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Ege manevralarından dört intiba: (Sağdan ikincide tayyarelerin gece faaliyeti gözüküyor) Manevra sahasındaki foto muhabirimizden 

Mavi .tarafın Aydına girişinde aske· 
Manevrad kıymet · olmadığı ~nlaşılmıştır 

Atatürk, dün Ankaraya hareket ettiler 
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kahraman kızımız Sabiha Gökçenin muvaffakıyeti - Hava 

faaliyetinin neticeleri - Seyyar hastanedeki Türk tipi 
vaziyet, ve tiMareşal lrÇakmağın]~takdirleri 

Büyük Şef Orgeneral lzzeddin Çalışların verdiği izahatı dinlegib 

Aydın, 12( Manevrayı takib 
tdcn arkadaşımızdan ~ Mah· 
(Ud Reşad Turgay ) - Şa· 
'ktan evel harekete geçen 
:~hl~ liva, dükünden daha 

11hım bir akın macerasını 
töze kestirerek Aydın - Ger· 

~ 

harekatı takib buyururlarken 
1 mencik arasından kırmızıların 
gerişine sarktı. 

Sabahleyin kırmızı livasını 
arkadan vurarak dağıttı. Zırhlı 
livanın akıncı ve keşif zırhlı 
otomobilleri daha içerilere so
kularak gelmekte olan takviye 

kıt' alarma tesirli zararlar verdi 
ve bazt müfrezelerin ilerleyi· 
şini birkaç saat geciktirdi. 
Dün akıama doğru Aydına 
yapılan mavilerin zırhlı oto
mobil taarruzlarını hakr.m, 
Aydını sukut ettirmiş mabi-

r----------------·~ 
Şefimiz 

· Ankaraya _doğru 
- ·--

1 ıı:., hareket ~etti 
Çamlık. l 2 (Husuei) - İki 

gündenberi Ege manevralRrını ta· 
kib buyuran Büyük Şef, bugün 
Aokaraya müteveccihen hareket 
etmişlerdir. Atatürke Baovekil Ge· 
neral fıımet lnönü Hı Profesör 
Bu. Afet refaut etmektedir. 

Manena &&hasında vatan mü· saat sonra gözlerini hayata yuma· 
dafaaeı gibi kudsi bir vazife çerçe· rak oehidlerin ebedi ve nurlu ile• 
veei içinde göklere yükselen kah· mine göçmüotür. 

Kahraman ordumuza, milletimize ve 
şehidin anasına baş sağlıgı dileriz 

•• 

raman tayyarecilerimizden bir gen· Cenazesi İr.mire getirilmiı ve 
ci, evellri gece Aydın topraklan dün, Hkeri merHimle, arkadaola• 
üzerinde oehid verdik ve bu aziz nnın kollan üııtilnde, uğrunda can 
hava kartalını, düo fzmirde Kadi· verdiği bayrağa sanlarak kaldırıl· 
fekalesinde yatan gök çocuklarıoın mıotır. 'Merasimde tehir muzıkala· 
yanıbaıına gümdük. Hadise, gece nnnan biri ile aıker, jandarma, 
uçuolarında vukabulmuotur. Şehid polill, belediye zabıta müfrezeleri, 
tayyarecimizin adı Hayridir. Ken· General Seyfi, vali muavini Bay 

Başveklilet vekili B. Celil d ' · d' '-1 
1111 ge ia.ıi baoçavuıudur. Bir ha· Cavid, belediye reis vekili B. Reıad 

Bayar ve diğer Vekiller de bugün b T 
t:re göre ekirdağlı, bir habere Leblebici, Parti ve Tayyare cemi· 

Aokaraya hareket etmiılerdir. ~ d ı b il d 
. Maamafih, yolda diğer bazı 

gore e stan u o ur. yeti murahbaıılan ve büyük bir 
Bundan dört sene evel İıtan· kalabalık bulunmuıtur. 

iıtasyonlarda kıııaca istirahat bu· t 
yurmaları da muhtemeldir. balda Yeşilköydeki Gedikli mek· Şehidin stanbulda bir anaeı 

Germencik, 12 (A.A.) - Ata· 
tebini bitirmiotir. Güael, zeki, ce· vardır. Kendisi beUrdı. Kahraman 

türk beraberlerinde 111met İnönü, 
ııur ve çok tıevilmit bir Türk de
likanlı111 olan şehid tayyarecimiz, 

Vekiller olduğu halde ııaat 15 de A 
merikada da tayyarecilik tahsili 

Germencikten Ankaraya hareket 
görmüo, geçen sene vatana dön· 

buyurmuşlardır. ,J müştür. Manevrada kırmızı taraf 
\.....,____________ kuvvetlerine meusub bulunuyor ve 

yette kabul etmemi~, yalnız bir avcı tayyaresinde çalıoıyordu. 
bu akının gerilerde bazı za· Şehid düotütü gece, Aydın ufukla. 
rarlar verdiğini tasdik eyle- rında uçmuo ve bilahare makineye 
miştir. Bu sabah erkenden ıirız olan bir sakatlık nf'ticesinde 
cephelerde harekat ve müsa· yere inmek mecburiyetinde kal· 

demeler başladı. Mavi kolun mıştır. 
taarruzları kat'i neticeyi elde Hadise, iote bu aırada vuku· 
etmek için bütün şiddetile de· bulmuo ve kahraman çocuk, ağır 

- Sonu 6 ıncı sahi/ede - surette yaralanmııtır. Bunun üzeri· 
ne hastaneye kaldırılmıı, fakat iki ---

ordumuza, şehidin anasına, arka· 
daolarına ve bütün millete taziyet· 
terimizi sunarız. Biz fuiyiz, gelir, 
geçeriz. Fakat bu gelip geçiıte n· 
tan ugrunda ölmek gibi emealsis 
saadet herkese nasib olmuyor. Çüo· 
kü vatanın temeltaflan, oehid ke· 
mikleridir. 

• Piyango 
Kazan numaralar 
iç sahifemizdedir 
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f\f~ 1 a solda Mereşal Fevzi Çakmak ve Orgeneraller, Mavi kuvvetin bundan evelki Komutanı Korgeneral 
ıe,,_ıtafa Muğlalıyı dinlerlerken, yukarıda oltada Mareşal Fevzi Çakmak harekatı takibeder ve sağda, diğer 
ftıg erallerle beraber yemek 9irken, aşağıda ortada Orgenerallerimiz Fahreddin Altagla lzzeddin Çalışlar konu· 

0
"
1ar, solunda Tümgeneral Rasim mavi kuvvet cephesinde, sağda Genel karmag ikinci Başkanı Orıeneral 

Asım ve kırmızı taraf Komutanı Korgeneral Kerameddin 1'ocaman 

Yukarıda Mareşal Fevzi Çakmak lıarita 11e arazide 
lıarekatı takib edigor, aşağıda Orgeneral Asım -

tetkikat yaparken ve bir topça mü/rezeıi 
... .... 

• 



ANADOLU 

lnciraltı belediye hududuna alındı 

üçkuyulardaki 

13 tıktetria 937 

Portakal ve 
limon bahce-, 

lerinde mücadele kasaplar ne olacak? - -
. -· -· - Muamele vergisı Boğulan genç kadının .hüviyeti anlaşıldı. Mahsule zarar 

Ucuz et yıyen halk, bundan sonra • . . Bayan Nur· ye • 
J t bulacak? Hakkında bır tamım 1 nereaen e . td· 4 k .d. 

Güzelyalı mevkiinden ileride alınan bu kararda Çakalburnu ge 1 QCU annesı ır 
Üçkuyular mahallesindeki ka· mezbahasile Üçkuyu kasapları Muamele VP.rgisi tarhiyatın- _, -· 

da görülen noksan ve yanlış 
sab dükkanlarında lzmire na- hiç düşünülmemişti. Fakat be· muameleler hakkında Maliye 
zaran daima ucuz et satıl
maktadır. Bunun sebebi Çakal 
burnu mevkiindeki mezbahada 

cüz'i bir zebhiye resmi muka· 
b ·tinde kesilen etlerin bu 
dL •;anlarda satılmasıdır. Bu 
me.c..bahanın varidatı, Balçova 
köy bü<lçesinc aiddir. 

Fakat Şehir Meclisinin ge
çen toplantısında alınan bir 
kararda, .şehir hududu Yeni
kale civarına kadar genişletil
miş, lnciraltı gazinoları ile 
Çakalburnu mevkii, dalyanı 
ve banyolan, bu hududun 
içinde bırakılmıştır. 

lnciraltı ve Çakalburnu ga
zino ve banyolarının belediye 
mürakabesine alınmas1 ıçın 

lediye, bu karardan istifadeye V '·aletinden defterdalığa bir 
kalkışarak Çakalburnu mezba- tamim gelmiştir. Maliye Ve· 
hasını kapatmağa teşebbüs et- kaletin bu tamiminde, devlet 
miştir. Balçova köy idaresi, varidatı arasında mühim bir 
buna mani olmak için lazım· mevki tutan muamele vergisi-
gelen makamlara müracaatta nin tarh ve tahakkuk, itiraz 
bulunmuştur. ve temyiz muamelelerine layık 

Belediyece dün bu mesele olduğu derecede ehemmiyet 
atfedilmiyerek, kanunda açıkça 

hakkında Üçkuyulardaki ka
yazılı hükümler hilafına hare· 

saplara tebligat yapılmış, bun· ket edildiği bildirilmektedir. 
dan sonra yalnız İzmir mez· Vekalet, tahkikat neticesin-
bahasında kesilmiş hayvan eti de bu gibi vaziyetlerin mün· 
satacakları bildirilmiştir. Bu- hasıran alakadar memur ve 
nun için de lzmir belediyesi amirlerin dikkatsizlikleri ve 

nizamlarına göre, dükkanları
nın zeminini beton döşiyecek, 
akar su bulunduracak ve etleri 
temiz camekanlar içine koya
rak satacaklardır. 

kanun hükümleri ile umumi 
tebliğatı okumamalarrndan 
ileri geldiğini tesbit etmiş ve 
hazinenin ızrarına meydan 
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verilmemesi ıçın, muamele 
vergisinde memur ve amirlerin 
hangi noktalar üzerinde hassa· 
siyet göstermeleri lazımgele· 
ceği hakkında 6 maddelik bir 

ikizlerin marifeti 
Pragda Aleksandr ve Ka

zimber Susaski adlı iki ikiz 
kardeş-vardır. Bu iki kardeş 

biribirinin tamamen ayni d r. 
Bunlar daha küçük iken ancak 
elbiselerinin rengi ile ayırd 
edilirlerdi. 

Aleksandr geçen sene ken· 
disini 50,000 Franga sigorta 

ettirmişti. Kazimber de evlen
miş fakat beş ay sonra öl
müştür. 

Ölüm insanlar için tabii bir 
akıbettir. Bunun için Aleksandr 

ile dul yengesi: 
- Ne yazık.. Kendisini si· 

gorta ettirmiş olsaydı fena 
olmıyacaktıl dediler. 

Fakat yenge zeki bir ka

dındır. 

- Bunun kolayı var. Öle· 
nin Aleksandr olduğunu söy
liyelim. ikinizin arasında hiç 
bir fark yoktur; bu suretle 
50,000 frank alırız! demiştir. 

kılmasına karar verilmiştir. 

Ademi mes'uliyet kararı alan 
profesör, bu kararı kabul et
memiş ve yeğeninin hakiki 
katili meydana çıkarılıb da 
kendi namusu temizlenmeden 
hapishaneyi terketmiyeceğini 

bildirmiştir! 

Kırk asırhk usturalar 
Mezopotamyanın eski sakin· 

lerinin bazı mahkukelerde 

görüldüğü veçhile hepsi de 
tahta sakallı değildiler. Bun

lardan bir kısmı traş olmak 
usulünü biliyorlardı. 40 asırlık 

traşl Bu haberi traş addetme
melisiniz; Çünkü 40 asır evelki 

başlarda kullanılan usturalar· 
dan bir kısmı meydana çıka· 
rılmıştır. Bunlar halis çelikten 
değil. Fakat... Çakmak taşm
dandırlarl 

Kibrit sarfiyat.! 
Kibrit deyib te geçmiyeliml 

Arz üzerinde sarfiyatı adet iti
barile en fazla olan bir şey 
kibrittirl 

emirname göndermiştir. 

Bir gümüş liralık 
Şüphe üzerine tah

kikat yapılı_;or 
Dün gece Keçecilerde bir 

şahsın alışveriş için bir bak
kala verdiği gümüş bir liralık 
üzerine zabıtaca tahkikata 
başlanmıştır. 
Gümüş liralık, Cumhuriyet 

gümüş parasına benzemekte 
ise de tarihi 937 dir. Halbuki 
Cumhuriyet gümüş liralıkları 
934 yılında başılmıştır. Bu 
paranın kalp olmasından ve 
sürülmek istenmesinden şüp
he edilmiştir. Zabıtaca, 1937 
yılında gümüş liralık bastırılıp 
bastırılmadığı ve tedavüle çı
karılıp çıkarılmadığı defterdar
lıktan sorulmuştur. 

Adliye Vekaletinin 
bir emri 

Genç kadının denize nasıl düştü
ğü el'an anlaşılamamıştır 

Evelki gün Birincikordonda 
balıkhane önünde denizden 

genç bir kadın cesedi çıkarıl· 
dığmı yazmıştık. Müddeiumu-

milikçe yapılan tahkikatta ce
sedin Burnavada oturan Zey
nel karısı 25 yaşlarında Nuri· 
yeye aid olduğu anlaşılmıştır. 

Bay Zeynel, fakir bir aile 
babasıdır. Kansı Bayan Nu· 
riye, Di Amerikan kumpanya· 
sında amelelik ediyor ve ço· 
cuklarım geçindirmek için ko-

Ege tütün 
enstitüsü --···· ... ···--Bu yıl içinde faali

yete geçecek .. 
izmirde kurulacak Ege tütün 

enstitüsü bu yıl içinde faaliyete 
geçecektir. Estitüde tütün cins· 
lerinin ıslahına çalışılacak ve 
elde edilecek iyi cins tütün 
tohumları müstahsillere tevzi 
olunacaktır. 

Vilayet Ziraat müdürlüğü, 
Ege tütün enstitüsünün tesisile 
temin olunacak faydalar ha.k
kında bir rapor hazırlamış, 
Ziraat Vekaletine göndermiştir. 

Yabani zeytin ağaç
ları aşılanıyor 

Vilayetin muhtelif yerlerin· 
de milyonlarca yabani zeytin 
ağacı vardır. Bu ağaçlardan 
aşılanmak suretile gayet nefis 
zeytin mahsulü almak müm· 
kündür. Bu sayede zeytin is· 
tihsalatımızda mühim bir ge· 
nişleme olacaktır. 

casına yardımda bulunuyordu. 
Genç kadının, ilk kocasın

dan bir, Bay Zeynelden üç 
çocuğu vardı. Nasıl denize 
düştüğü ve boğulduğu anla· 
şılamamıştır. Bir kazaya kur· 
ban gittiği zannedilmekte be· 
raber itilmek suretile denize 
düşürülmüş olması ihtimali de 
nazarı dikkate alınarak tah
kikata devam edilmektedir. 
Bayan Nuriye 25 yaşlarında-
dır ve çok namuslu tanınmış 
bir kadındır. 

Tren kazası 
tetkikatı --····----Katarın tekerlekleri 
tetkik edildi .. 

Geçen gün Menemen · Kar
şıyaka istasyonları arasında 
bir tren kazası olmuş, B. Mu
zaffer adında bir genç Manisa 
yolcu katarının altına düşerek 
parçalanmak suretile ölmüştü. 
Kaza tahkikatına Menemen 
Müddeiumumiliğince devam 
edilmektedir. Bay Muzaffer, 
Devlet Demiryolları stajyer 
memurlarından, kontrol işinde 
çalışıyordu. Yapılan tahkikata 
rağmen trenin tekerlekleri al· 
tına nasıl düştüğü anlaşılama· 
mıştır. 

Menemen Müddeiumumili
ğinin iş' arı üzerine kaza günü 
Manisadan İzmire gelen kata
rın tekerlekleri tetkik edılmiş 
ve kan lekeleri görülmüştür. 
Bu tetkikata dair hazırlanan 
rapor, Menemen Müddeiumu· 
miliğine gönderilecektir. 

Ziroi asayiş 
Fevkalade mükem

meldir 
Vilayetçe alınan tedbirler 

neticesi olarak vilayet dahilin· 
de zirai ayayiş fevkalade mü
kemmel bir hale girmiştir. 

Yalnız izmirin Cumaovası ta· 
raflarında bir kısım halkın 
koyun sürülerini bağlara salı· 
verdiği görülmüştür. Bu köyle· 
rin muhtarları hükumetçe ce
zalandırılacaktır. 

veren haşere 
lzmir ve civarındaki porta· 

kal ve limon bahçelerinde 
Krizonfalüs denilen kabuklu 
Bit hastalığı görülmüştür. Por
takal ve limonları susuz hıra-
kan ve büyümelerine mani 
olan bu haşere ile mücadele· 
ye başlanmıştır. Mücadeleyi 
vilayet ziraat müdürlüğü idare 
etmektedir. 

Mücadele sıra usulü takib 
edilerek yapılacaktır. Narlı
dere, Balçova, Güzelyalı, iz· 
mir portakal ve limon bahçe· 
leri mücadeleye idhal edile· 
cektir. Mücadele, sahiplerinin 
arzuları üzerine evlerdeki li· 
mon ve p~rtakal bahçelerine 
de teşmil olunacaktır. Daha 
sonra Karşıyaka ve Burnava 
portakal ve mandalin bahçe· 
leri de mücadele mmtakasına 
idhal edilecektir. 

Bahçe sahiplerinin hepsi 
mücadelenin umumi şekilde 
tatbikini istemektedirler. Hü· 
kiimet, mücadele vesaiti ile 
ustabaşı ücretini vermektedir. 
Bahçe sahipleri, yalnız mü~a· 
dele 'için lazım olan zeylin 
yağını ve nebati yağları vere· 
ceklerdir. • 

Ziraat Vekaleti, mücadele 
için on bin kilo arabsabuntJ 
göndermiştir. 

Bu haşere, parklarda, def· 
ne, taflan ve mersin ağaçla· 
rında da zarar yaptığından bu 
ağaçlar da mücadeleye tabi 
tutulacaklardır. 

Sabıkalı kü
cük Davi 
t 

Çaldığı eş ya ile 
beraber tutuldu 
Salhane Tramvay caddesin· 

de 355 sayılı evde oturan Ka· 
bile Bn. Sabihanın evine evelkİ 
~ün hırsız girmiştir. 

Bu fikir Aleksandra da mü
layim görülmüş ve böyle ha· 
reket etmişler, 50,000 frangı 
almışlardır. 

Uluslar Sosyetesinin istatis
tik bürosur.a inanmak lazım 

gelirse arz üzerinde günde 
dört milyar kibrit sarfedilmek

Adliye Vekaletinden Cum
huriyet müddeiumumiliklerine 
gelen bir tamimde, mevkuflu 
ve müstacel işlere ait dosya
ların muhtevi bulunduğu hü
kümler yazılı emirle bozdurul
mak üzere Vekalete gönde
rilirken, taalluk ettiği yazılara 
ekseriyetle C. müddeiumumi
liklerince hiçbir işaret konul· 
madığı ve bu yüzden diğerleri 
meyanında sıraya tabi tutularak 
bu gibi dosyaların tetkiki ge
ciktiği bildirilmekte, badema 
bu gibi dosyalara işaret ve
rilmesi cmedilmcktedir. 

Vilayetçe evvela umumi yol· 
lar kenarlarından başlamak 
suretile vilayetin her taraf m· 
daki zeytin delicelerinin aşı· 
lanmasına karar verildiğini ve 
bunun için vilayet büdcesinden 
tahsisat ayrıldığım yazmıştık. 
İşe, evvela Urla kazasından 
başlanacak ve bu kaza dahi
linde bulunan zeytin deliceleri 
tamamen aşılanacaktır. Urlaya 
bu iş için para gönderilmiş
tir. Aşı ustaları da bagünler
de giderek işe başlıyacaklar
dır. Urla kazasındaki tecrü
belerden sonra sıra ile diğer 
kazalarda aşı ameliyesine de· 
vam olunacaktır. Vilayet da· 

------------------
Karpuzun kerameti! 
Nevyorkta büyük bir banka 

yanmıştır. Bankanın büyük 

tedir. 
Bu dört milyar kibrit için 

800,000 metre mikabı kereste, 
420,000 kilo fosfor lazımdır. 

bilinde aşılanacak yabani zey
tin ağaçlarının miktarı on 
milyon tahmin ediliyor. Mem· 
nu mıntakadaki zeytin delice· 
leri de aşılanacaktır. kasasına o gün sahibi tarafın· 

dan bir milyon dolar konmuş 

idi. Kasadaki paraların kül 
olduğuna hükmedilmişti. Fa

kat kasa açılınca, paraların 
hiç bir şey olmamış bir halde 
yerinde durduğu hayretle gö· 
rülmüştür. 

, ............................................................................................. ... 
DAHİ ARTİST 

FREDRIC MARCH ANTONY ADVERSE 

Sabıkah Yuda oğlu Dat'İ 
Targan, Bn. Sabihanın yemekte 
bulunduğu bir sırada evill 
mutfağına girerek bazı eşy•· 
lar çalmış, evden çıktıkttıl 
sonra yolda giderken devrif 
gezen polisin nazarı . dikkatipl 
celbetmiş ve arkasında taşJ' 
makta olduğu çuval aranarı~ 
içinde tabak, fincan ve su kıl' 
pası gibi müstamel ev eşyıl 
görülmüş ve yapılan tetkik~ 
neticesinde bunları Bn. Sabi' 
hanın evinden çaldığı anlal 
mıştır. Davi Targan cürmiill~ 
itiraf etmiştir. Şimdiye kad-' 
hırsızhk suçundan on bir de! 
yakalanmış, fakat yaşı küçil 
olduğu için ceza görmemiş~· 
Küçük sabıkalı adliyeye yeril' 
miştir. 

Bu hadisenin sebebi ise, şu 
ımış: 

Veznedar o gün satın al
dığı büyük bir karpuzu da 
kasaya koymuş bulunuyormuş. 
Bu karpuzun rütubeti, kasanın 
içindeki kağıtların yanmasına 
n ani olmuştur. 

Profesör katil mi, deOil mi? 
Amerikada, Profesör Vilyam 

Klerinçer, yeğenini katletmek 
suçile muhakeme altına alın· 
mış fakat kafi delail elde edil-

.emesi haaebile serbest bıra-

Tarafından Yaratılan (KALP MUCADELELERI) . 
TAYYARE Sinemasında 

Büyük Muvaffakıyetle Devam Ediyor 

ihtiva ettiği derin mevzuu, aşk uğrunda yapılan bin bir macera 
itibarile hakikaten görülmeğe değer büyük filim 
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Tarafından temsil edilen 

Zafer Günü 
Ve PARAMOUNT JOURNAL 

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

Hayvan sevkf 
yatında 

Sağlık şahadetntı' 
mesi de lazım 

Bazı istasyonlarda diri b~ 
vanlarla hayvan mevad ve ,r 
kazının yalnız menşe şeb•'!; 
namelerile sevkedildiği gö 
müştür. tf'!.. 

Bu hususta Devlet deıni ~ 
lan umum müdürlüğünde? d' 
kadarlara gelen bir taınıJll tJf 
bundan böyle diri hayv•11 rııP 
hayvan mevad ve enk,ıabir 
menşe şehadetnamesile dıP 
likte sağlık raporu olıtJ'ııııı' 
sevkedilmesine müsaade 0 

maması bildirilmiştir. 



Ihtil8lciler, Madride 
obüs merinisi attılar Sayın arkadaşımız Saime 

Sadinin terbiye sistemimizin 
iflası hakkındaki şayanı dikkat 

• - • - • yazısının çıktıtı gün, Tarsus 

Asturba cephesinde kanlı muharebeler olmuştur. kollejinde de bir tabanca pat-
, lamış, bir mektep müdürü ya-
Leo n cephesinde de vaziyet aynidir ralanmııvev•k'anınk•hramanı 

Santander, 12 (Radyo) _ olan mahluk da her nasılsa 
ihtilalcilerin, Asturyı cephe- Tayyare piyangosu ölmüı bulunuyordu. 
sindeki ileri harekatı devam Biribiri ardınca iılenen bu 

- ·-· .. k k ediy,Jr. 2441l l b ·ı •L • {i iki tüyler ürpertıcı, or unç 
General Davillanın kuman- numara 1 l ete iRi Y % cinayet, Türk matbuatında ve 

dasmdaki kıtaat, Koga de bin lira isabet etti muallim ailesi içinde, bütün 
Otis kasabasını işgal eylemiş- asabiyet ve dikkatimizi yerin-
lerdir. Bu kasaba, ihtilalcilerin lstanbul, 12 (Hususi) - 21266 21536 21704 22383 den fırlatıp atan, iki bomba 

Tayyare piyangosunun albncı 22826 23970 24079 24270 gı·bi patladı. eline geçmeden evel Asturya-
lılar tarahndan tahrip edilmiş keşidesi bugün sona erdi. 200 24303 24395 24473 24523 Tabancasını çekerek, cana-
bulunuyordu. bin liralık büyük ikramiye 24703 25211 '25432 26362 var gibi, kudurmuş gibi, ho-

24411 numaraya isabet etti. 26614 27263 27790 27876 casmın beynine, kalbine kur· 
ihtilalciler, bu muharebede Kazanan numaralan bildiri- 27949 27999 28022 28427 şun sıkan talebeyi, vicdani is-

450 esir almışlardır. 28788 29355 30334 30494 yorum: yanımız içinde manen linç et-
Leon cephesindeki kuvvet- 24411 30952 31408 31444 31745 miş bulunuyoruz. 

ler de, muannidane bir mu- iki yüz bin lira 32189 33172 33266 33602 Hepimizi heyecana getiren 
harebeden sonra La Saretas 29750 33817 33965 34211 35263 bu hadise, acaba, bizde, arka-
tepesini zaptetmişlerdir. Üç bin lira 36783 38025 38748 38763 daşımızın dediği gibi, terbiye 

Los Pikos ve Kapiyano ka- 1500 lira kazan'anlar: 39202 39974 6968 34062 sistemiJPizi tetkik edip muallimle 
sabalan da ihtilalcilerin eline 8464 27993 28896 31637 200 lira kazananlar: talebe arasında, talebe ile aile 
düşmüştür. 1000 lira kazananlar: 969 2133 5567 6320 ve cemiyet arasında otoriteli, 

Paris, 12 (Radyo) - lhti- 2995 6533 10558 16521 €i658 7094 7219 7833 disiplinli yeni ahlaki bağlar 
lilciler; saat 18 den 21 e 30299 35177 35680 8388 8755 8756 10481 kurmak netice ve lüzumuna 
kadar Madridin garb cihetini 500 lira kazananlar: 10902 12255 12373 12926 çıkacak mı, çıkmıyacak mı? 
tiddetle bombardıman etmiş- 142 637 951 1068 13923 14200 14778 16224 işte asıl mesele buradadır. 
lerdir. Bir saat içinde 1500 1482 1599 2304 3420 18732 19099 19174 19341 Hadiselerin otomatik bir 
obüs mermisi düştüğü söyle· 3723 4201 4526 · 4896 19S09 22381 22600 23472 şekilde tevali ettiğini artık 
niyor. Telefat, tahmin edildi- 5977 6348 6822 6949 23531 14062 28109 28118 hepimiz de anlamışızdır .• Bu 
tinden çok fazladır. 7400 7522 7895 8325 28289 28374 28574 29646 münferit hadiseler arasındaki 

Pariı, 12 (Radyo) - Ve- 8348 8527 8678 8921 29763 30181 32883 33481 müşabehetler, ıari bir ill~tin 
rilen bir haberde, asi tayyare- 10231 10240 10447 11444 33693 33787 33839 34568 alabildiğine yayıldıA"ını göstc
lerin Oviyedo civannda bir 12004 12433 13306 13627 35059 38011 38269 38275 nyor. 
köyü tamamen tahrib ettiği 14260 14371 14446 14495 39665 Muallimler üzerinde talebe-
bildirilmektedir. 15492 15721 17897 18162 Amorti kazananlar nin bütün arzuıuna karıı ciddi 

• 19020 19286 19365 19512 Sonlan tek olan biletler, bir inhina ve mutavaat yarat-
F ran•a cumlıurıyetçı 19859 20023 20206 20261 yirmiıer lira amorti alacak- mak istiyen bu ccreyam, aşıl· 
/apanya için 6 tah- 20530 20663 20812 21062 lardır. maz, saraılmaz, gedik kabul 

etmez bir terbiye duvarile ön-
telbalair lıazırlamıı Filistin hududlarında lemek 11zımaır. 

Roma, 12 ( Radyo ) - Talebe üzerindeki geniş in-
Brestten alınan haberlere gö- tertı•bat alınıyor zibat sisteminin, yavaş yavaş 
re; cumhuriyetçi ispanyaya liübalilik, hürmetsizlik, sırna· 
teslim edilmek üzere Fransa aı ·-h· -d d h şıklık gibi tufeyli ruh tezahü-
tarafından hazırlanan 6 tah· ırıaverayi,eria u u una iicum ratına yol açtığı ve bunun 

teıbabir, ıimdmk gönderil- e _ıen Vehabiler 20 bölü:ktiir üstünde de artık her hissin, 
aıiyecektir. cı~ her hareketin ıivrilcbildiği 

Tabtelbahirlerin mürettebatı, Kudüs, 12 (Radyo) - in- Kahire, 12 (Radyo) - Fi· meydandadır. Bariz bir hazım-
Fransız denizcilerinden mii- gilizler Filistin hudutlannı listinden gelen son haberlere sızlık, muallimin pyanı hürmet 

kk muhafaza için esaslı tertibat göre, Maverayııeria hudod- ve kutsi otoritesini lafa tutmuş 
re eptir. almağa başlamışlardır. lanna hücum eden Vehabi bulunuyor. Mektep, muallim, 

Ademi müdahale siyasetine kuvvetleri, · · bölükten bizatihi terbiye, sokak, ev ve 
·ıd· t kd' d b Hudutlara yakın kasabalar· yırmı 

IOD verı ı~ a ır e u ibarettir. cemiyet bizardır, müştekidir. 
tahtelbahirlerkı.a, Kartajene da halktan ıüpheli görülenle- Londra, 12 (Radyo) - ~i- Bunun çaresi nedir? 
gönderileceği ıöyleniyor. rin evlerinde araştırmalar ya- listinden tarde~en Arab rue· Ne düıünülüyor, ne yapıla· 

Hülıfl.met pılmaktadır. sası, lngiliz Somalisine çıka- cak veya bunun sonu nereye 
Ammandan alınan son ha- rılmı•tır. varacak?. Hangi terbiye, bu Memurların sıkıntısmı ı y 

berlere göre, Hicaz emiri b· Beyrut, 12 (Radyo) - Fi- bahiste neler söylüyor, anlıya· giderecek k 
nissuud, Maverayişeria hudut- listin Arab komitesi, mer e- maz mıyız? 

lstanbul, 12 ( Hususi ) - larında beş mıntaka tesis et- zini Şama nakletmiştir. Ko- Orlaan Ralımi Gökçe 
Hükumetimiz memurların, bil- 1 k miş ve bu mıntaka ara as er mite; Suriye, Hicaz, Mısır ve 
lıaua maaşı az olan memur- sevkine başlamıştır. diğer bütün Arab hükumetleri Katalonya 
lann geçim sıkıntılannı azalt· h Adl • Al lngilizler, mukabil tedbirler tarafından himayeye maz ar ıye l~azırı 
lllak için bazı tetkiklerde bu- 1 1 d olmuştur. 
lanmaktadır. a mış ar ır. ___ Bir generali vurdu 
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Japonlar, Çin 
cephesini yardılar -------Nankinden gelen diplomatlara aid 

üç otomobile ateş edildi 
Tiyençin, 12 (Radyo) - Ja- tirmiştir. 

pon kıtaatı, şimali Çinde iler- Şanghay, 12 (Radyo) ~ 
liyerek Çin cephesini yarmış· Nankinden buraya gel!ıı dıp
lardır. Bu cephede, yirmi fırka lomatlara aid oldutu soylenen 
vardı. Cephe komutanı, Çin üç otomobil, 6/ Japon tayya
Erkinıharbiyei Umumiye re- resi tarahndan bombardıman 
isi Şan-Kay-Şektir. edilmiıtir. Tayyareler alçaktan 

Japon tayyarelerinin yaptığı uçarak mitralyöz dahi kullan· 
bombardımanlar netic~nde mıılardır. 
Çinliler, Sen T enko hattından Japon mebafili, bu otomo· 
da geri çekilmiılerdir. Bu ric'at, ,billerin Nankinden hareketi 
Sen Ji cephesindeki Çin lata- bildirilmeditindeni mesuliyet 
abnın da mevkiini miifküllet- kabul etmek iatem_.mttıktedirler. 

kendisi de öldUrUldU 
Henday, 12 ( Radyo ) -

Baselondan alınan haberlere 
göre, Katalonya Adliye Nazırı 
general (Fon Jales) i tabanca 
ile öldürmüştür. 

General Fon jalesin yaveri, 
komutanının intikamını almak 
için Nazınn üzerine ablmıı 
ve kendisini öldürmüştür. 

Üniverıitetle 
Bin iki yUz talebe 

atnd geçemedi! 
lstanbul, 12 ( Hususi ) -

O niversitcde bu sene ıınıf dö
nen talebenin yekunu t200dür. 

Otomobill;den birinde in· 
giliz atqemiliteri vardı, oto· 
mobillcrde bulunanlardan kim· 
ıeye bir UJ'8I' olmamlfbr. 

G. Metaksas 
Büyük merasimle 

karşılanacak 
lstanbul, 12 (Hususi) -

Gelecek hafta içinde memle
ketimizi ziyaret edecek -0lan 
Yunan Başvekili General Me
taksas için bir istikbal proğra
mı hazırlanmıstır. 
Proğrama göre, aym on se

kizinde Averof kruvazörü ile 
gelecek olan General Metak
sas, Marmara açıklannda Za
fer ve Adatepe muhriblerimiz 
tarafından karşılanacak, topla 
selimlanacaktır. 

General Metaksas, ayni gün 
akşam Ankaraya hareket ede
cek ve Ankarada üç gün ka
larak hükumet ricalimızle te· 
maslarda bulunacaktır. Yunan 
Başvekili şerefine Ankarada 
ziyafetler, suvareler verilecektir. 

Atatürk, General Metaksası 
Ankaraya muvasalat ettiği 
gün kabul edeceklerdir. 

Yunan Başvekili, bir gün 
de lstanbulda kaldıktan sonra 
ayın 24 ünde Averof ile Pire
ye dönecektir. 

Averof zırhlısı limanımızda 
kaldığı müddetce zabitana zi
yafetler verilecektir. 

Münilıte 
Sivil tayyareler kongresi 

toplandı 
Münib, 12 (Radyo) - Sivil 

tayyare kongresi, bugün Gene
ral Milşhin riyasetinde top
lanmıştır. Bu kongrede, tay-

yareci Lindberg de bulunmuştur. 

Duf Koper 
Mısıra gidiyor 

Portsaid, 12 (Radyo)-lngil
tere bahriye birinci lordu 
( Duf Koper ) i hamil olan 
( Ensanşerus) yatı, dün Kıb
nstan buraya gelmiştir. 

Duf Koper, buradan şimen· 
diferle Mısıra hareket etsniştir. 

/tal yanlar 
Llbyaya bir miktar daha 

asker gönderdiler 
Napoli, 12 (Radyo) - Bu

gün beş bin ltalyan askeri 
daha Libyaya sevkedilmiştir. 
Bu askeri ham\l olan Pıye
monta ve Liıorya vapurlan, 
akşam üzeri hareket etmiş
lerdir. 

ltalyanın cevabi 
notası 

Dikkate 9ayan mOzake
relere kapı açtı 

Paris, 12 (Rayo) - ltalya
nın cevabi notası, gerek bu
rada ve ıerekse Londrada 
dikkate şayan müzakerelere 
sebebiyet vermiştir. 

Hariciye Nazırı B. Delbos, 
Başvekil B. Şotanla uzun müd· 
det görüştüğü gibi, lskoçya
dan dönen B. Eden de Baş· 
vekil B. Çemberlaynla ko
nutmuıtur. 

Bir Ermeni 
Amerikanın Beyrut kon· 

solosunu öldUrdU 
' Kudüs, 12 (Radyo)- Ame-

Belçlka 
Almanya ile 
uzlaşmak üzere 

Paris, 12 (Radyo) - Brük· 
selden ve Berinden 1ıelen ha
berler; pazardan önce Alman
yanın, Belçika ile anlşacağmı 
ve Belçikanın Berlin sefiri 
Davitonun, bu maksad için 
Brükselden gelerek temaslar
da bulundutunu bildirmek· 
tedir. 

Berlinden gelen son bir 
haberde, iki devlet arasında 
hir ademi tecavüz misakının 
imzalanmak üzere bulundutu· 
nu bildiriyor. 

Muahedeler imzalanı imza· 
)anmaz, ayni günde Bcrlin ve 
Brüksel gazetelerinde neıre
dilecektir. 

El cezire 
Açıklarında bir va. 

pur daha batırıldı 
Cebelüttarık, 12 (Radyo) -

ihtilalcilere mensub harp ıc
mileri, Elcezire açıklannda 
cumhuriyetçi ispanyaya aid 
olup l~giliz hayratı çekmiı 
olan Kabosantino vapuruna 
rastlamışlardır. Bu vapurda, 
6180 ton ticaret eşyuı vardı. 
Franko gemileri, uzaktan işa· 
retle vapurun hakiki zaziye· 
tini sormuşlar ve cumhuriyetçi 
ispanyaya aid olduğıınu anla· 
yınca, derhal ateş açarak va· 
puru babrmışlardır. 

Transilvanya 
manevraları 

Bu ak9am sona eriyor .. 
Bükreş, 12 (Radyo) - Ro· 

manya ordusunun Tranıilvan· 
yada başladığı manevralar, 
Kral Karol ve veliahd Mibail 
Voyvot ve ecnebi ataşemilıter
lerle Rumen ricali huzurunda 
devam etmektedir. 

Manevralar, t ırnova saha
sında cereyan etmektedir. 

Mavi kuvvetler, Karpatlar
dan ilerlemete bqlamıştır. 

Kırmızılar, düımanı durdur· 
mak için takviye kuvvetleri 
almaktadır. Maviler, tanklar 
ve motörize edılmiı kıtaatla 
mütemadiyen ilerlemektedir. 

Dündenberi başhyan yal
murlar, harekatı işkil etmek· 
tedir. Bununla beraber, ma
nevraya iştirak eden kıtaatın 
manevi kuvvetleri tam ve ki
mildir. 

Manevralar, bupn akfam 
sona erecek ve müteakıben 
bir geçid resmi yapılacaktır. 

Turgutluda yeni 
boraa binaıı 

Turıutlu, (Hususi) - Bele· 
diyemiz ıebirdeki yeniliklerine 
bir eser daha iliYe ediyor. Bu 
defa kasabamn ortasında ve 
pazar mahallindeki modern 
zahire borauı binasını da ik· 
mal etmiftir • 

Halkımız, yazın kızgın, bu
nalbcı sıcağından kışın da 
şiddetli yapurlanndan ıztırab 
çekiyorlardı. Binanın inşası 
büyük bir ihtiyacı tatmin et· 
miş olmaktadır. 

rikanın Bcyrut general konso· TAK V J M 
lusu B. Marine, Am~ka teba- 11-::ı:--~~~~------11 

b" Rumi· 1353 Ara i- 1356 asından Karayan adında ır Jı;yıdl 30 ş.ı.a 6 
Ermeninin pasaporıunu vize 
etmek iatemeditinden, Ermeni Jilıtefrin 
kendisini beldemiı ve konso- ı 1 
losbaneden çıkarak arabaya 9 t 3 9 
binerken tabanca ile öldür- 3 3 
m~· 7 7 

Katil, zabıtaca derhal ya- Çar•amba 
kalanmıştır. T 

B. Hamdi Aksoy 
lzmir saylavı, hemşerimiz 11.J:"!""'-~~~~ 

B. Hamdi Akıoy, şehrimize 

relmiıtir. 11:=~=.:~:;:::.~--I 
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Güzellik t Iakkisi 
~~~---------~~~ 

Hayrete şayan değişiklikler gösteriyor 
1 

Soldan sağa: Mişel Morgan, Sinıone Simon, ]an Crov/ord ve k.aterine Hepburn --Şarl Boyer 
Hakiki güzellik elde edil· liği vermiştir? 

mesi pek güç olan birşey Buna bir misal daha mı 
midir? Temiz ve sarih hatlar, istiyorsunuz? Buyurunuz. Ka-
beyzi güzel çehreler, Yunan terin Hepburnl. Evet, hepi- Napo/yon filiminde 
tipi bir burun, hala güzellik mizin hayranı ve meclubu ol
ve cinsi cazibenin esasların- duğumuz Katerin Hepburnun 

cazibesi herhalde kocaman 
dan mıdır? ve kemikli elleri, kalın ve 

Hayır!. kemikten ibsret omuzları; ç1-
Şu halde?. kık alnı, iri ve çok parlak 
Kadınm güzellik yolundaki gözleri değildir. Çünkü bun-

muvaffakıyet surı ve}'.a esrarı tarın güzellikle alakası yoktur. 
nedir? İtiraf lazımdır ki, Jean Crov-

Şüphe yok!. Yıldızlardır ki ford melek sima değildir. Fa-
muhtelif güzellik tiplerini tem- kat ne tuhaftır ki, geniş çene 
sil -veya te~kil- ederler. kemikleri, çok büyük ağzı 

Bir vakitler, düzgün bir onun harikulade muvaffakıyet-
yüz, cazib görünen terütaze }erine mani olmamıştır. 
bir sima, sizi cezp ve teshir Simone Simonun lostopar-
edebilirdi. Tabii güzellik sev- lak burnu, köşe li çenesi hiç 
dası, artık geçmiş yerine, de güzel değildir. Fakat on· 
·ister fenni, ister sistemli ve dan bahsedilirken "tapılmıya 
planlı, isler sun'i· güzeJlik şayan güzel,, demiyorlar mı? 
kaim olmuştur. Şu haldt>, kadınlar yüzleri· 

Sinema aleminin son keşif- nin herhangi bir kısmının 
)erinden olan Bayan Mişel akademik ve klasik güzellik 
Morgan güzel değildir. Res· tiplerine uygun olmao,ası yü-
minden de göreceksiniz ki, zündcn hiçbir endişe duy:na· 
elmacık kemikleri çıkık, göz- malıdırlar. Güzel bir baş ör-
leri biraz çekik ve Uzak Şark tüsü, yer inde bir makyaj sa-
tipini andırmaktadır. Fakat yesinde herkesin güzel olabi· 
hangi esrardır ki, bu tipe bir leceği devir, işte bu Ho-
çocuk masumiyeti ve sevimli- livud devridir. 

Sahte ve 
hakiki aşklar 

Sağda Greta Garbo, "Mar· 
gerit Gotiyenin romanı,, /i
liminde, sahnenin birinci 
sınıf maşukası olduğunu. 
gösteriy()r. Sağda Marlen 
ile Herbert Marshal karı 
koca rolünde iki igi arka
daş gibi. Aşağıda Kent 
Taglor ile Virginia Bruce 
"Aşk ihtiyarlamaz,, /ilimin
de kli/i derecede güzel bir 
vaziyette .. 

Hayatta aşk ta bir kazanç, 
bir kedefe varma yoludur. 
Ciddi ve hakiki aşklar, mak
sadı mahsusa bağlı aşklardan 
çok azdır. Fakat bir de sah
nede, beyaz perdede sahte 
ve hakiki aşk vardır! 

Sinema mütehassıslarından 
birisine göre: 

"Aşk sahnelerinin mükem
mel surette yaratılması ıçın 
jönpromyerlerin biribirini ha
kiki surette sevmesi lazımdır!" 

Vakıa, Holivudun veya her 
hangi bir yerin sütüdyolarında 
aşk rollerini Üzerlerine almış 
olanların arasında binbir sa
mimiyet rabıtası vardır. Fakat 
bu samimiyet, beyaz perdeyi 
aşk rollerinde hiçbir zaman 
tatmin edememiştir. 

Diyorlar ki: Jan Mars hal ile 

f mparator Napolyon, fena 
haberler karşısında endişe ve 
düşünce içinde!.. Bu resim 
Napolyonu beyaz perde üze
rinde yeniden halkeden Şarl 
Boyerin resmidir. Şarl Boyer, 
Greta Garbo ile beraber bu 
filimde rol almıştır. 
~~~~~--~~~~~ 

Annabellanın filimdeki aşk 
sahnesi, eğer Janın zevcesi 
ile yapılmış olsaydı, çok daha 
güzel olacaktı!. 

Muhakkak olan şudur: Bi· 
ribirini sevmıyen kadın ve 
erkek tarafından yapılacak 
ro11er, eserin muvaffakıyetini 
bozacak kadar bir .. soğukluk" 
ihdas eder. 

BunR en büyük misal şudur: 
Martha Egert ile Jan Kipo· 

ranın evlenmezden evelki aşk 
rolleri ile sonraki aşk rolleri
nin arasında çok ~üyük fark 
vardır! 

Kate dö Nagi ile Alman 
aktörü Viktor dö Kova ara
sında geçen şu hadise de 
cidden dikkate layıktır: 

Kova, Kate bir türlü aşık 
rolünü yapamıyordu. Filimin 
bu role mahsus kısmı tam 
yedi defa tekrar edilmiş, hiç 
birisinde matlup netice elde 
edilememişti. 

Vazu sahne her tecrübede: 
- Biraz daha fazla hara

ret, daha fazla muhabbet ve 
temayül!. 

Diye bağırıyordu. 
Nihayet sekizinci tecrübede 

Viktor dö Kova: 

Talih 
Bugün gazetede okudum: 
Son keşidede yirmi bin lira, 

bitpazarında iki ortağa düş· 
miiş. Tebrik ederim, sıhhatle, 

isabetle bu paraları harcayıb 
kullansınlar. 

Bir vakitler, "eskiye itibar 
olsa bitpazarına nur yağar .. 
derlerdi. Bu atalarsözu, kıy

m(:'tindf"n çok şeyler kaybetmiş 
bulu ıu~•or. 

Biric ı si, eskiye itibar art
mıştır. Buhran cenapları, bir 
çoğumuzu o hale getirmiştir ki 
eskiye itibardan, şapka, palto 
ve ceketleri tornistan edip 
ayakkabılarını dört defa ta
mire vermekten, artık yeninin 
şeklini ve zevkini de gaybettik. 
Bitpazarı, bugün nurdan mah· 
rum değil, bilakis nurün ala 
nurdur ... 

Bitpazarı, yalnız müşteri 
bulmakla kalmıyor .. Talih de· 
nen kuş ta oraya girebilirmiş. 
İşte son misal! 

Talih yaman şeydir ves
selam .. 

insana kırk yılda bir ge· 
lirmiş, derler. Zeki ve kabili
yetli olanlar, bu gelişten isti
fade ederler, fakat kuşu kuyru
ğundan yakalıyanlar bilahare 
avuçlarına bırakır, kalırlarmış. 

Ben, tayyare piyangosundan 
bir partide yirmi bin lira alan 
insan bilirim ki, bugün benim 
kadar parasız ve düşüncelidir. 
işte bu adam, talihini kulla
namamış in~andır. Her nasılsa 
zengin olmak ta nasıl bir talih 
ise, bunu idare edebilmiş ol· 
mak ta talihin değil, insan 
oğlunun kendi cilvesidir. İn
sanı insan yapan, yalnız kendi 
talihi değildir. O talihin ha· 
zırladığı yemeği hazmedebil
mek, o talihe layık olmak la
zımdır. 

Talihin sofrasına oturup ta 
ağız ve burunlarını karıştıran· 
lar, kat'i olarak bilmelidirler 
ki, ebedi şekilde aç kalma~a 
mahkumdurlar. 

Kendi kendime düşünü
yorum: 

Acaba hana da bir talih 
kuşu yaklaştı ve ben de ka· 
çırdım mı?. 

Fakat ben buna imkan gö
remiyorum. Çünkü talih, bizim 
gibi çileli bir mesleğin adam· 
larını yolda görünce, ekseriya 
başım çeviriyor. 

içimizde bazı müstesnalar 
olabilir. Fakat hakikatte on· 
lara Allah: 

- Yürü ya kulum! 
Demiştir de ondan .... 

Çimdik -----ihracat gUmrUt;U mUdUrU 
izinli olarak Trablusgarbta 

bulunan ihracat gümrüğü mü
dürü Bay Şerif, oraca işlerini 
bitirerek lzmire gelmiş ve va· 
zifesine başlamıştır. 
~~~~~----~~~~~ 

- Mümkün değil, yapamı· 
yacağım vesselam!. Sevmedi
ğim ve sevemediğim bir ka
dına ilanı aşk kudretini ken
diı. de bulamıyorum. Gözleri 
bana hiçbir şey söylemiyor 1 

bakışları kalbimi harekete ge· 
tirmiyor .. Bakışlarında yaban
cılık hissediyorum!. 

Diye bağırmıştır. 
Kate dö Nagi de: 
- Ben de bütün rol arka

daşlanma aşık olamam ya .. 
iyi bir aktör, aşk rollerini 
yapmağa kabiliyetli olmalıdır. 

Cevabını vermiotirl 

5 Sayfa 

MAHKEMELERDE 

Kocasını aşıkına 
öldürten kadın 

-------------
Bu mühim davaya Ağırceza 

mahkemesinde başlandı 
Menemenin Çavuş köyünde 

muhacir Necibi öldürmekle 
maznun sepetçi Hasan Çetin 
ile Hasanı bu cio&yete teşvik 
etmekle maznun Zelihanın 
muhakemelerine dün şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde baş· 

lanmıştır. Bundan evel okur
larımız, hadise tafsilatını ga· 
zetemizde okumuşlardır. 

Menemen sorg·u hakimliii 
maznunların, idam cezasını 

müstelzim Türk ceza kanunu· 
nun 450 inci maddesi mucı· 

bince muhakemelerini iste
mişti. 

Hakimin kararnamesi okun
duktan sonra maznunların is
ticvabına başlanmıştır. 

Evvela dinlenen maznun 
Hasan, cinayette hiçbir ala· 
kası bulunmadığını söylemiş 
ve demiştir ki: 

- Beni karakola aldılar, 
üç gün üç gece döğdüler. Ser· 

sem bir hale geldim, ne şe· 

kllde ifade verdiğimi bilmi
yorum. 

Mahkmc reisi sordu: 
- Peki. Sorgu hakimliğin

de verdiğin ifade için ne di· 
yeceksin?. 

- Ayni şeyi söyliyeceğim. 

Beni karakolda döğmüşlerdi. 
Sersem bir halde bakimin 
önüne çıkardılar. Orada da 
ayni sersemlik devam ediyor· 
du ve ifade verdim. Ne söy· 
lediğimi gene bilmiyorum, bu 
işi başkası ydpm1ştır. Ben ka· 
til değilim. 

Bundan sonra maznun Ze
lihanın isticvabına başlandı. 

Dava evrakına göre, Zeliha; 
kocası ihtiyar Necibi öldürt· 
mek için Hasanı teşvik etmiş, 
hatta kendisine beyaz saplı 

bir bıçak vermiş, fakat: 
- Bıçakla öldürdüm. Çün· 

kü yaralanır ve bağmr. Etraf
tan duyan olur. Onun için 
sopa ile öldür, daha kolay 
olur. Demiştir. 

Zeliha, bütün bunları inkar 
etmiş ve cinayet hakkında şu 
sözleri söylemiştir: 

- Kocam Necibin, Musa
bey köyünde Halil adında bir 
şahıstan alacağı vardı. Bu pa· 
rayı almak için gitti. Aalama
mış. Tekrar eve gelirken yol
da Hasana rastlamış. Hasan: 

- Nereden geliyorsun? Di
ye sormuş, kocam da anlat
mış. O vakit Hasan: 

- Ben Halili tanırım, bir-
likte bu akşam gidelim. Ben, 
parayı sana alıvereyim. 

Demiş. Necip te bunu ka· 
bul etmiş. Akşam üstö yola 
çıkacakları vakit kocam Necibe: 
~ Hastasın, gitme.. Yoru· 

lur, üşürsün, hastalığın artar. 
Dedim. Beni dinlemedi, gitti. 
Gece dönmedi, Kumtepe 

mevkiinde çalışan bir oğlu 
vardır. Onun yanına gidece
ğini söylediği için gece döne· 
miyeceğine kanaat getirdim. 

Hasan eve geldi, bana bıçak 
çekti. Evime zorla girdi, beni 
kirletti. Sonra jandarmalar 
geldi, beni Menemene götür· 
düler, bir kağıda parmağımı 
bastılar. Bu kağıda ne yazdık
larım bilmiyorum. 

Zeliha herşeyi inkar etmiş, 
hadisede alakası bulunmadı· 
tına ıöylemiotir. 

Şahid ve davacı olarak 16 
yaşında Mehmet dinlenmiş ve 
miştir ki: 

- Ben Necibin oğluyum. 
Üç küçük kardeşim vardır. 
Davacıyım . Arzuhal verece
ğim. 

Şahid Muharrem onbaşı ile 
muhtar Nurullah ta ifadele· 
rinde Zelihanın teşviki le Ha
sarım bu cinayeti nasıl işle
diğini kendi önlerinde itirafta 
bulunduğunu söyliyerek de· 
mişlerdir ki: • 

- Yolda Musabey köyüne 
giderken Necib, su dökmek 
üzere yolun kenarına çömel
miş, o sırada bastonunu da 
Hasana vermiş. Hasan bunu ' 
fırsat bilerek bastonu, müte
addid defalar Necibin kulak
ları üzerine ve başına vurmuş, 
onu öldürmüş. 

Bu cinayeti, Zeliha ile ev· 
lenmek maksadile yaptığını da 
itiraf etmiştir. 

Cinayetin işlendiği bastonda 
kan lekeleri vardır. Mahke
mece bu kan lekelerinin tah
lili ve gelmiyen şahit jandarma 
Saidin celbi için muhakeme, 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Kumarbazlar ve 
esrarkeşler 

Dün böbetçi Üçüncü Sulh
ceza mahkem~sinde dokuz 
~işilik bir kumarbaz ve esrar· 
keş kafılesinin cürmü meşhud 
kanununa tevfikan duruşması 
yapılmıştır. Okunan evraka 
göre hadise şudur: 

Meşhur sabıkalılardan Mi· 
nare Mehmed, Hacı Osman, 
Adil, Kamil, Veli, Hasan ve 
arkadaşlarından mürekkeb bir 
kumarbaz kafilesinin Hilalde 
sazlıklar arasında kumar oy· 
nadıkları ve kabakla esrar 
çektikleri zabıtaya ihbar edil· 
miş ve bizzat Kemer karakolu 
başkomiseri ile komiser ve 
polisler hadise mahalline ge· 
lerek suçluları cürmü meşhud 
halinde yakalamışlardır. Ku· 
mar oynamak ve esrar içmek 
suçlarından dolayı sorguları 
yapılmak üzere mahkemeye 
sevkedilen suçluların bepsi de: 

- Biz kumar oynamadık, 
esrar içmedik. yalnız orada 
hayvanlarımızı otlatıyorduk! 
demişlerdir. 

Fakat takikat evrakı bu id
dianın tamamen aksini gös
termiştir. Ortada otlatılacak 
hayvan bulunmadığı gibi, suç
lular üzerinde esrar çıkmış ve 
meydanda bir de kabak bu· 
lunmuştur. Bu kabak esrar ıç· 
meğe mahsustur. 

Hakim, suçluların hepsinin 
de tevkifine ve evrakın iddia 
makamına yollanmasına karar 
vermiştir. 

Halkevi köşesi 
Halkevi Avcılar Derneği 

Ü gel erine 
21-10-937 tarihine tesadüf 

eden perşembe günü saat 20 
de Halkevi Avcılar Derneği 
idare heyetinin seçimi yapıla· 
cağmdan Derneğe kayıdh bü· 
tün üyelerin bildirilen gün ve 
saatte Dernek binasına teşrif· 
leri rica olunur. 



~ ~u çok iyi bir teeadüftü, oto· 
))ı 0hıUe Aydıoa dönüyorduk. Kara· 
~ 11•rı geçtikten tonra yolumuzun 
• flııde zırbh otolara rıasgelmi· 
ıtliın m .. ı 

ı. 

- Bu ne? 

ı. Diye, hepimiz birden sormak· 
t : kendimizi alamadık. Ne ola· 
: ' mavilerin zırhlı otoları ve 

010•ildetleri ... 
il· Hemen otomobilden atladım. 
'ttlır kaç defa temas ettiğimiz ve 
'1 tıbtelif fotograflarıoı çekıigimiz 
it '~h tugay kıt'alarının bütün er· 
S.~ •e ıubaylan bizi tanıyorlardı. 
ttL lll •.erdi~. Fakat bu ıırada cc· 
'Op 7•ruıe oode bir zırhlı oto bir 

Pltlatb. Arkanndan mitraly6ı 
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nur. 

------------------~ 
Baba ile otul 
mahkemede 

Dün ikinci Sulhceza mah· 
kemesinde şayanı dikkat bir 
davanın duruşması yapılmışbr. 
Baba ile evlid arasında olan 
bu davanın müştekisi, belediye 
memurlarından B. Hüıeyin 
oğlu Ali, suçlusu da bu zatın 
öz oğlu Hüseyindir. 

Davanın mevzuu; suçlunun 
bir gün eve gelerek, kapıyı 
zorlama11, içeriye ıirerek cam· 
lan kırmasıdır .. Fakat muba· 
kemenin safhası bambaşkadır. 

Suçlu diyor ki: 
- Bu zat benim öz ba· 

bamdır ... Doğumum 336 dır .• 
Validem ben küçük iken öl
müştür. Vefatmdan sonra; ba
bam beni ihmal etmiştir. Bu 
sebebten hali, ninemin yamn· 
da bulunmaktayım .. 

Ninem fakirdir. Beni okut· 
muştur. Fakat babam olacak 
bu zat bana kitap, defter, ka
lem parası olarak biç bir yar· 
damda bulunmamışbr. 

Buna mukabil; babam, evine 
taktığı radyo, aahn aidatı pi· 
yano ile zevkinde, ıafuındadır. 

- Evine zorla girmiı, cım· 
lan kırmışsın? 

- Yalan .. 
Hakim, müştekiye ıu hitapta 

bulundu: 
- Evladının liflannı duy· 

dun ya.. Ben bu kadar yıllık 
hakimim, daha böyle bir da
vaya rastlamış detilioi.. Mek
tebe gitmek arzusundayım. 
5-10 kuruş kitap almak rica
ıile eve gittim, diye evlidına, 
insan bu kadar likaydilik gös
terir mi? 

- Siz onun ne mal oldu
ğunu bilmezsiniz, paralanma, 
evraklarımı çalan hayırsız bir 
evlattır. 

- Fakat düıününüz ki, kü
çük yqta iken anneıi ölmüı· 
tür. Bu çocuğun terbiyeıile 
sizin alakadar olmanız lizım· 
CJelir? 

Hakimin bu son ıözü, müı
tekiyi biraz düşündürdü. . Ce
vab vermedi. 
. Hakim; bu işi çok inceliye
cetini ıöyliyerek pbitlerin 
ihzaren celblerine ve suçlunun 
sabıka ve dotum kaytlerinin 
çıkanlmasına karar vererek 
muhakemeyi başka bir ıüne 
talik etmiıtir. , 
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Mavi tarafın Aydına giri- B. Darati 
. d k .A k t I Berline gidecek .. 

şın e as erı ıyme 0 • Pudapeşte, 12(Radyo) -

madlgv I anlaşılmıştır Macaristan ~a~vekili_ B. ~a~ati, 
Gener .. I Gonnge ıadeı zıya-

- Başı 1 inci sahifede -
vam etmektedir. 

:t~ayığıe devrildiğini görünce Doğan 
hemen denize atladı, kızı kurtardı 

Mavilerin ilerlediği sahada 
mühim ve hakim mevkiler 
vardır. Muharebenin çok çetin 
arazide devapı etmesine rağ-

rette bulunmak üzere lkinci
teşrin ortalarında Berline gi· 
decektir. 

Hariciye Nazın B. Dekan
yanın da müteakıben Berlini 
ziyaret edeceği söyleniyor. 

- Yeter, sus arkadaş .. is
tirahat et.. Sana biraz şarap 

ıetirsem içer misin? 
- Evet, içerim.. Hem ken· 

dimi iyi görüyorum. Yarala· 
rım pek ağrımıyor. Siz olma
saydınız, belki şimdi bir çu· 
kura veya denize ahlmış bu
lunacaktım. 

Doğan, onun omuzlarını 
okşadı: 

- Bırak bunlan.. Gelmiş 
geçmiş şeyler.. Herşeyi unu
tursun.. Saadet, beklenmedik 
zamanda da gelir. 
Doğan kalktı, meyhanecinin 

yanına gitti: 
- Uyandı, dedi, ona biraz 

şarap vereceğim. 

- Dur kaptan, ben geti· 
reyim .. 

Biraz sonra yaralı yudum 
yudum içtiği şarabın neşesile 
kendine daha ziyade gelmişti. 
Yanaklarının solukluğu gitti. 
Doğan bu gibi ahvalde vic
danında ve kalbinde öyle bir 
saadet çalkantısı duyuyordu ki. 
Yemeği de üçü beraber ye

diler .. 
Doğan bunu müteakıb ya· 

ralaya kendi elile yatardı ve 
meyhaneciyi bir kenara çekti: 

- Yarın akşam gece ya
nsında on arkadaş, iki kayıkla 
Jiman açıklarında bulunacak 
ve beni bekliyecek .. Verdiğim 
emirler derhal tatbik oluna· 
cak .. 

- Emredersin kaptan .. Ya
rın akşam açıktayız.. Ben de 
bulunacağım. 

Doğan, elini kemerine attı, 
bir avuç Venedik altını çıka

ı . , meyhanecinin masasına 

bı. '"ı: 
- Şunları da arkadaşlara 

dağıt.. 
Ve meyhanecinin birşey 

ıöylemesine vakit bırakmadan 
aynlıp gitti. 

Şimdi de lriniye gidecekti. 
Fakat ortalığın kararmasını 
beklemek daha muvafık ola
caktı... Hava çok ağır ve 
renksizdi. Deniz, ölü bir göl 
gibi yatıyordu. 

Elektrik ve sinir dolu bir 
bava!. 

Doğ:ın, bir kurt gibi bur
nunun deliklerini sık sık bir 
kaç defa açtı. kapadı, derin 
derin nefes aldı. Yumruklanm 
da bu tempoya uydurdu. içi 
sıkılıyordu. Bir müddet dolaş
bktan sonra gene mabut mey
haneye uğradı. Fakat kapıda 
geri döndü. 
Akşam karanlıklara basıyor· 

du ki, güzel, şık ve hafif bir 
gondolün ağır ağır sulan ya
rarak geçmekte olduğunu gör
dü ve durarak baktı. Gondol 
çok yakın geçiyordu. Deniz 
bir saattenberi şiddetli bir 
dalga yapmaya başlamıştı. 
Gondolda çok güzel bir kız 
oturmuştu. Genif, renkli yel
pazesini dudaklarının ucunda 
tutuyordu. Kız da ona bakı· 
yordu. 

Fakat tam bu sırada gondol, 
kayıkçının yanlış bir kürek 
darbesile rıhtıma şiddetle 
çarptı ve esuen hafif olan 
gondol, suda öyle çalkalandı 
ki, genç kız gayri ihtiyari bir 
~ilık atb. Yerinden 11çradı. 

Bu hareket, gondolün muva· 
zenesini bozmak için kafi geldi. 
Ve genç kız sulara yuvarlandı. 
Doğan, tereddüt bıle etmeden 
kendini denize fırlattı ve su· 
yun dibini henüz boylamış 

olan genç kızı yakalıyarak iki 
ayak darbesile suyun yüzüne 
çıktı .. 

Gondol devrilmemiş, kayıkçı 
ise saçlarmı yakalayıb kalmıştı. 
Doğan birdenbire ona bağırdı: 

- Çabuk tut Sinorinayı. 
Kızı gondola atmakla bera

ber kendisi de kayığın üstüne 
çıktı. Genç kız, hafif bir bay· 
gınlık geçirir gibi oldu ve 
sonra kendisine geldi. Gözleri 
dehşetle açıldı. Deminki ha
diseyi görür ve hatırlar gibi 
oldu. Gondolcuya: 
-Eşşek; ·diye bağırdı- defol! 

Ve sonra Doğana baktı: 
- Beni kurtardınız. Çok 

teşekkür ederim.. Kim oldu· 
ğunuZ\ı öğrenmek isterim. Bu 

bir... ikincisi beni evıme ka
dar götürmekliğinizi rica ede
ceğim. Ben, eski müstahkem 
rr.evki kumandanının km Ste· 
layım. 

- Müşerref oldum Sinorina. 
Ben de bilmukabele ismimi 
sormamaklığınızı rica ederim. 
Gondolcuyu madem ki kova· 
hyorsunuz. O çıksın, bendeniz 
sizi götürürüm .. 

Stela güldü: 
- Gondolu kullanabilir 

misiniz? 
- Herhalde sizi evinize 

selametle götürecek kadar kul
lanabilirim .. 

Ve Doğan bunu söyler söy· 
lemez, sandalcıya: 

- Haydi bakalım arkadaş 
-dedi- sıçra sahile .. 

Gondolcu ses bile çıkarma· 
dan yerinden fırladı. Fikrince, 
yaptığı hataya mukabil ucuz 
kurtulmuştu. 

- SONU VAR -

men bütün tatbikat tam ma
nasile muharebe vaziyetlerini 
göstermektedir. Maviler, Ay· 
dının şimalinde Germenciğin 
şarkındaki hakim, Abdurrah
manlar tepesini zapta muvaf
fak oldular. Mavilerin. yar-
dımcı kırmızı kuvvetler gelme
den neticeyi almak kararın da 
oldukları anlaşılmaktadır. Kır
mızıların mühim taze takviye 
kuvvetlerinin öğleden itibaren 
cepheye gönderildiği haber 
alındı. Bu vaziyete göre, ya· 
nn her iki tarafın şiddetli ve 
belki de son ve kat'i bir mu· 
harebeye girmeleri beklen· 
mektedir. 

Y armki harb mavi ve kır· 
mızıların kat'i mukaddaratını 
tayin edecektir. Bu itibarla 
beklenen meydan muharebe
leri Ege manevrasının en bü-
yük ve nihai saf hasını teşkil 
edecektir. Bugüne kadar ma
nevralarda hava faaliyeti şudur: 

Birinci günü akşamına ka· 
dar keşif ve bombardıman 

Bir subag fJazif e başında .. 
sedyeler çok mükemmeldi. 

Bir suçlu 
Çok ceza verdin Bay hl· 

kim diye mırıldandı 

Dün meşhur yankesicilerden 
Topuz, namı diğer Tombul 

IAhmed, bir yurddaşın para
sını çalarken cürmümeşhud 

halinde · yakalanmış ve nöbetçi 
mahkemeye sevkolunmuştur. 

Tahkikata göre, Tombul 
Ahmed, Makara sokağından 

geçerken karşısına çıkan saf 
bir şahsı, sanki eskiden tam· 

yormuş gibi lafa tutmuş ve 
bir aralık cebinde bulunan 

lperit ve diğer gazlarla ya· 
ralananlara mahsus müteaddid 
çadırlar, yatakhaneler ve Türk beş lirayı aşıracağı sırada, 
tipinde altı kişilik lperit duş· ayni şahıs tarafından yakala
ları, dünyanın en modern ve narak polise verilmiştir. Suçlu 
kullanışlı harb malzemeleri Ahmed, yapılan sorgusunda: 
arasında sayılabilir. Mareşal - Estağfürullahl Bendeniz 
Çakmak buradaki müşahede· böyle şeyler irtikab etmem. 
lerinden çok memnun oldu, Demiştir. 
neşeli bir tarzda: Evrak incelenmiş, suçlunun 

-Hiç korkmayın artık; bun· biribirine ilişik sabıka fişlerine 

Fransa-Yugoslavya mu
ahedesi uzatıldı 

uçuşlara yapıldı. Daha ilk gün 
tayyarelerle alınan raporlann 
mavi ve kırmızı kumandanlan 
karar almağa sevk eyliyecek 
derecede kıymetli oldukları 
anlaşıldı. 

dan sonra zehirli gazlardan. göre, yirmi sekiz tane sabıka. 
Dedi. ve mahkumiyeti olduğu anla· 
Ziyaretçiler arasındaki Muğ- şılmıştır. Suçlunun beş ay yirmi 

la valisi Recai de dedi ki: beş gün müddetle hapsine 
"- Bu eserler yalnız ordu- karar verilmiştir. Karann tef· 

nun değil, milletin de mane- bimini müteakıb Tombul Ah· 8. Stoyadinoviç dün Parise vardı, 
bugün Londraya gidiyor 

ikinci gün Aydın - Nazilli 
istikametinde muvaffakıyetli 
gece uçuşlara yapıldı ve umu· 
mi takdiri kazandı. 

viya tını yükselten varlıktır... med: 
Manevra sahasında bütün - Çok ceza verdin Bay 

kasabalar, köyler, işlerini güç- hakim. 

Paris, 12 (Radyo) - Yu-· 
goslavya Baş ve Dış Vekili 
Bay Milan Stoyadinoviç, bu· 
gün sabah saat 8,30 da Bel· 
graddan buraya gelmiş ve is· 
tasyonda, Hariciye Nazırı B. 
lvon Delbosla Yugoslavyanın 
bura sefiri B. Puriç vesair 
birçok zevat tarafından karşı· 
lanmıştır. 

B. Milan Stoyadinoviç, is
tasyondan sonra doğruca meç
hul asker abidesine ve müte
akıben kral Aleksandrla ba
bası birinci Petrofun mezar
larına giderek çelenkler koy
muştur. 

B. Milan Stoyadinoviç, on
dan sonra Fransa Hariciye 
Nezaretine gitmiş ve Hariciye 
Nazın B. Delbosla uzun müddet 
konuşmalar esnasında, Fransa 
ile Yugoslavya arasında mev· 
cud ve müddeti bitmek üzere 
bulunan Fransa • Yugoslavya 
dostluk muabedeini beş sene 
için daha uzatan mukavele 
imza ve teati edilmiştır. 

imzadan sonra iki devlet 
adamı, Yugoslavya ile İtalya 
ve Bulgaristan arasında uıün'
akid muahedeler etrafında 
müzakerelerde bulunmuşlardır. 
Bay Milan Stoyadinoviç, bu 
devletlerle yapılan muahede
lerin, Fransa - Yugoslavya mu
ahedesine tesir etmediğini söy· 
lemiş ve B. Delbosa, lazııu 
gelen teminatı vermiştir. 

Fransa Başvekili B. Şotan, 
B. Milan Stoyadinoviç şerefi
ne mükellef bir ziyafet vermiş· 
tir. B. lvon Delbos ile Yu
goslavya sefiri ve daha bir 
çok zevat hazır bulunmuş
lardır. 

Dün gece, Yugoslavya se
farethanesinde bir suvare ter· 
tib edilmiş ve bu suvarede 
bütün Fransız ricali hazır bu
lunmuştur. 

Fransa Reiaicumhuru 8. 

Lebrun, yarın Elize sarayında 
Bi Milan Stoyadinoviç şere· 
fine mükellef bir ziyafet vere
cektir. 

Yugoslavya baş ve dış ha· 
kanı, akşam üzeri Parisi terk 
ile Londraya hareket ede· 
cektir. 

Kurşun boruları 
aşıran hırsız 

Hükümet konağı avlusun
daki şaşal satış barakasına 
giren bir hırsız barakada bu
lunan kurşun borularla çeş
meleri çalmıştır. Zabıtaca ya· 
pılan araştırmada hırsızın, 

muakkib H. Remzi isminde 
birısi olduğu anlaşılmış ve 
kurşunlarla kurnalar, sattığı 
yerden alınarak sahibine tes· 
lim edilmiştir. H. Remzi, ad· 
liyeye verilmiştir. 

9 lar konf eranaı 
B,ükselde toplanmıgacak 
Vaşington, 12 (Radyo) -

Amerıka Hariciye~ Nazın B. 
Korder Hull1 matbuat mümes
sillerini kabul etmiş ve 9 dev
let konferansının bir an eve) 
toplanması için konuşmalara 
devam edildiğini ve ancak, 
konferansın toplanacağı yerin 
henüz belli olmadığını söyle· 
miştir. 

Alakadarlar, konferansın 

Üçüncü gün yapılan uçuş
larda bava mubart:oeleri ve 
bombardımanlar daha şümullü 
şekilde cereyan etti. Hemen 
bütün gün muhtelif sahalarda 
fasılasız bir çok filolar uçtu
lar ve çok mühim vazifeler 
başardılar, muharebe meydan
larında ve gerilerinde azami 
tasirler yaptılar. 

Son iki günde Atatürk kızı 
ve ilk kadın tayyarecimiz Bn. 
Sabiha Gökçenin gösterdiği 
muvaffakıyetler ordunun ve 
havacılığımızın gururunu artı· 

racalc bir şekil gösteriyordu. 
Sabiha Gökçen, hem pilot, 
hem av tayyarelerjnde enerjik 
bir şekilde mühim vazifeler 
başardı. Krokiler aldı yaptığı 
keşifler, Mavi kumandanlığın· 
ca takdırle karşılandı ve tes-
bit etmiş olduğu malümat, 
mavi kuvvet için çok istifa
deli oldu. 

Buaiin de Başbakan Vekili 
Celil Bayar, Vekiller Heyeti, 
Mareşal Çakmak, Orgeneral 
lzzeddin, diğer komutanlar ve 
zevat manevra sahasını sabah-
tan akşama kadaar gezdiler 
ve dun gece şiddetli yağmur
lar yağmasına, ordunun açıkta 
kalmasına rağmen askerlerin 
neş' e ve zindelikleri şaşılacak 
derecede yüksektir. 

Mareşal Çakmak ve refaka · 
tindeki zevat, Germencikte ku
rulan modern seyyar hastane
yi gezdiler. Burada görülen 
fenni ve bilhassa Türk tipi 

lerini bırakarak, dere, tepe Demiştir. Suçlu cezaevine 
dolaşıyor, harekata azami has- gönderilmiştir. 

sasiyetle takip ediyorlar. Evlerde lzmir orman 
ihtiyarlar, kadınlar batta me- başmUhendlslil)i 
medeki çocuklar, ovalara dö- V&layet orman başmüben· 
külmiiştür. disliğine tayin edilen Maral 

orman başmühendisi B. Ali 
Rıza Aydınlık şehrimize gel· 
miş ve yeni vazifesine başla-

Son dakika: 
Aydın, 12 (Manevralan ta

kib eden arkadaşımızdan) -
Mavi kuVYetler kumandanlığı· 
na General Mümtaz geçmiş 
ve öğleden sonra inkişaf eden 
harekatta motorize edilmiş 
liva ile hava kuvvetlerine İs· 
tinad ettiğini göstermiştir. 

Kırmızıların saat on altıdan 
itibaren mukavemetleri artmış, 
Ma\lilerin almak istedikleri 
netice istihsal edilememiştir. 
Mavi-Kırmızı filoiarı havada 
şiddetli bir muharebeye tu· 
tuşmuşlaraır. Tabya bakımın· 
dan mühim olan Abdurrah· 
man tepenin bir kısmı Mavi· 
lerde, bir kısmı Kırmızılarda 
kalmıştır. Yarın harp taliinin 
hangi tarafa teveccüh edece
ğini göreceğiz. Mavi tayyareler 
Aydına bomba atmışlardır. 

Saat 21 de Ordu evinde 
ordu erkanına bir ziyafet ve
rilmiş ve Mareşal Fevzi Çak
mak ta bu ziyafette bulun· 
muştur. G. Çalışlar, ordu er· 
kanına, davetlilere, gazete
cilere madalyalar tevzi et-
miştir. 

Gazetemiz foto muhabiri· 

mıştır. 

AfJıuta,ga • BıılgtBistan 
tica,et mııalıedesi 

Sofya, 12 (Radyo) - Bul• 
garistan • Avusturya ticaret 
anlaşması bugün imzalanm11tır· 

I N O N Ü Cad. No. 20 

AtiJlyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
AmatiJr işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılıt 

nin manevra esnasında çekti
ği fotoğraflar iki saat içindi 
ağrandisman edilmiş olır~ 
komutanlara takdim edilılJİf' 
bu süpriz memnuniyetle ~ 
şılanmışbr. ' 

Büyük manevralar yarın 1' 
ticelenecek, perşembe ~ 
komutanlar manevranın KrP". 

ğini ~yapacaklardır. 

Brükselede toplanmayacağını 
ve ~ünkü, bu şehrin konferans 
için müsaid olmadığını iddia 

ed•yorlar. 4'111111~ Ucuz, taze ve temiz iliç çe1ıidleri ~11 
B. Ruzvelt _ 7 

Musaolininin oQlunu kabul ~ Baıdurak büydk Salepçiof lu hanı lıarııaında 

Vaşinıon, ~~ıi< Radyo ı - 1 Hamdi Nüzhet Çançar 
=~ri:g~:m~~rr~:~!i.~:~~ !S hh t E h Q oğlunu kabul etmiştir. Bu es· 5 1 a eza an eo 
nada, Faşist aleyhdarlarından ~ 
bir kafile, beyaz sarayının ~ 
dışında nümayiş yapmışlarsa §i nde bulunur. 
da dağılmıtlardır. iHUlllllllllllllllllllllllHlllUlllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIHUIUllD 
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Bir haftalık lzmir Levazım amir/iti ilanları 

ihracat raporu 
Fiatlerin yükseleceği zannedildi

ğinden satışlar aksadı 
Şehrimiz Ticaret Odası, bir 1 tışlar olmuştur. Dahili satışlar, 

haftalık piyasa durumu ve ih- mahalli fabrikalar ihtiyacı için· 
racat faaliyeti hakkında bir dir. Henüz hariçten talep 
rapor hazırlamıştır. Bu rapora başlamadığından, ihracatçılar 
göre, son hafta içinde üzüm faaliyete geçmemişlerdir. Fiat-
satışlarında geçen ve evelki ler de düşmektedir. Maamafih 
haftalara nazaran hafif bir ak- alakadarlar, fiatlerin daha da 
saklık göstermiştir. Bu aksak- düşeceği kanaatindedirler. Pa-
lığ n bankaların döküman ala- muk fiatlcri akala 35,5 · 39, 
cağı şayiası üzerine fiatlerin yerli hazar 37, alivre 38 ku-
yükseleceği ihtimali derpiş ruştur. Geçen sene mahsulün· 
edilerek elde fazla mal bulun- den 3 bin balya pamuk kal· 

lzmir Lv. amirliği ~ ~· Al. Ko. Rs. den: 

Miktarı 
Kilo 

224000 
56000 
12000 
12000 
15000 
9000 

24000 
66000 
66000 

36000 
44000 

' 216000 
212000 

1 

Tutarı 
Lira K. 
29120 
11200 

2640 
960. 

2250 
1980 
2880 
3300 
3300 

720 
1980 
4320 
2650 

Kırkağaçta 
konmuştur. 

Tahmin Muvakkat 
edilen fi. teminalı Müddeti 
Kuruş San. Lira Kr. Ay 

13 2184 12 
20 840 12 
22 198 12 

8 72 12 
15 168 50 12 
22 184 50 12 
12 '.216 12 
5 247 50 11 
5 247 50 11 

Tarih 

9/111937 
9/11/~37 
8/11/937 
8111/937 
8/11/937 

10/11/937 
10/11/937 
11/11/937 
11/11/937 

2 54 11 12/11/937 
4 50 148 50 11 12/11/937 
2 324 12 12/11/937 
1 25 198 75 12 12/11/937 

kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan iki kapalı 

Gün 

Salı 
Salı 
Pazartesi 

" 
" 

Çarşamba 

" Perşembe 

" 

Saat 

16 
17 
16 30 
16 30 
16 30 
16 30 
16 30 
15 
15 

Mü na kasanın 
şekli 

Kapalı 

" 
Açık 

" 
" 
" 
" ,, 

" 

Cinsi 

Un 
Sığır eti 
Pirinç 
Nohut 
Kurufasulya 
Makarna 
Bulgur 
Arpa 
Yulaf) hangisi uygun gö

rülürse onun mukavelesi 
Cuma 16 30 ,, Saman yapılacaktır. 

,, 16 30 ,, Kuru ot 
,, 16 30 ,, Odun 
,, 16 30 ,, Maden kömürü 

on bir açık olarak şarnamelerinde yazılığı gibi münakuaya 

durmak istenmesinden ileri mıştır. Bu hafta zarfında 37 ,4 
geldiği anlaşılmaktadır. balya pamuk satılmış, 324,8 İhale gün, tarih ve saatleri hizalarında yazılı olmakla Kırkağaçtaki piyade alay satın alma komisyon binasında 

. yapılacaktır. 
2 

Son hafta fiatleri şöyledir: ton pamuk ta Almanya ve 
7 numara 13,75 - 15,125; 8 1 1 ·h d"I · t' 

14 75 
_ 

15 875
. 

9 
_ ta yaya 1 raç e ı mış ır. 

numara ' 1 1 nu r·· .. 
3 - Şartnamelerini her gün komisyonda bedelsiz olarak görülür yalnız kapalı zarf usulılile olanlar 250 kuruş mukabilinde 

gönderiliyor. 
ut un 

rnara 15 · 17,50; 10 numara 4 - isteklilerin ~icaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göstermeleri mecburidir. 
5 - Eksiltmeye ıştrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerindeki vesikalarile kapalı 

17-19,50; 11 numara 20-20,75; 
12 numara 22 - 25 kuruş ara· 
sındadır. Bir hafta zarfında 
13462 çuval i um satılmış; 
1244,5 ton üzüm de ihraç 
edilmiştir. Almanyay6 bu haf
ta da üzüm gönderilmemiştir. 

Üzüm stokunun 200 - 225 bin 
çuval olduğu tesbit edilmiştir. 

ihracat ve fintler, geçen se
neye nisbetle noksandır. 

Müstahsil tütün mahsulünü 
kahb yapmakla meşguldür. 
Piyasanın lkinciteşrinin ilk 
haftasında açılacağı sanılmak
tadır. Bu yılki rekoltenin 37 
bin tondan aşağı düşmiyeceği 
anlaşılmıştır. 

za~f .~s~lür.e tabi olanlar. ihale. saatinden bir saat evel kapalı zarflarile teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını 
muhurlu olarak, açık eksıltmesı yapılacakların teminat mektup veya makbuzlarını ihale zamanından evel komisyona 

t 

vereceklerdir. 13 19 23 29 (3570) 

İzm r Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 5 Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
İzmir Müstahkem Mevki Satın Alma Kom. Reisliğinden: 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
1 Her bir metresine tahmin edilen fiatı 575 beş yüz birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir 

Zeytinyağı yetmiş beş kuruş olan 5600 beş bin altı yüz metre saat evvel M. Mv. satın alma komisyonuna vermeleri. 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 29 15 30 13 3014 

incir: 
incir satışları da çok zayıf 

geçmiştir. Fiatler düşüktür. 

Süzme 9-15; elleme 6-10,50, 
Paça) 6,25 - 6,75 kuruştur. Bir 
haftalık ihracat 2028,5 ton
dur. İncir stoku 20 bin ton 
olarak tesbit edilmiştir. 

Pamuk: 
Pamuk mahsulü üzerinden, 

daha ziyade dahili vadeli sa-

Akhisarlıların 
bayramı 

Atatürkün Akhisar memle
ket defterinde on iki sene 

evelki el yazıları 
Akhisar, ( Hususi) - Bun

dan 12 yıl evel Akhisar ve 
Akhisarlıları büyük şereflere 
garkeden Ulu Önderimiz Ata· 
türkün Akbisarı teşriflerinin 
Yıldönümü çok padak tezahü· 
tatla tes'id edildi. Tam saat 
10 da mektep talebeleri, me-
murlar ve binlerce halk Cum· 
huriyet meydanında toplandı-
!ar. Merasime istiklal marşı 
ıle başlandı . Bunu müteakıp 
Parti ve belediye namına Dr. 
Ziya Ali Gülüm çok veciz bir 
nutuk söyledi. Runu, ortaokul 
Öğretmenlerinden Zekeriya Tu· 
nalı ve her okuldan birer ta-
lebenin söylev ve manzume
leri takib etti. Bundan sonra 
muazzam bir geçid alayı ya
Pıldı. 

Önde şehir bandosu oldu
~ halde alay çarşı içinden, 
belediye önünden hükumet 
dairesine vararak düyük te
~ahürat yapıldı. 

Gecesi de muazzam bir fe
beralayı tertip edildi. Halkevi 
•hçesinde milli oyunlar oy· 

~~ndı ve eylenceler tertip edil
e)· Bu suretle halk Büyük 
~der Atatürke şükran ve 

llıınnetlerini tekrarladı. Saygı 
~~ minnet telgrafları da çe· 

Söke, Kuşadası ve Karabu· 
run havalisinde mahsul toplan
mıya başlanmıştır. Bu mıntaka 
mahsulünün kuraklıktan zarar 
görmesine rağmen rekoltenin 
30·33 bin tonu dolduracağı 

sanılmaktadır. Son yağmurlar, 
Ayvalık, Edremid mıntakala
rındaki mahsule çok faydalı 
olmuştur. Alakadetrlar, bu se· 
neki yağların asid itibarile 
geçen sene yağlarından daha 
düşük olacağını söylemek
tedirler. 

2 ihalesi 18/10/937 Pazartesi günü saat 14 dedir. 
3 - ilk teminatı (2415) liradır. iki bin dört yüz on beş 

4 

5 

liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 161 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekl~rin 2490 sayılı icanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. 28 3 8 13 

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

eti ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur, 
2 - ihalesi 25 -1. Teş· 937 pazartesi günü saat 16,5 ta 

lzmirde kışleda İzmir Levazım amirliği satın alma ko· 
Bergamada misyonunda yapılacaktır. 

Mazı vaziyeti fena 3 Tahmin edilen mecmu tutarı 19350 liradır. Muvakkat 
Bergama, (Hususi) _ Ordu 

4 
tŞeminatı 145hl lira 25 kuruştur. 

saylavı B. Hamdi Parti teşki- artnamesi er gün komisyonda görülebilir. 
5 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

latını teftiş için Bergamaya 
gelmiştir. vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

6 Fksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
Parti ve Halkevi işlerini 

gözden geçirdikten sonra Ber- 3 ~ncü m_addclerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
larıle tcmınat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 

gamaya bağlı Kınık ve Tu-
ranlı nahiyelerindeki parti teş· en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak· 

lardır. 8 13 17 22 
kilatım da teftiş etmiştir. 

Bergamada iki gün kalan İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
B. Hamdi Dikili kazasına git- 1 - Bergama kıtaatı için (320,000) kilo saman kapalı 
miştir. Oradan İzmire döne· zarf usulile satın alınacaktır. 
cektir. 2 - Malın tahmin bedeli (6400) liradır. 

Tütünler: 3 - tviuvakkat teminatı (480) liradır. 
4 - ihalesi 16/10/937 günü saat 10 da Bergama aakeri 

Bu yıl Bergama tütünleri 
çok nefistir. Uzun süren ku· alım satım komisyonu binasında yapılacaktır. 

5 - Samanın evsafile ve teslim mahalli ve şartları ı•~ 
raklığın bunda çok tesiri ol· namesinde yazılı şartnameler Bergamadaki alım satım 
muştur. Bır kaç gün önce dü- komisyonundadır. 
şen yağmur daha hızlı olsay- 6 - Teklif mektupları 16/10/927 günü saat 9 za kadar 
dı kışlık mahsul için çok iyi satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saat-
olacaktı. Kuraklık biraz daha ten sonra mektuplar kabul edilemez. 
devam ederse tohumların ku· 7 ş ·· dd • - artnamesinin 4 üncu ma esinde istenilen vesikalar 
ru toprağa ekilmesine başla- muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konu· 
nacaktır. lacaktır. 
Mazı: 8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumarteıi 
Çalılarda yetişen mazı köy- günleri açıktır. 29 2 8 13 

lüler tarafından birer birer İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
toplanır, oldukça mühim bir 1 lzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının (216000) kilo un ih· 
yekun tutan ihraç eşyası olur- tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
du. Bu sene mazı çok oldu· 2 ihalesi 26/I.Teş./937 Salı günü saat 16,5 de lzmirde 
ğu halde orman formalitesi kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonun· 
bakımından Iayıkile toplana- da yapılacaktır. 
mamış ve hiç yok yere mazı- 3 Tahmin edilen mecmu tutarı 27000 liradır. 
)ar çalılar arasında telef olup 4 Teminat muvakkate akçesi 2025 liradır. 
gitmiştir. Mevzii birer servet 5 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
olan bu gibi mahsullerin 6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 
ormanda, hatta hiç bir çalıya sika göstermek mecburiyetindedirler. 
zararı olmıyan mazıların ser· 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 

r.~--------•• bestçe toplanıp ihraç sırasın· ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-Mekfeb da resminin alınması cihetine kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci komisyona vermiş bulnnacaklardır. 

ııtıld' ı. 

4itabla rı nn:~:11ıiııiiı~11lır1~111
1

1~ıllm~llıi1111111111111 ----=-~---------· -9 ~13:.-_:1:..:...7 _.:.:
22

:..__ 
Yı s ı k E lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
h avuz Kitabevi atı 1 czane 1- Yerli veya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve herbir 

il ibi Fahri Kitabçı getirttiği Sahibinin sıhhi ahvali se- metresine tahmin edilen fiatı 60 kuruş olan 141000 
Bütün mekteb ki- bebiyle Kemer istasyonu ya· metre arka çantalık bez kapalı zarfla alınacaktır. 
tabi kınında KEMER ECZANESi 2 - Şartnamesini 425 kuruşa almak ve örneklerini görmek 

arını en müsaid 1 . . l k ta ti 1 acele satılıktır. stiyenler sa- ıstıyen erin hergün omisyona gelmeleri 
r ar_a satışa çıkardıg"ını h b' B H f k aay - i ı ay ayrettine müracaat 3 - 1 teminat miktarı 5480 beş bin dört yuz seksen 

... 
1 

1~ oğretmenlerle müşte· 
·• enne arzeder. etsinler.. liradır . 

..,...llliiıiilıııiiii-1.•--.I lllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllll 4 - ihalesi 15-10·937 Cuma günü saat 15 tedir. 

1 
fzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
lzmir Tayyare alayının 198000 kilo ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile münkasaya konmuştur. 

2 lhaleıi 1 · 2.inciteşrin - 937 paıartesi günü saat 16,5 
da İzmirde kışlada İzmir Levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kahmin edilen mecmu tutarı 21780 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret Odasında kayıth olbuklarına dair 

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

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarile kminat ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunma. 
ları. 13 19 24 28 3621 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğidden: 
1 - Çerkez köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon in· 

şaası kapalı zarfla ihalesi 2 - 2.inciteşrin - 937 salı 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşif be
deli 30424 lira 64 kuruştur. Şartnamesi her gün öğ
leden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 2282 
liralık ilk ·teminat makbuz veya mektupları ile 2490 
!ayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber ihale saatinden en az bir saat evve· 
line kadar teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık 

satın satın alma komisyonuna vermeler. 
13 19 23 28 3616 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Yüz adet büyük bakır kazan, yüz adet küçük bakır kazan, 

iki bin adet bakır karavana, ıki bin adet kapaklı bakır bak
raç için verilen fiat pahalı görüldü~ündcn 18/10/937 pazar· 
tesi günü saat 14,30 da fstanbulda Tophanede lstanbul Le
vazım amirliği satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hesinin tahmin bedeli yirmi beş bin sekiz yüz 
altmış liradır. ilk teminatı bin dokuz yüz otuz dokuz lira elli 
kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. is
teklilerin kanunun iki ve üçünçü maddelerinde yazılı belgele
rile beraber belli saatte komisyona gelmelerı 13 -- 15 3622 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
28 - Birinciteşrin - 937 perşembe günü saat 15 ve 16 da 

İzmirde kışlada Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
açık eksiltme suretile ayrı ayrı ihaleleri icra kılınacağı Ana· 
dolu gazetesinin 9/10/937 tarihli nüshasile ilan edilen askeri 
hastanesine ait 23100 kilo süt ile 21000 kilo yoğurtun ihale 
tarihleri tadil ğününe tesadüf ettiğinden 23100 kilo sütün 
ihalesi 27 - 1. teşrin - 937 çarşamba günü saat 10 da, 21,000 
kilo yoğurdun ihalesi 27 - 1. teşrin - 937 çarşamba günü saat 
11 de yapılacağı tashihen ilan olunur. 3623 

Z A Yl 
7086 hesap numarasiyle T. C. 

Ziraat Bankası lzmir ~ubesine 
tevdi eylediğim mebaliğ için 
istimal etmek üzere bankanın 
evrakına tahtim etmiş oldu· 
ğum tatbik mühürüm~ kazaen 
zayi eylediğimi ve atıyen zu· 
bur ile bankaya ibraz edildiği 
takdirde hükmü olmadığı ve 
badema vuku bulacak tevdiat 
ve reddiyat için ·baladaki 
mühürü istismal edeceğimi 

mübeyyen bu beyannamem 
T. C. Ziraat Bankasına tevdi 

kılındı. 
Karataş Halil Rif at Paşa cad

desi Altıntaş sokak 5 No.lu 
hanede Huriye Osman 

Devrim 
Kitabevi 

Sahibi: MİTAT 
Bütün mektep kitaplarını 

en müsait şartlarla satışa çı-

kardığını sayın öğretmenlerle 
müşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler ıoka4 

ğında .58 numara. 



Sayfa 1 ANADOLU ıs lıktef"İll 937 

Fratelli Sperco Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi.ve ederler. 

Vapur Acentası----------------------------
ROY AL NEERLANDAIS .. 

KUMPANYASI 
"FAUNA,, vapuru 16/10 

937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li
manlarına yük alarak hare
ket edecektir. 

"DEUCALON,, vapuru 26 
10/937 de ROTTERDAM, AMS-

1 TE.RDAM ve HAMBURG li
n anlarına yük alarak lı a rl' k t 
edecektir. 

"HERMES,, vapuru 27 10 
9J7 de BURGAS, VARNA 
w KÖSTENCE limanla rına 
yük alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORlENT 
LINIEN 

"BARDALAND" motörü 
16- 10·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANTZIG, GD
y NIA, DAN MARKA, İSVEÇ, 
NORVEÇ ve BAL TIK liman· 
larına hareket edecektir. 

"VIKINGLAND11 motörü 
1-11-937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANZIG, GDY
NIA, DANMARKA, ISVEÇ 
ve BAL TIK limanlarına ha
reket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 
11-ı0·937 de MALTA, CENO
VA MARSIL YA ve ORAN 
limanlarına hareket edecektir. 

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

.. LEW ANT.. motörü 2-1 1 
937 de ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına hare· 
ket edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TELLi SPER 
CO vapur acentalığına mü· 
racaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 ..................... 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
l irinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO" vapuru limanı
mızda olup 28 Eyli'ıle kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylülden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala
•khr. 

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

LlVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru 29 

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

BRISTOL LEITH ve NE· W 
GASTLE HATTI 

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

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

Tarih ve navlunlardakide· 
ğişikliklerden acenta mes'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. -

LLU 

I 

M ETAL LU M 
"O lambalarını 

" alırsanız: 

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

revfı·k Baı•kent Elektri~ - telefon 
"- ~ malzemesı deposu. 

ve 

Siemens fabrikaları mümessilii 

DEUTSCHE LEV ANTE 
LINlE 

G. M. B. H. 
"CAVALLA,, vapuru 20 

Birinciteşrinde ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li-

- -EGE TAKSi-
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

manlarına hareket edecektir. •:llllllllllllllllllllllllllllıı. D k 
AMERICAN EXPORT Ll· o tor .d 11111111111111111 nı 111111111 • --

The EXPo~~ssrEAMsHıP A. Kemal Tonay ~ 
CORPORA TION Bakteriyolog ue bulaşıcı, salgın! hastalıkları = 

"EXCHANGE,, vapuru 17 - Birinci Sınıf Mutahassısı 5 
Birinciteşrinde bekleniyor. =: ( Verem ve saire) ~ 
NEVYORK için yük alacaktır. = Basmahane irıtasyonu karşısındaki Dibek sokak baoında 30 eayılı 2 

"CARLTON,, vapuru 26 = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akoam saat 6 ya = = kadar hastalanın kabul eder = 
Birinciteşrinde bekleniyor. •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Tele/on: 4115 11111111• 
NEVYORK için yük alacaktır. 

·EXMINSTER,, vapuru 1 Askeri Fabrikalar Umum 
İkinci teşrinde bekleniyor. M•• d •• ) •• v •• d 
NEVYORK için yük alacaktır. U Ur U gUD en: 

... ~x~AVIA .. ~apuru 9 3000 Ton Lavamarin Kömürü 
lkıncıteşrınde beklenıyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. Tahmin edilen bedeli 39,000 Lira olan yukarda miktarı ve 

"EXHIBITOR vap 19 cinsi yazıla kömür Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 

ık. . . d b k"ı . urNu EV alma komisyonunca 4/11/937 Perşembe günü saat 15 de ka· 
ıncıteşrın e e enıyor. · I f ·ı ·h l d.l k · ş 1 L. 9S K . . .. pa ı zar ı e ı a e e ı ece tır. artname ıra uruş mu· 

YORK ıçm yuk alacaktır. kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
.. "E_AP~ESS,, v~puru 26 olan 2925 Lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
lkıncıteşrınde beklenıyor. NEV- 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
YORK için yük alacaktır. No.lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 

" OGONTZ ,, vapuru 28 gün ve saatte komisyona muracaatları. 10 - ı3 -15 -17 3513 
İkinciteşrinde bekleniyor. NEV- Milli Emlak Müdürlüğünden: 3444 
YOK için yük alacaktır. S N L K . o. ira . 
THE EA.PORT STEAM· 979 Tepecik yokuş s. 2 kapı 2/8taj No.lı 61,ı2M. Arsa 42 79 

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 

980 
" " 11 ı 11 2 " " 

55 11 
" 

3
8 

5o 
981 " " " ı il 2/2 " " 34 " " 23 80 

SERi SEFERLER 982 11 ,, ,, ı ,, 2/ı ,, ,, 66 ,, ,, 46 20 
"EXACAMBION,, vapuru 983 ,, ,, ,, ı ,, 2/3 ,, ,, 75 ,, ,, S2 20 

23 Birinciteşrinde PIREden 984 ,, ,, ,, 14.ı6 ,, 3/ı ,, ,, 140,50,, ,, 98 35 
BOSTON ve NEVYORK için 985 ,, ,, ,, 11 ,, ,, 1 ,, ,, 55 ,, ,, 39 50 
hareket edecektir. 986 ,, 11 ,, ,, ,, ,, 3 ,, 11 55,87 ,, ,, 39 ı ı 

"EXCOHORDA,, vapuru 987 " " ,, " " " 215 " " 43 ,, ,, 30 10 
5 Birinciteşrinde PIREden 988 ,, Arslanlar,, 14-ı6,, 1614,. ,, ıoı,62 ., 11 7ı ı4 
BOSTON ve NEVYORK için 989 il " il 14-ı6" 16/2" " 74,91 " il S2 44 
hareket edecektir. 990 ,, 11 ,, tan 3ı/ı,3ı/2 taj dar sokaktan 170 2S 

ı 1 No. taj alan 170,25 metre arsa. 
SEYAHAT MÜDDETi 991 Tepecik Arslanlar S. tan 3113 Çoban s. dan 214 50 

PiRE • BOSTON 16 gün 20 ve 1. ci Arslanlardan 8 No. tajlı 214,SO 
PiRE • NEVYORK 18 gün metre arsa. 

SERViCE MARITIME 993 Kahramanlar Selanik sokaktan ı4 Mo. taj bah- 180 00 
ROUMAIN çevan sokaktan No. 17 dükkan. 

B U C A R E S T Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedeli 2. ci tertib tas-
"DUROSTOR,, vapuru 26 fiye vesikası ile ödenmek üzere 15 gün müddetle açık arttır· 

Birinciteşrinde bekleniyor. maya konulmuştur. ihalesi 18-10-937 Pazartesi günü saat 15 
KôSTENGE, SULINA GA· dedir. AlıcılarlJl Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları . 2 13 
LA TZ ve GALA TZ aktar· 
ması TUNA limanları için 
yük alacaktır . 
STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

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

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE" vapuru 31 

Birinciteşrinde LIVERPOOL 
ve ANVERS limanlarından 
yük çıkaracak ve BURGAZ, 
VARNA, KÖSTENCE, SULl
NA, GALATZ ve IBRAIL li-

Başdurak Maliye Şubesi 
Tahsil Şefliğinden: 

Sahiplerinin vergi borçlarından ötürü tahail emval kanunu
na te~fikan hacz edilmiş 225 Lira muhammen kıymeti havi 
Alman Hof man markalı bir piyano ile sair mahcuz eşya 
14/10/9:n Perşembe günü saat 14 de peşin para ve açık 
artırma suretile Başdurak Maliye Tahsil şubesinde satılaca
ğından almak istiyenlerin satış gün ve saatında mezkur şu-

bede hazır bulunmaları 3594 

manlarına yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL· 

HAVSLINJE 
OSLO 

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

ilanlardaki hareket tarihle· 

rile navlunlardaki de~işiklik· 
!erden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon: No. 200712008 

Havayolları · devlet işletme 
idaresinden: 

Kapalı zarfla münakasaya konulan iş: 
Ankara tayyare meydanındaki hangarın demir kapılarının 

yeniden yaptırılması. 
Keşif bedeli: 22,800 liradır. 

Şartname, plan ve mukavele projeleri Ankara P. T. T. 
ummum müdürlüğü binasında havayollarrı acentesinden. 

İstanbulda: Karaköy posta hanesindeki havayolları· acentesin
den ve 

=lzmirde: Nafia müdürlüğünden bedelsiı alınabilir. Ek
siltme 26/ 10/937 Salı günü saat 14,30 da Ankara tayyare 
meydanında idare merkezinde yapılacaktır. Taliplerin teklif 
mektuplarını 17ıO Jiralık muvakkat banka teminat mektubu ve 
müteahhitlik vesikası ve sair kanuni belgelerile birlikte eksilt
me saatinden bir saat eveline kadar idareye vermeleri. 

ı3 ıs ı1 ı9 3708 
Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Satış No. 
1oı6 

1017 

ıoı8 

ıot4 

ıo15 

1020 
102ı 

1022 

Köprü Halepli S. ada 812 parsel 5 de 
135,50 metre arsa. 
Köprü Dumludmar S. ada 812 parsel 6 de 
128 metre arsa. 
Köprü Dumlupınar S. ada 812 parsel 7 de 
ıo9 metre arsa. 
Salhane Şehit Kemal S. No. 27 ve 29 ka
pı 97, 7 5 metre arsa. 
ismet paşa 1. inci Sakarya 6 eaki 8 taj 
numaralı ev. 
Kahramanlar Sel.inik S. No. 5 tai ev. 
3. ncü Karataş islahane S. 51 eski 33 taj 
No. lu evin 224 de ıs5 hissesi nakden. 
Birinci Karat~ tramvay cd. 65 ve 67 tai 
Numaralı ev ve dükkanın 240 da ı2 his· 
sesi nakden. 

1026 Buca Üçkuyular ı227 metre tarla nakitle 
1023 Suvarı Çukur S. ıs taj Numaralı arsanın 

4 de 3 hissesi nakden. 
1028 Tuzcu Kabakçı So. ı Numaralı 72,50 met

re arsa nakitle. 
1029 Dayıemir Kabakçı So. 144/146-ı 48/ 1 ye· 

Lira Kr. 

94 85 

102 40 

76 30 

60 

700 
305 

80 

150 
60 

20 

29 

ni Numaralı ı 48 metre arsa nakitle.: 59 20 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakitle ya· 

zılı olanlardan gayrisi bedeli 2. inci tertib tasfiye vesikasile 
ödenmek üzere 15 gün müddetle artırmaya konulmuştur. lha· 
lesi 2S· 10·937 pazartesi günü saat lS tedir. Alıcıların Milli 
Emlak müdürlüğüne müracaatları. 3S72 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
ihalelerin 11-10-937 pazartesi günü olarak ilan edilmiş olan 

gayri menkul satış ve icarlar komisyon içtima edememesine 
binaen 14-10-937 perşembe günü saat ıs de yapılmak üzere 
tehir edilmiştir. Alıcıların yevmi lmezkurde Milli Emlak mü-
dürlüğüne müracaatları. 3613 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
müdürlüğü satın alma komis
yonundan: 

Cinsi Miktarı 

Koyun eti ı 700 En aı 

Dana eti 
2200 En çok 
ı400 En az 
ı800 En çok 

Muhammen 
kıymeti 

45 

30 

Tutarı 

Lira K. 
990,00 

450,00 

~ 7.5 
teminat 
Lira K. 
15 

41 

Sağır dilsiz ve körler müessesesinin yukarda müfredatı ya· 
zılı et ihtiyacı açık eksiltme ile 19-10-937 sah günü saat 15 
de Sıhhat ve içtimai Muavenet müdürlüğünde ihale edilece· 
ğinden isteklilerin mezkur saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. 3600 ___ ,_ _____ :::ot :c:wwww;;a.,_ ________ _ 

Kemalpaşa belediyesinden: 
Kemalpaşada yapılacak 200 metre uzunluk 50 santim en 

ve 2 metre boyda 1672 lira 50 kuruş bedeli keşifli mezarlık 
duvarı 11-10·937 tarihinden itibaren açık eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. ihale 1-11-937 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü 
saat 15 te belediyede encümen huzurunda yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminat miktarı 125 lira 44 kuruştur. 

Talipler bedelsiz olarak keşifname ve şartnameyi Kemalpaşıt 
belediyesinden isteyebilirler. 13 16 19 22 36..!!.-_______ ..... _______ ,__._ nrc .. 

Arazi satışı 
T. C. Ziraat Bankası lzmir şu

besinden: 
25·8·937 tarihli Ana<lolu gazetesinin yechnci .sahifesinde Y8 ' 

zılı hesaplarımıza ait arazi satışına talıkan 27-10-937 çarşaııı-
ba günü saat 15 de bankamızda devam edilecektir. 3619 ~ 

-~-----· Izmir vakıflar müdürlüğündeo: 
Anadolu gazetesinin 7324 No. lu nushasında müfredatı ilif1 

olunan mescidlerden bazılarına talip çıkmamış olduğund~~ 
22/10/937 de ihale edilmek üzere müzayedelerinin teındı 
edildiii ilin olunur. 3610 
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