayı hakim 

olarak tanımadığı bu iki mil
letle tekbaşına kar~ı karşıya 
bırakmış olacağını yazmaktad11. 

B. Mussolini 
Korporatif meclisini açtı 

Roma, 11 {Radyo)-ltalyan 
korporatif meclisi bugün, ltal-

ya .Başvekili B. Mussolininin 
riyasetinde toplanmıştır. Bu 

meclise, bütün nazırlar da iş· 
iştirak eylemişlerdir. 

B. Mussolini bir söylev ver· 
vermi~ ve ll:alyada otar§inin 
tamamen tatbiki lüzumundan 
bahseylemiş, ltalyanın yetiş· 
tirdiği herhangi bir metaın 
kat'i mecburiyet olmadıkça 

başka memleketlerden ithal 
edilmemesini söylemiştir. 

ftalyarun, tanzim ettiği yeni 
programın, 941 senesine ka
dar tamamlanmış olacağı söy
leniyor. 

Otarşi hakkındaki progra\ll, 
üç kısma ayrılmış,tıır. Birinci 
kısım z~raat, ikinci kısım sa· 
nayi, üçüncü kıs ım da maden 
üzerinedir. 

Meclis, programı tasdik el· 

tikten sonra saat 13,30 da 
müzakereye nihayet vermiştir. 

• 
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- Başı 7 inci sahifede -
bu kısundoki milhim mnnialıır \ 'C 

siperler kor~1eınciu ist:kumetini de· 
ği~ıircrek ımğ torafa :ırk1yor. l\lnk· 
~ndı lınğnrası cilı ıiııclen ovaya 
geçmektir. 

Oıılon, dürbüdlerirııiziıı eam· 

ları içinde, ke if hir toz dalgası 

hnlindt• goriiyoruz. 
J aıu hu ıraıfa ) olun W'fl'!UI· 

den bir olomolıil kafile i ı;ükiin 

ediyor: 
Ş f g li) or. d .. 

) nnınılo Grncrnl f,met lııönii ,.,, 

kendiJerıui takılıeı.ı n .. ~hak il H'ki 
li Ba) C ?ul Bıı~ur, tlı~ı·r \ • k.ill~r 
\C bazı melıı lannıız .. 

Bü) ük Kurtarıcııun ııınvi göz· 
leri, dürlıüııürı ıiçirırh•n ktareı arazi· 
yi, tepeleri. ctrnfı hiç ılurıııaclun 

tetkik ediyor. Hııztın rlumyor, iza· 
lıat isti yor. 

Burada mevzoLoh ettiğim mo· 
torlü liunm \ov.ifesini u eurcıle 
le bit edıyorum: 

I...iva, 11aot 6 ela Bo~nz kôyün· 
den hareket etmi~tir. lledefi şudur: 

Bir on e\el hağorası kuprüsü· 
nü tutmak \e Soke)İ ele s"c;irmek .. 

Fakat hu akııı moniolarb kıır· 

flloşrnca, bağara odan llurun küp· 
rüsüne doğru aktı. 

IJürhünlcrimize sıkı eıkı ea· 
rıldık: 

Livanın kceif müfreı.esi köp· 
rüyc 200 metre kndar ynklaştığı 

halde orada pusu kuran \"e gayet 
mükemmel Lir surette maBkelene· 
rek gizlenmiş kırmızı kuvvetten 
haberdar hile değil.. Kırmızı, düş· 

manı bu kadar yakmo çektikten 
sonra nni ''e şiddetli bir ateş al· 
tına aldı. Bu hiç l.ıeklenmedik ateş, 
mavinin motörize keşif kuvvetini 
ıa~rtmak için .kfifi geldi . .Bir kar• 
gaıalıkıır başladı. 

Bunu {;Ören :motörlü liva ko· 
nıutam, derhal kamyonlara bindi· 
rilmiş bir taburu, şiddetli bir top· 
çu ateşi himayesinde ileri sürdü. 
Bu .sayede hem .keşif kolu kurtul· 
muş oldu, hem de kırmızı müfre· 
:ıe geri çekilmek mecburiyetine 
düştü. 

Fakat kırmı7.ı 'kııvvet .köprüyü 

uçnrmuetu. Dinacnaleylı motörlü 
ku,·,·et için nehri geçmek imkanı 
da kalmomırtı . 

Motür1ü zırhlı tuğay, Sö· 
1ce ovasına hakim vaziyeııe ve 
1tırrnızılann R~cadiycdeki kuvvet· 
lerine artık yakın bir yerdedir. 
llcr türlü tertibatı da almı~tır. 

Motörlü zırhlı tuğoyın, sağ ce· 
ilahtan Sökekemeri i tikametinde 
ilerliyen birlikleri Sökeyi geçtikten 

• •onra Sökekemerinde bir süvari 
li•aeına tesadüf etmişlerdir. 

Burada çok kuvvetli tutunan 
•Gvari livasıuın motürize birllklere 
•r;:tıgı tiddctli ateş üzerine ma~iler 
tekrar sağa sapmoga mccLur oldıı· 
lar ,.e ovadan ilerlemekte bulunan 
tltblı tugaym ilerlemesini ve dü~· 
tlıana yandan müessir olmasını 
heJdediler. 

Zırhlı tugay ündeki kıt'ulıırın 
durakladığını ~ e sa~a saptııını 
~6rur görmer beş ıangıoı kırmızı· 
arın gcriıine sevkctti. 

KırmıY.:ılann '.kaçırdıklanuı z.ın 

-- - - ______.. ---- - -·-----------
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Solda Büyük Şef Nazilli Kombinasının balkonunda, Sağda Vekiller Heyeti ile Genel Kurmay Başkanımız 
Ye tahmin ettikleri kuv\etler de 
siiratli Lir hareketle geri döndiilcr. 
ile~ tank yandan, }İrmi zırhh oto· 
;mobil cepheden çok şiddeıli Lir 
ateş nçıı ve eü,·nri livnsını sinclirdi. 
Bu sırada hir motoiiklct takımı da 
b:ıskıo tnrumla eüratle bir ) arma 
ta:ırruzuna eevkedildi. Motosiklet 
takımı aldığı Yazife) i ) ıldırım 
sürntile başard ı . 

Bunu ınüt~akıb ıırlıh bir hö· 
liik biribirini lıinıayc ederek Söke 

Lem erinden 'l\toralı istikamcıine 

Ye motosiklet takımım himaye 

ederek en çabuk bir surette iler· 
)emeğe başladı . Bu molörlü müf· 
reze toralının şark \'e ıimal ya· 
maçlarını tutarak zırhlı otolardan 
ba:zılarıoı ııarktan \'e şimalden ge· 

len şose ve patikayı emniyet altın· 
da bulundurmak üzere köy mah· 
recine kadar sürdü. Bu vaziyet alı· 

nırken 1\Ioralının dört kilometre 
sarkın do ":\lueallı,, tepelerinden 
kırmızılann bir a~ır bataryasının 

ateş açtığı görilldü. Ateşi milteakıb 
tepelerde gözeıHyen moıo-ikletçi• 

Jerden biri, Moralı oimalinden bazı 
piyade kuvvetlerinin i\lorolıya doğ· 
.ru ilerlediklerini haber verdi. Hu 
haber derhal en çabuk olarak Ta· 
porla ovadan ilerlemekte olan "fe 
o saııtte kolbaşısı ayni hizada bu· 

Genel k. urmag Başkanımız lıarekatı takib ediyorlar 
dası cephesinde tutunan mavi - Komutanım! Davudlar 
kuvvetler şiddetli bir top ate· şimdi düştü. 
şinden sonra ilerlemiye baş· Mühim bir mevki olan Da· 
ladılar. vudlar dağının sukut etmesi 

Kuşadasının şarkından ce- üzerine kırmızılar daha geri· 
nuba doğru tızanan ve bir ferdeki noktalarda tutunarak 

kıp manevraları görmeğe ko
şan halkın çehreleri büsbütün 
mağmumdu . Yani manevra o 
kadar benimsenmişti. 

Burada otomobilden inerek 
köylülerin arasına karıştım. 

Herkesin ağzında ayni acı 
sözler: 

- Maviler geldi, Söke düş
tü, alındık yahu!. · 

Fakat bu sözlerin içinde 
çok acı bir ifade vardı. Düş-
man işgalinin acısını tadan 
Söke halkı, Söke köylüleri 
mavilerin ilerlemesinden derin 
bir teessüre düşmüşlerdi, her· 
kes vaziyetin bu şekilde te· 
cellisinden memnun değildi. 
Çünkü herkesin, işin şakasına 
bile tahammülü yoktu ve ola· 
mıyacaktır da ... 

Bu sırada tepelerden sarkan 
bir mavi müfrezenin silah ata
rak aşağı koştuğunu gördük. 
Söke - Reşadiye yolu üzerinde 
geri çekilen kırmızıların en son 
parçası " galiba bir bölük ., 
sağöan sarkan mavilerin yan 
ateşile durasladı, yolları ke-

Moralıda yani (Sökeden iti· 
baren en uzak ve ileri nokta· 
da) mavilerin motörlü kıt'aları 
var. 

iki, üç kilometre geride 
yolda yürüyen ve galiba gece· 
yi geçirmek üzere bir düzlüğe 
sapan bir süvari kıt' asına ras· 
geldik. Onlara sorduk: 

- Siz esir misiniz? 
- Hayır, ne esiri. Biz geri 

çekiliyoruz. 
- iyi amma .. Gerinizde ma· 

viler var. Moralıda motörlü 
kıt'alar yerleşti. 

Biraz daha yürüdük. Bura· 
da mavilerin ricat eden bir 

Ceneral tRüşdü harite 
--- başında 

alayına tesadüf ettik. Onlara 
da soruyorum: 

Nereye? 
- Ricat ediyoruz. 
iyi amma bu alayın önünde 

topçusu ile beraber bir süvari 
kıt'ası vardı. Biraz ileride de 
mavilerin kuvvetleri, hem de 
zırhlı kuvvetleri bulunuyordu. 

Yolda rasgeldiğimiz iki 
hakeme sorduk: 

- Bu girift vaziyet ne ola· 
cak? 

Cevap verdiler: 
-Zırhlı tugayın bu müfrc· 

zeleri ovada ve açıktadır.Ön· 

Cepheden manzaralar: (Dikkati Tanklar, Zırhlı otomobiller vesaire) 

Mavi kuvvetler faaliyette 
lıınan zırhlı tugay komutanlığına 

bildirildi. 

Zırhh tugayın motosik· 
let takımı: 

Seri )'firiiyüşler, ant ve şuurlu 
düşünü,lcrle ovaları, yollan, ya· 
maçları kertenkeleler gibi tırma· 
nıyor. Ovanın en seri ve en çevik 
vasıtaları motosikletlerdir. Bu va· 
eıtaları en müterakki dünya ordu· 
larına örnek olacak şekilde kulla· 
nan Türk erleri hakikaten görül. 
m~c değer. 1\lesclll Lir metre de· 
rinliğinde eudan geçmek, seksen 
santim dik manialardan uçmak 
gibi harikalar bıışarıyorlar. Moto· 
aikletlcrin a\:ıoııyacıığı arızalar 

çıktımı, e rler biribirlerine y<trdım 
ederek Jıop diye makineleri eırıla· 

rıncla aşırıyorlar ve tekrar binerek 
uçuıa~n koyuluyorlar. 

K uşatlası cephesinde 
Artık biz cepheleri müte

madiyen dolaşıyoruz: 

Sabah pek erkenden Kuşa-

ucu Tirhada bulunan mavi 
taarruzu, çetin muharebeler 
ve büyük güçlüklerle karşıla
şarak bütün gün devam etti. 

Sökenin şarkında bilhassa 
Davud dağının şimal ve cenub 
bölgesinde arazinin çok sarp 
olmasından muharebeler de 
o nisbette çetin cereyan et· 
miştir. Mavilerin saldırışlan 
aüratli manevra ve hareketleri 
karşısında kırmızılann muka
vemeti çok anudane olmuş ve 
bu aayede mavilerin ilerleyişi 
zorluklarla başarılmıştır. Kır· 
mızıların mukavemetine arazi· 
nin vaziyeti yardım etmiş ve 
bu vaziyet, mavileri çok uğ
raştırmıştır. Nihayet saat on 
ellide mavi karargahta Komu· 
tan Korgeneral Muğlalı Mus· 
taf anın önünde bir telefoncu 
neferinin sesi çınladı: 

ve mavitcri uğraşbra uğraştıra, 
akşama kadar muhtelif muha· 
rebcler vere vere ric'at ettiler. 

Söke düftü: 
Nihayet kırmızı kuvvetler 

Çamlığa doğru saparak geri 
çekildiler. Bir ktsmı da Söke· 
Kemer arasındaki sırtlardan 
inerek Söke-Reşadiye yolu üze· 
rinde ric'ate başladı. Bu ~u· 
retle 10 Birinciteşrin Pazar 
günü saat dört buçukta Söke 
sukut etti. Tam bu sırada bi· 
zim otomobilimiz de ReŞadi· 
yeden Sökeye doğru geliyordu. 
Yukarıdaki va'tiyeti ve ric'at 
eden kırmızı kıt'aların geriye 
yürüyüşlerini görüyorduk. 

Fakat ne tuhaf, ric'at eden 
askerlerin yüzlerinde sanki lla
kikaten geri dönüyorlarmış gibi 
melül bir hal vardı. Hele dağ· 
larda, yollarda, bertarafta ve 
bertarafta işini gücünü l:>ıra-

. ~~ -
-~<:,~- -'l~ ... W ... •P_,~ ... c-· 

sildi; hemen pek yakında bu· 
lunan ve harekatı derin bir 
alaka ile takib eden General 
Ziya hükmünü verdi: 

- Esir oldular. 
Rem eterssan, hem garip 

bir vaziyet 
Şu; Söke • Reşadiye yolu 

üzerinde akşamüstü tuhaf bir 
vaıiyet geçiyor .. Birçok asker· 
lere ve yolda rasgeldiğim ha· 
kemlele sordum ve bu tuhaf 
vaziyeti anlamak istedim. Fa· 
kat neticede müşkülümü hal· 
)edemedim. Vaziyeti size de 
anlatayım: 

den, arkadan ve yandan muh· 
telif ateşler karşısında, zaziyet· 
!eri gariptir. Şimdiden birşey 
söylenemez. 

General Ziyaya sordum; ce
vap yerine gülmekle mukabe· 
le etti. 

Sivillerin bu işi anlamadık· 
lannı söylemedi. Bize sigara 
verdi. 

- Manevrada ve harbde 
her vaıiyet vardır. Sıkışırlarsa 
çekilirler. Tabii icabına ha· 
karlar. 

Diyerek sözü kısa kesti. 
- Lütfen çeviriniz -

Nazilli Kombinasının açılması intibalarından ( simerbank umum müdürü B. Eıad, Zegbekler, i§çiler w zigafet) 
Nazilli fabrikasının açılmasında balkon dibinde Büyük 

Kurtarıcısını ıörmek için toplanan halk 



·Numara - 105 

Doğan meyhaneci ile her her yara
lı delikanlının odasına girdi .. ____ _ 

Geminin süratle liman ağ· bilir.. O, herşeyi bilir... O, 
zına gelmesi için, bir Yunanlı büyük bir kadındır .. Ne kadar 
kayıkçı ile haber gönderdi. seviyorum Stelayı. .. Şu herifi 
Doğan şehrin ancak muayyen gebertsem kafi ... Beni kurtaran 

İnamyorum.. Sana da, 
prensese de inanırım.. Çünkü 
sız .. 

- SONU VAR -

noktalarında dolaşıyordu. da Meçhul korsanmış ha!... G M t k 
Karısı fikri sabit halinde Tuhaf şey!.. O, burada ne • e 8 SaS 

kafasının içinde yaşıyordu v.e arıyor?. Nasıl da dövüşüyor. sÖy}Üyor 
zaman zaman, asabiyetinden Tıpkı aslan gibi .. Kılıcı elinde 
yumruklarını o kadar sıkıyor· oyuncaktan farksız.. Ona şük- Başı 1 inci sahi/ede -
du ki, tırnakları avuçlarının ranımı ödiyemiyeceğim .. Hem Dost ve müttefik hükumet 
etlerini yırtıyordu. de ne güzel delikanlı... Bu reisi Avcrofla gelecektir. Averof, 

b Çanakkaledc Hamidiye tarafından Dogv an, hayatında hiç ir kadar yaşta bu kadar şöhret 
karşılanacaktır. 

zaman bu kadar sinirlenme· ve kuvvet... General l\:letaksas, büyük me· 
mişti. Yaralı hafifçe inledi ve göz· rasimle karşılanacaktır. 

Mabut meyhaneye girdiği lerini açtl. Evvela etrafına ba· Ati na, t 1 (Radyo) -Yunan 
•akit, yalnız meyhaneciyi bul· kmdı, sonra gözlerini Doğana başvekili general Metaksas, 
du. Bu eski haydut onu gö· çevirdi .. Yerinden kımıldamak yakında Ankaraya gidecektir. 
rünce bütün şişmanlığına ve istedi. Fakat Doğan sıçradı. Başvekilin refakatinde,Hariciye 
iriliğine rağmen yirmi yaşında Onu tuttu: Nezareti müdiranından Roma· 
bir delikanlı gibi sıçradı ve - . Hayır, rahatla yat arka· no, Kostas ve Andolis bulu-
koştu: daş... nacaklardır. 

- Kahramanım, siz mi gel- Yaralının gözleri, sevinçle Bundan başka matbuat 

diniz? parlıyordu: umum müdürlüğü genel sek-
Doğan, parmağı ile susma· - Sizsiniz hal.. Siz!.. reteri Mandatatus ile komutan 

ımı işaret etti. Meyhaneci - Evet, benim.. ( Nobelis ) de Başvekile refa· 
güldü: - Belki ölür, belki yaşa- kat edeceklerdir. 

&i -de ~~ı~:~i~~~a:r~k. Hep· :ı1~~ Bana asıl isminizi verı- Vehabiler 
- Yaralı nasıl? - Mazur ~ör delikanlı.. M averayişeria hu-
- Uyuyor.. Benim adım Meçhul korsandır, d l h 
- Şimdi de şöyle ikimiz o kadar ... Herşeyi biliyorum.. ut arına Ücum 

için bol bol pirzola hazırla, Anlıyor musun, aşkinı, endişe· ettiler .. 
beraberce yiyelim, içelim.. !erini, herşeyini biliyorum .. 

Meyhanecinin saadeti, şiş- Sana ben de söyliyeyim: Kahire, 11 (Radyo) - Am· 
man yanaklarını bir tarafından Anneni öldüren onun ba· mandan alınan haberlere göre; 
öbür tarafa kadar katedilen bası değildir. Binaenaleyh se· Vehabilerden mühim bir kuv· 
ağzında vazıh şekilde gözü- vebilirsin.. Kalbinin alabildiği vet, Maverayi Şeria hudutla-
küyordu: kadar sevebilirsin.. Ancak, o rına hücum etmiştir. 

- Sen o işi başarıncıya böyle büyük bir aşka layık Mütecaviz kuvvet üzerine 
kadar ben de şu yaralıyı gö- mıdır? .. Seni ıstırabınla baş- gönderilen tayyarelerden biri 

reyım. başa bırakması ihtimali yok düşürülmüştür. 
Doğan böyle söyliyerek, ayak mudur?. İngilizler, yeni tayyareler 

ucuna basa basa, yaralının Delikanlı büyük bir heyecan göndermişlerdir. 
odasına girdi. Hakikaten uyu- geçiriyordu. Sesi titriyordu: Vaziyet naziktir. 

yordu. Fakat birdenbire sayık- - Onun kızı olmasın da Tayyareci Lindberg 
lamıya başladı: b b k t l 

N f . h k"k ti O en aş a ıs ırap ara razıyım.. Münihe vardı. 
- e ecı a ı a .• , Kimbilir ya, belki de sever ... 

benim anamın katilinin kızı Ümit dünyası bu.. Münih, 11 (Radyo) - Tay· 
olsun ha!.. Fakat prenses ni- - Peki, orasını da sen bi- yareci binbaşı Lindberg, bu-
cin yanıldığımt söyledi. Acaba lirsin .. Prensese ve bana inan gün zevcesile birlikte tayyare 
.. Jandım mı?.. Ah, öyle bir ki, korkun boşunadır, üzüntün ile buraya gelmiş ve Baron 
sa<' leti ele geçirsem.. İrini boşuna.. Rantlein şatosuna inmiştir. ............ _ ... ________________ ._ ___________ , ....... 

Bu muhterem Generali es- bazı meseleleri de kısaca ilave sından maada geriden gelen 
kiden tanır ve bilirim, çok edeceğim: kuvvetlerlle Mursallı, Üzümlü, 
söz söylemez. Yalnız güler, Aydın hattı üzerindeki Sa- Mozala, Üzümkum köyleri 
iltifat eder, düşünür ve lii· ray köprüsü mefruzen yıkıl- arasında ve ovanın muhtelif 
zumsuz işlere girişmez. Ken· mıştır. Şu halde nehirden na· yerlerinde tesis ettiği müdafaa 
dilerini bildiğim için müsaa- sıl geçilecek ve alakadar kıt'a· hattında ilerlemek istiyen Ma· 
<lelerini aldım, yolumuza de· larla teşekküller nasıl hareket vi kuvvetlerle bilhassa tank· 
vam ettik. Biraz sonra dört edecektir? 

larla çarpışmıştır. 
nala koşan bir süvari kafilesi: Köprünün yıkılması netice- Ayni zamanda bu mınta-

B t G l R · sinde, muvasalayı temin etmek, - aş a cnera asım, takada sabahleyin her iki ta-
arkasından zabitler, erkanı· trenden inrr.ek, seyyar rampa 
harbler.. vasıtaları kullanmak, aktarma rafın tayyare filoları arasında 

Otomobilden inerek arka- yapmak lazım. Bunlar için za· çarpışmalar da olmuştur. 
sından koştum, rica ettim: man sarfetmek meselesi vardır. Henüz kuvvetlerinin arkası 

- Generalim; vaziyet hak· Köprünün yıkıldığı tebliğ alınmadığından Kırmızı ordu 
kında bir iki söz: edilince, bir taraftan kuman- bugün de müdafaa vaziyetinde 

- Lakırdı sırası değil, işi- dan, alayını geçirip yürütmek kalmıştır. 
mız var. çarelerine başvuracak, diğer Mareşal Fevzi Çakmak ile 

Ve atını sürdü. taraftan da şimendifer idaresi İzzettin Çalışlar, diğer gen· 
Arkadan bir batarya ve trenleri tahrik ile münakaleyi raller, saylavlar, matbuat mü- 1 

bir an evel temine çalışacaktır. s"llerı· Mursallı tepes·nden daha arkadan cebri yürüyüşle mes 1 1 

adeta koşan bir piyade kıt'ası.. Aydına tertib olunan ilk hava manevra harekatını takib et· 
hücumunda, bir askeri trenin mişlerdir. Peki bu vaziyette kim ga· 

lib, kim hakim? tam istasyona gireceği sırada Bu tepede tanklara karşı 
hatları tahrip edildiği farzo- ateş saçan bir topçu kıt'ası-

Bence bu vaziyet hayli ka- lur.muş ve bu vaziyet karşı- nın harb faaliyeti sesli ola· 
rışıktı. Ve ben hakikaten an· sında trende bulunan kıtaatın rak filime alındı. 
hyamıyordum. ve şimendifer memurlarınm ne Manevra hakkında Mareşal 

Evet, bana göre tuhaf bir gibi hareketlere ve tedbirle Çakmağa izahat veren Orge· 
safha vardı. Fakat bütün başvurdukları tetkik edilmiştir. neral İzzettin Çalışların beya· 
kıt'aların muntazam bir şekil- Görülüyor ki, Ege manevra-" nah da sesli filimde tesbit 
de yürüdüklerine göre bana .. tarı, ilk bildirdiğimiz şekilden edildi. 
rağmen, onlar bilerek hareket çok mühim meseleleri ihtiva Atatürk de ayrı bir kafile 
ediyorlardı. * etmektedir. ile manevraları takib buyur-

* * Mahmud Reşad Turgay muşlardır. 
Meseleler: Aydın, ıı (A.A.) - Kır· Karargah, Sökeden Aydına 
Manevrada tetkik clunan mızı ordu bugün süvari liva· nakledilmiştir. 

• 
1 

' 
--- Başı 1 inci sahi/ede-

Şefimiz, bundan sonra Sö
ke - Kuşadası üzerinde Çam· 
hğı (eski Aziziyeyi) teşrif bu
yardular. (Burası şimdi mavi· 
lerin elindedir.) Yolda keza, 
yakınpan, uzaktan bütün hare
katı takib buyuruyorlardı. 

Kendilerini gören halk, de· 
rin, yürekten gelen, heyecan 
dolu tezahürat yapıyor ve kur
tarıcısını selamlıyordu. 

Manevrada Türk ordusu· 
nun heybetli, şehametli va
ziyeti, muasır ordular sevi
yesindeki teknik ve modern 
yüksekliği hepimizi hayret ve 
gurur içinde bırakmaktadır. 
Mehmedciklerin vaziyetini an
latmak, imkan haricindedir. 

Neşenin, sıhhatin, süratin, 
canlılığın, intizamın, disiplinin 
örneği ve sembolü bir ordu .. 

Türk milleti, ebediyen müs· 
terih olmalıdır. Atatürkün or· 
dusu, bu vatanın çelik, yıkıl

maz, sarsılmaz bir kalesidir. 
Aydın, (Manevra sahasın· 

daki arkadaşımızdan) - Ge
nel Kurmay Başkanımız Mare· 

şal Fevzi Çakmak ve refaka
tindeki bütün Generallerle 
manevraya davetli gazeteciler, 
dün de manevra sahasını gez-

Yugoslavya 
Muhalif blokunun hedefi 

Belgrad, 10 (A.A.) - Ava· 
la Ajansı muhalefet partileri 
arasında teşekkül eden blokun 
proğramı hakkında hükumet 
mahafilinin noktai nzarını bil
diren bir tebliğ neşretmiştir. 
Bu tebliğe göre, muhalefet 
arasındaki an1aşma as]a Hır
vat meselesini halletmemekte
dir. Mehalefetin üzerinde 
vyuştuğu proğram kat'ı ana 
yasanın tanzimine mtizaren 
muvakkat bir ana yasa tanzi
mi için hakiki bir hükumet 
darbesini tazammun eylemek
tedir. Bu kat'i yasanın tanzi
mi ise fevkalade güçlüğe uğ· 
rıyacaktır. Çünkü Sırp, Hırvat 
ve Slovenle arasındaki ekse· 
riyet rejiminin kaldırılmasını 
istihdaf etmektedir. Hükume· 
tin üç millet nazariyesini ka· 
bul etmesi üç devlet tanın
masını tazammun edecektir. 
Bu ise hükumetin ötedenberi 
müdafaa ettiği birlik prensi· 
bine mugayirdir. 

Keza muha.lefetin terviç et· 
tiği usul bir hükumetin iktidar 
mevkiine ancak usulü daire· 
sinde gelebileceğine dair olan 
demokratik prensiplerin kal
dırılmasını isthdaf etmektedir. 

Teşkilatı esasiye kanunu, 
kral olgunluk yaşına girince· 
ye kadar değiştirilmiyecektir. 

Ha.beşlerden 
Beş bin Lkişi kur
şuna dizilmiş 

Londra, 11 ( Radyo ) 
( Nyöz Kronik} ) gazetesinin 

verdiği bir habere göre, (Des· 
ye) de son hadiselere sebebi· 

yet veren ve çete harbini 
tertip eden beş bin Habeş 
kurşuna dizilmiştir. 

Ayni gazete; Mareşal Graç· 
yaninin; bütün İtalyan kuman· 

d anlarına verdiği bir tamimde 
asayişi ihlal etmek teşebbüsün
de bulunacak olan Habeşlere 
kat'iyen merhamet gösterilme· 
mesi hakkında şiddetli ve 
kat'i emirler verdiğini yazıyor. 

!2 ilk.teorin 9S'1 

zilli ve ydını 
er et 

diler. Mavi ve kırmızı taraf 
karargahlarinda vaziyeti esaslı 
surette gözden geçirdiler. 

Öğleden sonra da Başba
kan vekili Bay Celal Bayar, 
refakatinde ikinci ordu erkanı 
harbiye reisi General Rüşdü 
ile manevra sahasına giderek 
akşama kadar harekatı takib 
etmiştir. 

Manevra, vazolunan mesele 
üzerinde seri bir inkişaf ha
lindedir. 

Aydın, (Hususi) - Halkın 

manevralara karşı gösterdiği 

ciddi alaka ve kırmızı tarafa 
karşı ibraz ettiği büyük yar· 
dım, milletin ruhi bünyesin
deki olgunluk ve ona bakim 
olan milll şuurun yüksek bir 
tezahürü halindedir. Atatürke 
olan bağlılığı, derin sevgi ve 
sarsılmaz itimadı, manevra 
sahasında çocuklar da bile gö
rüyorsunuz. Şefi görünce: 

- Atatürk, yaşa! çok yaşa! 
Diyorlar. Bazan şaşırıp ta 

generallere: 

- Sakın siz düşman mı· 

sınız? 
Diye soran ve sorarken kaş

larını çatanlar bile var. Ordu 
gibi, millet te uyanıktır, emin 
olalım ... 

OOPSA 

Son Dakika: 

Aydın --·· ..... ····----Mavilerin eline 
geçmiştir 

Maamafih mevzu 
tetkik ediliyor 

- Başı 7 inci sahi/ ede -
Murs;allı hattında yarın 

daha büyük muharebeler 
olacaktır. Genel Kurmay Baş· 
kanımız Mareşal Çakmak, Or· 
general İzzeddin, diğer Ge
neraller, mebuslar Mursallt 
tepesinden manevraları takib 
ettiler ve manevralar sesli 
filime alındı. 

Atatürk te ayrı bir kafile 
ile manevraları takib bu
yurdular. 

Öğleden sonra zırhlı liva 
Turhanlarda bir gedik bul-
muş, şimal istikametinden 
sarkarak Karapınara, oradan 
da Aydına zırhlı otomobil
lerle motosiklet bölüğünü 

Aydına sarkıttı. Zırhlı oto· 
Dlobiller, motosikletleri top 
atarak Aydını işgal ettiler. 

Bu ilerleyiş hakem tara· 
fından kabul edilirse kırını· 
zıların vaziyeti garib bir 
safhaya girecektir. Bu akının 
askeri bir kıymeti olup ol· 
madığı şimdiden belli değil· 
dir, ancak gece anlaşılacaktır. K.S. ,L, _______________ J Üzüm satışları 

Ç. Alıcı K. S. 
702 İnhisar ida. 12 16 50 
230 Jiro ve şü. 14 18 50 
213 K. Taner 14 24 
174 Ü. Kurumu 14 50 19 
142 Albayrak 14 50 17 
130 M. J. Taran. 16 18 
125 J. Kohen 15 75 16 50 
123 H. Besim 15 25 19 50 
113 A. R. Üzüm. 16 50 16 50 
87 S. Erkin 15 25 17 25 
82 Paterson 16 375 16 375 
78 Esnaf Ban. 12 50 17 375 
50 M. Arditi 15 75 15 75 
38 P. Klark 15 25 21 
36 M. Portakal 17 18 
30 C. Alanyalı 15 25 16 125 
16 Sami Sural 15 25 16 
16 Ş. Bencuyo 14 16 
15 Kaptan İh. 13 50 14 
9 Şınlak z. bi. 16 17 50 
5 A. Maydo 11 12 
2414 

98543 
100957 

incir satrşları 

Dün dolu düştü 
Dün sabah hava birdenbire 

bozulmuş ve saat sekiz bu· 

çuğa doğru yağmur haşlamış· 
tır. Yağmur, birdenbire şid· 

detlenmiş ve bir saat kadar 
fasılasız yağmıştır. Bu arada 

bazı yerlere dolu da düşmüş
tür. Dolu, Kızılç,ullu ve Bu
caya, ceviz iriliğinde yağmıştır. 

Son yağmur, şiddetli ve iri 
taneli yağdığından zeytin mah· 
sulüne kısmen zarar vermişse 
de, ağaçlar uzun zamandan· 
beri susuz kalmış bulundu
ğundan faydası daha fazla ol· 
muştur. 

Nansi 
Sil~h fabrikası yandı 
Raris, 11 (Radyo) - (Nan-

si) de bazı hadiseler olmuştur. 
Ru hadiseler hakkında henüz 
malumat gelmemiş olmakla 
beraber, oradaki silah fabri-

Ç. Alıcı K. S. 
1515 A. H. Nazlı 5 50 
488 istiklal 6 

K. S. kasının, bir kundak netice-
14 sinde tamamen yandığı söyle-
6 50 nıyor. 

275 Ş. Rıza H. 7 25 
130 F. Solari 11 50 

14 50 Yugoslavya sefiri 
1~ ;~ İstanbul, 11 ( Hususi ) -61 lzzi ve Ali 7 50 Y ugoslavyanın yeni sefirini B. 12 A · b ·· 1 . 
6 7 5 

cemovıç ugun ge mış -1e 
33 Ş. Remzi 10 
22 A. Muhtar 6 7 5 
14 Ege şir. 7 50 7 50 

karşılanmıştır. 

9 IMekteb 
kitabları 

• 13 J. Taranto 9 
2551 

85274 
87825 

Zeytinyağı satışları 

Kilo Alıcı K. S. K. S. 
20000 S. Ergos 34 50 35 
10000 A. Muhtar 35 35 
30000 

Zahire sallşları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 
130 Buğday 5 875 
30 Ton Arpa 4 25 
15 Ton Bakla 4 
64 Bakla 4 
16 K. D. 6 7 

1287 Ken. Pala. 360 510 
504 B. Pamuk 37 25 50 

Yavuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

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

Piyasa fiatleri 
No. 7 14 52 14 75 

8 15 00 15 50 
,, 9 15 75 16 25 
,, 10 17 50 18 00 

" 
11 19 75 20 75 

,, 12 21 75 22 15 

ıt 
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Sayfa 7 

Doktorlar n ra 
gör··ı n 

Kücük Davi hakkında iki türlü 
' rapor verilmiş --Son günlerde doktorlar ta· nıelere uğradığı ve mahkum 

rafından verilen raporlar; mah- olarak hapis yattığım anla
kemelerce tereddüdü mucib mıştı. 
olmaktadır. Mesela, geçenlerde Filhakika bir ay evel Bay· 
fuarda yaralanan Çeşmeli B. raklı banyolarından bir vatan· 
Hasanın yarası hakkında iki daşın para ve saatini çaldı
günlük bir rapor verildiği hal· ğından dolayı gene doktor 
de ağrıdan duramıyan B. Ha- tarafından muayene edilen 
sanın akabinde hükumet dok- Davinin, farik ve mümeyyiz 
toru tarafından yapılan mua- olduğuna dair rapor verildi
yenesinde yirmi günlük mu- ğinden, mahkeme Daviyi on 
vakkat bir rapor verilmişti. dört gün hapse ve tevkifine 
Gene geçen hafta Bayraklıda karar vermişti . Davi hapisten 
vukubulan bir kavgada kafa· çıkmış ve son olarak dün bu 
sından ağırca yaralanan bir hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu 
müştekiye Kr. ~ıyaka doktoru suçtan daha evel farık ve mü
tarafından bir ·· nlük rapor meyiz olduğuna dair rapor 
verildiği halde; ertesi günü varken; bu suçtan sonra mua
hükumet doktoru tarafından, yenesi yapılan Daviye farıki 
ayni şahsa verilen rapor on mümeyyiz değildir yolunda 
günlük idi. Bir ay istirahate verilen rapor, hakimi düşün
muhtaç görülen bir suçlu hak- dürmüştür. 
kında yapılan iddia üzerine Mahkeme, verdiği bir ara 
suçlu, rapor hilafına olarak, kararile, bu raporlardan han-
vazife başında işler bir vazı- gisile amel etmek Jazımgeldi~ 
yette görülmüştür. ğinin alakadar makamdan 

Dün bütün bunlardan daha sorulmasına ve bu yüzden 
entr~ssan bir vak'a ile karşı· mahkemenin iki gün sonraya 
laşılmıştir. Daha geçen günha- talikine karar vermiştir. 
pisten çıkan on dört yaşında 
sabıkalılardan Davi, gene bir 
hırsızlık yapmış, Karşıyakada 
Bn. Sabihanın evinden çay, 
kahve fincanları ile tabak ve 
kıymettar bir rakı takımını 
aşmrken yakalanmıştır. 

İngiliz kabinesi 
Yaran toplamb İtalyan 
notasmı tetkik edecektir 

Londra, 11 (Radyo) - İngil 
tere kabinesi, önümüzdeki 
Çarşamba günü toplanacak 
ve ltalyanın cevabi notasını 
tetkik ettikten sonra, bu no
taya verilecek mukabil cevabı 
hazırlıyacaktır. 

Söylendiğine göre, İngiltere, 
hudutlarım açmaması için Fran· 
sayı iknaa çalışacağını İtalyaya 
bildirecektir. 

Bu gibi küçük yaştaki suç
luların farikı mümeyyiz olup 
olmadığı hazırlık tahkikatı 
yapılırken tesbit edilmek la
zım geldiğinden, Davi, hüku
met doktoruna sevk edilmiş 
ve kendisinin farikı mümeyyiz 
olmadığına dair rapor veril
miştir. Bu rapora göre, Davi- Mareşal Graçyani 
nin ademi mesuliyetine karar Adis-Ababaya döndü 
vermek lazım gelmektedir. Adis-Ababa, 11 (Radyo) -

Fakat, cürmü meşhud nö· Mareşal Graçyani, bir aydan 
betçi hakimi B. Ömer Kaya, beri başladığı teftişleri ikmal 
evrakı incelediği zaman Davi- etmiş ve buraya avdet eyle· 
nın birçok suçlardan mahke- miştir. 

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

1 - Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulan 80000 kilo sığır etinin 
beher kiiosu için teklif olunan 22 kuruş 75 santim 
bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 kıncı 
maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 

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

askeri alım satım komisyon binasında yapılacaktır. 
5 - Evsafla teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazıh· 

dır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyonun· 
dadır. 

6 - Teklif mektupları 23/10/937 günü saat 9 za kadar 
satın alma komisyonuna verilmiş olacakhr. 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 açıktır. 6 9 12 18 3500 

İzmir 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 oldnklarma 
dair vesika ibraz edeceklerdir. 

1 - M.~vakkat teminat makbuzile birlikte teklif mektupları 
munakasanın yapılacağı belli saatten en az bir saat 
eve kasaba askeıi satınalma komisyonuna verccck-
leraır 1 6 12 17 

ANADOLU 
İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. een: 

Dikim evleri için alınacak olan on bir kalem perçin çıvısı 
ve perçin pulu 25·10-937 Pazartesi günü saat 15 de Topha
nede Istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda ka
palı za

1
rfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 25707 lira

dır. İlk teminatı 1928 lira 3 kuruştur. Şartname ve niimuneleri 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerle birlikte 
teklif mek.tuplarmı ihale saatinden bir saat eveline kadar ko-
misyona vermeleri. 7 12 17 21 (3528) 

İzmir Lv. amirliği Sat Al, Ko. Rs, den: 
Dikim evleri için almacak olan dokuz kalem çadır ve saraciye 
malzemesinin kapalı zarfla eksiltmesi 26· 10-937 Salı günü snat 
15 de Tophanede İstanbul levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 20344 liradır. lık temi
natı 1525 lira 80 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin kanuni belgderile beraber teklif 
mektuplarım ihale saatinden bir sa11t evel komisyona vermeleri. 

7 12 17 21 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizon müessesatı ihtiyacı için 130 ton ko

yun etinin 18/10/937 Pazartesi günü saat 15 de ka· 
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tutarı 65000 lira olup muvakkat teminatı 
4875 liradır. Şartnamesi 325 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

3 isteklilerin kanunun 2-3 üncü maddelerinde yazılı ve
sika ve teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarını 
yazılı gün va saatten bir saat evveline kadar levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vereceklerdir. 

26 2 7 12 

1zmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
Dikimevleri için 5676000 adet aleminyüm düğme 25-10·9.l7 

Pazartesi günü saat 16 da tophanede istanbul 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. İsteklilerin 
kanuni belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat. evel komisyona vermeleri. 7 12 17 21 3527 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bergama garnizon kıtaatmın 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 liradlr. 
4 İhale 23/10/937 Cumartesi günü saat 11 de Bergama 

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

hdır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyo
nundadır. 

6 - Teklif mektupları 23/10/937 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 açıktll'. 6 9 12 17 3501 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Ps. den: 

1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatının açık eksiltme suretile mü
nakasada bulunan (30000) kilo bulgur ihtiyacına talip 
çıkmadığından münakasa on gün uzatılarak ihalesi 
15/1.Teş./937 cuma günü saat 15 de İzmirde kışlada 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Tahmin edilen mecmu tutarı (3450) liradır. 
3 Teminatı muvakkate akçeçi (258) lira yetmiş beş ku· 

ruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika göstemek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa· 
tinden evel komisyona müracaatları. 3592 

lzmir Levazım amirliği Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatı hayvanatının (135600) kilo saman 

ihtiyacının 4/1.Teş./937 tarihinde yapılan açık eksilt
mesinde hiçbir talip çıkmadığından pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 ihalesi 14/1.Teş/937 Perşembe günü saat 15,5 da 
kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (3390) lira muvakkat te
minatı (254) liradır. 

4 Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair: ve

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

ve üçüncü madClelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saa-
tinden evel komisyona müracaatları. 3593 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Mst. Mv. askeri hastanesinin kapalı zarfla münakasada 

bulunan ( 30000 ) kilo koyun eti ihtiyacına talip çık· 
madığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 13/l.Teş./937 Çarşamba günü saat 16 da iz-

mirde kışlada levazım amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacakbr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12000 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 900 liradır. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - {İstekliler ticaret odasında kayıtlı ol duklarına dair 

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

3 üncü maddelerinde ve şartnames:nde yazılı vesika· 
lan ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin· 
den bir saat evel komisyona müracaatları. 3594 

İzmır LV. amirliği SAT. AL. KO. RS. den: 
1 - İzmir MST. MV. kıtaatının kapalı zarfla münakasada 

bulunan (459UO) kilo bulgur ihtiyacına talip çıkma· 
dığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhaleıi 15/1.Teş/937 cuma günü saat 15,5 da lzmirde 
kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma komiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 5508 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 413 lira 10 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları ve teminatı muv kkatelerile birlikte ihale saatin-
den evvel komisyona gelmeleri. 3596 

İzmir Lv. amirliği sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatı hayvanatının (295200) kilo sa

man ihtiyacı 2 /1. Teş/ 937 cumartesi günü saat 
11 de pazarlıkla icra edilen eksiltmesinde verilen 
fiat pahalı görüldiiğünden ihalesi 14 / 1. Teş/ 937 
perşembe günü saat 10 da fzmirde kışlada Lv. amir· 
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Tahmin edilen mecmu tutarı 5904 lira olup ilk temi
natı 452 lira seksen kuruştur. 

3 Şartnamesi her gün. komisyonda görülebilir. 
4l istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
5 Pazarlığa İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yaz1h ve· 
sikaları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale sa· 
atinden evvel komisyona müracaatları. 3597 

İzmir 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 - İstekliler 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 3598 

İzmir Levazım amirliği Sa. Al. Ko. Rs.den: 
1 - İzmir M~t. Mv. kamutanlığınca gösterilecek yerde 

(1651.1) lıra 84 kuruş bedeli keşifli on iki bin ikiyüz 
otuzbır metre uzunluğunda telefon hattı inşası kapalı 
~arf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - ihalesi 1/2 Teş ./937 Pazartesi günü saat 16,5 da iz
mirde kışl.?lda lzmir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktı r. 

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· 
sikalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna-

1 

2 

3-

4 

5 

caklardır. 12 · 17 22 27 3591 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Manisa merkezinde bulunan kıtaat 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 Eylul 
937 cuma günü arpaya talip çıkmadığı ve yulafa tek· 
lif edilen fiat ta pahalı görüldüğünden 2490 sayılı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnameleri arpanın 149 ve yulafın 163 kuruş muka· 
bilinde Maniııada Tümen satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

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 tetkikat yapılarak birisinin ihalesi ya
pılacaktır. 

Muhammen bedelleri, arpanın kilosu beş kuruş elli 
santim ve yulafın altı kuruştur. Muvakkat teminatları, 
~rpanın 2235 lira, yulafın 2439 liradır. 
istekliler Ticaret -Odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte 
miinakasanın yapılacağı belli gün ve saatte komisyona 
müracaatları ilan olunur. 12 17 2~ 27 3.595 

.1 



.,,. . ANADOLU 12 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri.tabii, eısiz bir miishi.ldir. O kadar zararsızdı~ ki gebelere, kalp, böb-
Va ur Acentası · reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler. 

RO~AL NEERLANDAIS lzmir ithalat gu··mrügu" •. müdürlüğünden; Milli Emlak Müdürlüğünden: 3445 
KUMPANYASI . 

•FAUNA. vapuru 16/10 Kıymet Tesbit Cinsi Kılo G. Adet Tarife Marka No. 
icar No. 
238 Halkapınar kağılhane c. 282 No. lu ev 

LiraK. 
20 00 
24 00 
24 00 

937 de ROTTERDAM, AMS· Linı K. No. top No. 
245 00 829 Ecsamı kimyeviye 41 000 853/ A S.C.V.H. 24264 

239 Hasan hoca ikinci belediye s. 1511 No.lu dükkan 
240 Karşıyaka intikam s. No. 14 reşadiye sokağın· 

TERDAM ve HAMBURG li- 36 oo 790 Tek kapaklı maden 3 adet 593/C 
manlarına yük alarak hare- cep saatı. 

dan 33 No. lu dükkan. 

ket edecektir. 52 ()() 804 Pamuk mensucat % 
"DEUCALON. vapuru 26 den az ipekli. 

52 000 15 top 155/A 
241 

135 
Osmaniye c. kara asman oğlu hanı üst katın
da 26/29 No. lu oda. 

37 50 

10/937 de ROTTERDAM, AMS- 50 00 839 Kireç kaymağı 
TERDAM ve HAMBURG li-

1550 000 718/D I. c. 1. 
Y.M. 

302 
311 

242 Hükumet dahili avlusunda bili No. büfe. 360 ()() 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 18-10-937 tarihinde saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 3-12 manlarına yük alarak hareket 

edecektir. 
"HERMES .. vapuru 27/10 

937 de BURGAS, VARNA 
ve KÖSTENCE limanlarına 
yük alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

''BARDALAND. motörü 
16-10-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANTZIG, GD
YNIA, DANMARKA, ISVEÇ, 
NORVEÇ ve BAL TIK liman
larına hareket edecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü 
'.l-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG. GDY
NIA, DANMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına ha
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

.. ALBA JULIA,, vapuru 
11-10·937 de MA.LTA, CENO
. VA MARSIL YA ve ORAN 'ı 
limanlarına hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

•LEWANT.. motörü 2-11 
937 de ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG Jimanlanna hare· 
ket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için lkin-
m kordonda FRA TEU.I SPER 
CO vapur acentalığına mü
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentası 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO,. vapuru limanı-

11uıda olup 28 Eyliile kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
!.ylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala
•ktır. 

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

LIVERPOOL HATTI 
.. MARDINIAN,, vapuru 29 

lylulden 6 Birinciteırine ka
dar LIVERPOOL ve GLAS
<JOW için yük alacaktır. 
BRISTOL LEITH ve NE-W 

GASTLE HATTI 
"JOHANNE,, vapuru 28 

lylOle kadar doğru BRISTOL 
için yük alacaktır. 

.. ARABIAN PRINCE,, va
puru 10 Birinciteırinde gele
ce.k LEITH ve NEWGASTE· 
LE için alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide· 
titikliklerden acenta meı'u
tliye kabul etmez. 

- iLAN 
7 Aylık bir çocuğa bak-

mak üzere ehliyetli bir da· 
dıya ihtiyaç vardır. Talip
lerin bonservislerini hami· 
len Karşıyaka Salih paşa 
caddesinde 43 Numaraya 

- müracaatları . 

• 

30 00 842 İpliği boyalı pa
muk mensucat. 

30 000 2 top 379/'l/A-3 

lstanbul Nafıa Müdürlüğün
den: 

Yukarıda yazılı eşyanın 20/10/937 ci çarşamba günü saat 14 de açık artırma ıuretile dahile 
satılmadığı takdirde ayni günde ecnebi memleketlere götürülmek üzere satılacağından işine 
gelenlerin İthalat gümruğü satış komisyonuna müracaatları. 7 12 16 3499 

DEUTSCHE LEV ANTE 
LINIE 

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

llkteşrinde bekleniyor. HAM· 
BURG ve BREMEN liman· 
larından yük çıkaracaktır. 

.. ARKADIA. vapuru 6 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

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

"LlAMELIA,, vapuru 3 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

EXECUTIVE. vapuru 10 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"EXCHANGE. vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"CARLTON. vapuru 22 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için· yük alacaktır. 

•EXMINSTER. vapuru 28 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 
THE L\PORT STEAM· 

SHIP CORPOR'.ATION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXETER,, vapuru 8 Bi
rinciteşrinde PIREden BOS
TO N ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR. vapuru 26 

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

STE ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE:' MARITIME 

"DUNA,. vapuru 18 Bi
rinciteşrinde bekleniyor. BEL-
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA-
TISLAVA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE., vapuru 10 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
LIVERPOOL ve ANVERS 
limanlanndan yük çıkaracak 
ve BURGAZ, VARNA, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve IBRAIL limanları için yük 
aJacaktır. 

ARMEMENT DEPPE · 
ANVERS 

"ESPAGNE,. vapuru Ey
lul sonunda bekleniyor. AN
VERS için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL· 

HAVSLINJE 
OSLO 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğnüden: 
3000 ton lavamarin kömürü 

25/10/937 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda N11fıa 
Müdürlüğü binasında 52646,50 Lira keşif bedell i Üsküdar 
Valdebağı Prevantoryomu ta lebe ve öğretmen sanatoı yoın u 
inşaatı kapalı zarf usuli le eksiltmeye konulmuşt ur . 

Mukavele, eksi itıne Bayınd ı rl ı k işleri genel, hıısl'sİ ve fl nni 
şartnameleri, proje, keşıf hulasasile buna mütt forı i dığ r ev· 
rak 264 Kuruş mukabilinde dairesinde veri lecektir. 

Tahmin edilen bedeli 39,000 lira olan yukarda miktarı ve Muvakkat teminat 3883 Liradır. 
cinsi yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın · 

. . .. .. 15 d k isteklilerin teklif mektuplarını ve en az 50,000 Liral ı k bu 
alma ko~ısy~nunca 1: 11·93? pazartesı gunu . saat e a· işe benzer iş yaptığına dpir Nafı a Vckal e t i ı ıden almış olduğu 
palı zarf ıle ıhal e edılecektır. Şartname 1 lıra 95 kuruş mu- .. t hh. l"k ·ı·· t d "k 1 h · k ı f . . . . . . . k . mu ea ıt ı ve ıcare o ası ve sı a arını nvı ;.pa ı za ı · 
kabılınde ~omısyon~an v~rılır. Talıplerın mu:'ak .~t temınat !arını 25/ 10/937 Pazartesi günü saat 14 ~ kadar Nafıa Mü· 
olan 2925 lırayı havı teklıf mektublarını mezkur gunde saat d"" ı ··w .. I · 30 3 IO 15 6353 3321 

d k d k · 1 · k d'I . · d 2490 ur ugune vtrrne erı. / 14 e a ar omısyona verme erı ve en ı erının e ı- . 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur U_şak Aslıye hukuk mahke- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllll llllll 
gün ve ., saaue komisyona müracaatları. 3480 12 14 16 ıs mesındt"n: .. .. .. Satılık E

1
czane 

- E G E TA Ks 
• .. Uşakm Buyuk oturak ko-l yun den Cafer karısı Ayşe 

Habalı oğl u tarafından kocas ı 

Sahibinin sı hhi :ı lı vnli se
bebiyle Kemer is tasyonıı ya· 

TEL 3 2 7 O Alaşehirin Cabar Burhaniye 
• köyünden Cafor Habalı oğlu 

kınırıda KEMER ECZANESİ 
acele satılık tı r . l stıyl!rılt>r sa
hibi Bay Hayrett inc müracaat 
etsinler .. 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri aleyhine Uşak asliye hukuk 

lzmir Vilayeti Muhasebei hu
susiye müdürlüğünden; 
Sene? sabık 

ıcarı 

Lira K. Yeri Cinsi 
21 Narlıderede eski mezarlık mevkii 4 dönüm bağ 
,, Emrezde ,, ,, ,, 8 ağaç zeytin 
.. Altındağda 48 ,, ,, 
10 Kavaklıpınar caddesinde 20 dönüm tarla 
75 Balçova ılıca mevkii 376 ağaç meyva 

mahsul•. 
ldarei hususiye akaratmdan olup yukarda yer ve cinsi gös

terilen akar şeraiti müzayede mucibince kiraya verilmek üzere 
10 gün müddetle temdiden açık artırmaya ç:kanlmıştır. 

Şartlar• öğrenmek istiyenlerin her gün Muhasebei Hususiye 
varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 
18/10/937 Pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar depozito 
makbuzlarile birlikte Vilayet encümenine müracaatları ilan 
olunur. 8 10 12 14 3541 

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

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

ARMEMENT H SCHULDT 
HAMBURG 

"MARITZA,. vapuru 28 

Birinciteşrinde bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
HAMBURG ve BREMEN li· 
manlarına yük alacaktır. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki de1işiklik· 
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. 200712008 

mahkemesine açılan boşanma 
davasında: Elyevm oturduğu 

yer belli olmıyan müddeialeyh 
Cafer Habalı oğlunun ilanen 

111111il111111111111111111111111111111 1111111f11111111 

bulunduğu 22/11/937 pazar· 
lesi günü saat l O da Uşak 
asliye hukuk mahkemesinde 
hazır bulunması lüzumu ilan davet olunmasına karar veril

diğinden mahkemenin muallak olunur. 3529 

•.11111111111111111111111 ıı1111t. Doktor .. 111111111111111111n1111111111~ 
-
~ A. Kemal Tonay i = -~ Balcterigolog ve bulaşıcı, salgın! hastalıkları ~ 

=: Birinci Sınıf Mutahassıaı ~ 
§ (Verem ve saire) ~ 
§ Basmahane istasyonu ka11mndaki Dibek sokak baeında 30 sayılı ~ 
§ ev ve muayenehaneaiııde sabah eaat 8 den akpm eaat 6 ya ~ 
:= kadar hutalanm kabul eder ~4 

İill lll lll lllll llllll lll llllll il lllll l lll lll il lll lll il llll lll il lll Tele/on: 4115 11111111• 

Devlet demiryollarından: 
Tire istasyonunda istasyon binası içindeki idaremize ait 

büfe kahvehane 16-10-937 cumartesi günü saat 1 O da lzmir 
Alsancak 8 inci işletme komisyonunda pazarlık usulile kiraya 
verilecektir. Bu büfenin üç senelik muhammen bedeli 180 
liradır. isteklilerin % 7,5 muvakkat teminat vermeleri ve ara· 
nılan vesikalar ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olma· 
dığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta komisyona müra· 
caat etmeleri lazımdır. Şartnameler komisyondan ve Tire istaı-
yonundan parasız alınır. 3427 5 10 

- Dahiliye Mütehassısı -
Doktor 

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

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

Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 2018 
Telefon ; 2545 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen satın alma komisyonundan : 

1 - Odemişteki kıtaatın ihtiyacı olup 5/ 10/937 Salı günü 
saat 14,30 da açık eksiltmesi yapılan 3350 kilo pa· 
tates ile 3100 kilo kuru sovanan münakasasına talip 
çıkmadığından 10 gün temdidile açık eksiltmesi ye· 
niden 15/ 10/937 Guma günü saat 15 ae yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 390 Lira olup muvakkat tem ı· 
natı 30 Liradır. 

3 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri sa 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 3550 

Uşak Belediyesinden 
Belediyemizin fen memurluğu açıktır. Aylık ücreti 165 l i rıt · 

dır. Musaddak şehir planı 1 mikyasında ise de 1 nıik 
2000 500 

yasında büyütülerek tevziat paftaları yapılacaktır. Gerek şehiı 
planını tatbik gerek paftaları yapmak iktidarında olan istek 
lilerin 15 gün zarfında belediyemize yapacakları müracaatlara 
evrakı müıbitelerinin de eklemeleri lazımdır. 12· 1S·19 3590 


