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Manevralar 
Dün akşam saat 21 de 

sona erdi 
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Solda Orgeneral Fahreddin Altay ve lzzeddin Çalışlar ile, ortada, Mareşal Fevzi Çakmak ve diğer komutanlar harekatı takib edigurlar, sağda se9yar hastane -
Manevralarda 

bir nokta 
Manevra sahasından: 
Mesleğin modern inceliklerini 

111liL edeu bir asker dt:ğilim; fa. 
laı nıanenalarda mavi kunctlere 
l'trileu farazi \"aZİ) elle biraz fazla
lı1t olduıı-unu anlamalı: ve ~öylemek 
bir · ı:ı. l · · d - k ·· d -ıııvı ıçıu e mum un ur 
lltıırıuı. 

Kuşadııeıııa ordular, Karine sa· 
biUerine de motöri~e bani çok 
b(I) uk a~ırlıkta) kıt'alar ı,:ıLtı, ı;ı· 
larılmı~ addedildi. Manevralara hir 
ba§laogıç payı ,·criloıek için de 
•z:ın.ıt cönıerdlık ile çıkan J.; un·et· 
lerin tutunduğu farzolunJu. Çıkan 
kıt'alnra en modern eiliibl.ır, Lol 
ta llalar \erildi. Fıırazi \8Ziyı•ıiıı 
8~Bİ tarafına göz } unıul:ırak hiiliin 
lllttlar mlisaid hale konuldu. 

l~tc Lu ş:ırı lar içi ıııle nıo \ i 
ku,,.etlcr )Ürümeğe \e ilerleııırğe 
Laşladı. Uu kuv\etlcıiu L.ıfında 
lıuıunan yüksek Türk komutanları 
~ıir modern ha rb le 'cril<!cck en 
188hetli kararlarla karşılarında Lul· 
dulttarı zayıf kırmızı kun-ctleri 
gctilemege \'c batta bazı se\ kut. 
ccyo f'uiki)ctlcr elde etmege mıı· 
taf fak olJular. Fakuı ... 

Ma\İ ku\'\Ctleriu en mükcm• 
tııeı Lir sevk ve idare altıodo, } al
tı.ız riyazi hesablarla ilerlemesi ne· 
111:eai gayet tabiidir. Çünkü monev· 
tatarda yalnız mesleki ıııtbikatıu 
1'tahüratı mevzubahi tir. 

t§in bu safhaııı dünyanın her 
lttafında böyledir. Yapılan bütün 

'•lert manevralarda maneviyat ve 
~tıL· 

'llYat noktaeı başka bir mesele 
~tkil eder ve menuun haricinde 
'İır. :Fakat manevralarda bile ri
~ıt bir kıymet halinde tuıulmıyan 
/tıeviyat ve ruhiyatın, ba~ka za· 
rı'Yeden, bir rolü ~c biç olmazsa 
•tart hau mülfihazalıın yok mudur? 

• •• 
L Manena sahasındaki halktan 
~•etmek ieliyorum. l\lanevra wrn· 
g- •eında dört gündenlıeri işini , 
hliCfinrı, çiftini, çubuğunu yüzüstü 
~ta~arak (ve belki de yemek yi· 
~ec61tıi unutank) büyük bir iba· 
ı. le ko.ar gibi dağlara, onlara, 
~ ~lcre \'e kırlara koşan biıılerce 
"ltın alakasını anlatmak istiyorum. 

te Maviler ilerledi. llu bir hesab 
ile 8evktJıccyş mesel~sidir. Ancak 
~4:1:diği ıopraklann üstünde yaşı· 
h 1 tısıınlarııı gözlerinden fı:kırau 

tıkı k 
~İl 1 dıt ayn bir mesele de· 

llıidir? .. 

İıl l\ırınızı kuV\"ctlcrin kudreti 
)~~lnrkerı, yollardıı ra g••IJiğimiz 
~{) 1 

&ekiz ) aşıuJıı, hem de kız 
c1ıkturının: 

- Diişmaıı wı•ıııız a)ol! .. 

tıı•\ Diye hiddetli hiddetli ha) kır· 
L~l llrıoı \ 'C lıize ~üphcli nnzarlorla 

ıtıat . k . ? 
arını tcrozıye oyuyor muyuz. 

~tı l\ırnıızı ku\•\·etlerirı, insan mik· 
)tıı' lllakiue n: mühimmat vazİ· 

er· 
tıı 11b 1

• harb va ııalan nakliye \'e 
~iti abere işleri \"C nihayet sev· 
t~i~·cyt tatbikat ve harekiitı lıewb 
t~ 'Yor sınma, bu hesabın içinde 

tcra .. 
tlıtı. zının gözüoıle ~ok a~ır Lir 
~lıt c~ olan ruhiyat ve maııeviyat 
'1ı1 lı81}etleri neden hariçte hıra, 

Yor? 

Cevabını gene kendim vereyim: 
...._ - ÇOnkn manewalarda ölçd· 

.Sonu 4 cü aalıifede -

Büyük Şef, Ege manevralarından sevinç 
duydukların·ı komutanlarımıza bildirdiler 

------------.-----------
Çelik ordumuz, fen modern harp silahlarını en yüksek kabiliyetle 

reşal Fevzi Çakmak Atatürkün teşekkürlerini orduya 
kullanmıştır. Ma

tebşir ettiler 

Mareşal Fevzi Çakmak ve komutanlarla saglavlar seggar lıastane IJnünde 
Manevralar bitti Ege manevralarının fili ufbaeı terlede tamirde bulunan bütün 

Ankara, 13 (A.A.) _ Reisi· bitmiştir. Ayın 14 ü ordur.un isti· konsoloslar d~vet edilmiılerdir. 
cumhur Atatürk refakatinde Jsmet rahatı ve yapılacak kritik ile geçe· Atatütk, manevra esnasında her 
İnönü, Vekiller Heyeti veeair ~e· cektir. iki tarafırı harekatını yakından ta· 

vat bulundugu halde (13·10·1931) Ayın 15 inde manevra ordusu· kib etmiıtir. Ordunun disiplin \ 'O 

8aat 21 de manevra sahasından nun resmi geçidi yapılacaktır. enerjisini, 8ubaylann vukuflu gay· 
Ankaraya avdet buyurmu~lardır. Resmi geçide ecnebi ateşemili· retlerini ve büyük kumaudanlarda 

Yukarıda Mareşal Çakmak bir raporu tetkik ediyor, 
aşağıda Orgeneral Fahreddin Alfay, Balıkesir saglavı 

Bag Hacim Mülıiddinle satranç ognagor 

yüksek aevk ve idare kabiliyetini 
büyük memnuniyet ve takdirle 
müşahede ve tesbit eylemiştir. 

Genel Kurmay Baıkanı More· 
şale ve ordu müfettişi Orgeneral 
lzzeddin Çalışlara aureıi mahsusa· 
da teşekkür etmekle beraber ku· 
uıandanlar ve ordu hakkındaki 
takdir ve seJiimlannı kendilerine 
dildirmelerini rica etmiılerılir. 

Aydın, 13(Hususj) - Atatürk, 

-refakatlerinde Başvekil General h· malumat almıf; getirilecek ıuyuo 
met İnönü, Harif'iye, Adliye ve Türkiyenin her tarafında olduğu 
Dahiliye Vekilleri olduğu hal<le gibi beş kuru~tan satılmuını aöy· 
Ankaraya geçerlerken Aydında bir lemi~tir. 

müddet kalmı§lardır. - Sonu 5 inci salıifed• -
General lnönü, istasyontla Ay· 

dııılılarla görii~mÜi: 

- Mo1JCvraJardan istifade etti· 
niı, neşelisiniz. 

Adliye \'ekili n. Saraı'o~lu 
~ükrü de: 

- Diııç ve diri io!!anlar. 
Demişlerdir. 
Dahiliye Vekili U. Şillı.ril Ka. 

ya belediye reisindt'n §ehriu 8U Ve 
ha\'&) İci ıaruriye i~leri hakkıoJa 

Yalan haberler 
J'aris, 13 (Radyo) - Bazı cc· 

nebi gazetelerinde l!'ransa<la hir 
kısım ihtiyat ku\•\·ctlerinin siJlib 
altına alınacakları hnkkında lııber
lcr çıkmıştır. 

Fransız lıükdmeti, hiçbir uaea 
istinad etmiyen hu haberleri tekzip 
etmiştir. 

üzüm kurumu -------------
Satış kooperatiflerine dahil olmı
yan müstahsillerden incir alıyor 

Uiln, (iğleden sonta Cumhuri· lı.ün olan kolaylığı göstereceklerdir. 
yet Halk Partisinde bir toplantı Üzüm Kurumunun bu karan, 
olmu~tur. Bu toplantıda Ticaret cidden takdire ııtyandır. 

Odası reisi B. Hakkı Balcıoğlu, /""---------·---"'. 
Boraa reisi B. .Mazhar fzmiroğlu, A 1 
Borsa komiseri B. Şevki, Ticaret n a do u 
Odası umumi katibi Mehmed Ali 
ve ihracatçılardan bazı zevat hazır 
buluom uolardır. 

Toplantı, geç vakte kadar de• 
vam etmiş ve incir vaziyeti konu· 
şulmuştor. 

Sevinçle haber aldığımıza göre, 
Üzüm Kurumu; satış kooperatifle· 
rine dahil olmıyan müstahsillerden 
incir mübayaa edilmesi için, Ger· 
mencik, Söke, Aydın, Nazilli \•e 
Üdemiş satış kooperatiflerine emir 
vermiştir. 

Kooperatif iler, bugünden İli· 
haren mübHyaata haşlıyaeaklar ve 
şimdiye kadar mallanoı ehlen çı· 

__ ................ __ _ 
Yakında 12 

büyük sahife 
Anadolu kari/erinin te

veccühüne güvenerek ya-
kında çok mütekamil, çok 
zengin ve olgun bir şekilde 
Türkigenin en büyük ga-
zetelerinden biri olacaktır. 

Bekleyiniz! 
karamamış olan oıüstahsilleıe müm· \.. _____________ / 

Manevralardan intibalar 

-



~
~ll.V:Q 

Uydurma bir mektub 
Bir çocuk bıbuı imuu altında, muallimin de talebenin tahail nsi· 

yeti ~berinde Ye anır dönmeainde meaul olda&u, buı muallimlerin 
kendi aalebuindea bir kıımına karp imaf'usca, merbamewace danan• 
dı&ı halluıda bir mektub aldım. Bunu yasan, herhalde bir çocuk babuı 
detiJ, biuat bir çocuk olu gerek •• 

Muallimin aeYgiainden, geni, talebe tefbtioden, bakim karan gibi 
en kaçak bir ıapheye mabal yoktur. Bau toeoklar muallim tarafından 
hiriad plAnda lutaluyor11, bu hareket, çah11mn her uman kuamp 
aeYilecelf Ye manf fak olacaiJ gibi terbiyeyi bir telkin de ifade eder. 
Yetiıtirditi fidanın me7va vermeıinden, elbeue ki herku HYİDİr ve 
ona brp ruı. bir alila ghterir. Bu, böyledir Ye batkı tGrlfl olm• 
ana da imUa yoktur. 

Ticaret Odaları blrllOi 
Odamızdan malOmat 

istedi 
Balkan Antanta devletleri 

Ticaret Odaları birliti tarafın· 
dan her sene neşredilen Şark 
ticaret yılhtı, busene Balkan 
devletleri hakkında daha şü-

Diin yafan ıiddetli yafmurlar 

Bazı evlerin bodrumla
rına sular doldu ·-·-Tramvay caddesinden 21 kamyon 

ve 25 araba moloz kaldırıldı 

Bir köylünü 
ifadesi 

l.Şimdi inandık! ..• 
Manevralardan intibalar · ayn 
Alıa/.. Hindi a11ladı 

Hiilcfi.mete wrdifimiz w 
gilerin, talısildarın 6izdı 
aldıfı paraların ne 
ıittifini lıintli anlad 
lıeldl olsun/ 

Gari ordamuz ""' e 
rimiz, topumuz 11a, tank 
mız 11a, lıepicilini lain 

Sımf diomek, eneü 16alflye, aonra ikmale kalmak gibi iki mflu· \ 
mabı merhaleai Ye iki imlin devresi geçirdiktea eonra kuplaplaa, zaruri 
bir neticedir. Muallimin de hataaı olabilir. Fakat kendini bilen bir 
talebe için bu halaları muhtelif tekillerde tubih ettirmeıe pek Ali 
İmkia Tardır. 

mullü ticari ve turistik malu· 
mab ihtiva edecektir. Dün lzm,re ve civarana sü· 

rekli yap urlar düşmüştür. 
Sabahleyin saat dokuz radde· 
lerinde bardaktan boşanırca
ıma bqlmıı ve yirmi dakika 
kadar sürmüştür. 

Yatmur akfam üzeri de 
devam etmiş ve bir aralık 
gene sabahki gibi çok şid· 
detlenmipe de çabuk hafifle
miş ve bir zarar olmamıştır. 
Karatq tramvay caddesi ile 
Teşvikiye sokağmda biriken 
sular bu sokaklarda bazı ev
lerin bodrum katana dolmuttur. 

anladık. 
Paramızı delil canı 

Bilerek ••r• bilmiyerek iılenmiı mahdud miktardaki hataları ba· 
kıırak, çocatun ruple aödne kulak umak, dflmeni de oaun eline 
Yermek olur ki, bu, pek tehlibli birteydir. Herk.. anlııılmaıı icab 
eden cilaet ıakur: 

Talebenin muallime tecaYlafl • herhangi tekilde olur11 ohun • 
muur g6rillemiyecek bir hAdiaedir. Muallimi, bu deTam eden tauUAtun 
mane.t tuyikindea mutlak ve muhakkak kurtarmak IJsımdır. Bu da, 
daha eYel ipnt ettitimia gibi, mekteblerde iıuibıt eiıteminin daha 
otoriter, daha llkı olmuuıa baihdır . ., 

KUrksUz muvaffakıyet 
olur mu? 

Nuraddin hocanın •kürkü· 
ne ikram bikiyesi. me,hur
dur. ltalyan tiyatro müdürleri 
de bu balribti çok iyi anla
mıı olacaklar ki, yeni bir tem· 
sil verecekleri zaman •ıs ar
ti8t relmiftir, bu artistlerin 
temsiller için beraberlerinde 
25 bavulda 800 lrilo elbise 
ve takım getirmiılerdirl. tek· 
linde illnlar 1apular. Hatta, 
Fransanm en maruf bir artisti 
böylece hareket etmediği için 
halktan da ratbet görmemiıtir. 

Mehrace ve amelel 
Hindiatanan zengin mebra· 

celerinden birili Londraya gel· 
miftir. Bu mebracenin adeti 
üzerinde para tqımamak imiı. 
Y aptalı ...,afları, arkuından 
selen adamları öderlermiıl 

Bir gün bu mebrace yalnız 
başına gezmete çıkmıştır. Ken· 
dilini, ubğı astık, keatiti 
kestik olan Hindistanda un· 
mış ve bir otobiile binmiıtir. 

Otobüs biletçisi para iste· 
yioce akla baıana relen meh· 
race parası olmadıtını söyle
miıtir. Biletçinin ihtanna rat· 
men de otobüsten inmemiı, 
bu yüzden gürültü çıkmııtır. 

Mehracenin haline acıyan 
bir amele bilet parasını ver· 
mit ve meseleyi kapatmıştır. 

Mebrace bu iyiliti yapan adamı: 
- Ben zengin bir mehra• 

ceyim. Bana iyilik yapbn. Ad· 
resini ver iri, una borcumu 
fazlüile ödiyebileyim. 

Demiftir. 
Amele gülerek: 
- Ben de Belçika kralıyım, 

demif, fakat ısrar üzerine ad· 
· resini vermiftir. 

SaU... Sllli 

on gün tu11uz yemek yidirilirse 
en azgın haydudlar birer kuzu 
gibi uslanırlarmııl 

Kısmet bu 
lngilterede Karlayn sahille

rinde balık avına çıkan bir 
balıkçı, kısmetin büyük bir 
cilvesile karşılaşmııtır: Balık· 
çının attıtı atlarda bir tane 
olıun balık çıkmamıı, fakat 
büyük bir mahfaza çıkmııbr. 

Bu mahfazada yanm milyon 
frank kıymetinde miicnberat 
varmıı. 

Doktorların ba91na 
gelenler 

lngilterenin Sıhhiye Nazm 
Sir Kildey Yut bütün 
lngiliz doktorlarının yeniden 
üniversiteye devamım arzu et
mektedir. 

Sıhhiye Nazınna göre, fen
ler ve bilhaua tıbbi eaular 
üzerindeki teralddler pek bü
yüktür; bu yeni vaziyetleri bil· 
miyen bir doktorun, doktorluk 
etmesi dotru değildir. 

Nazırın bu kanaatinin ne 
kadar doğru oldutunu ditün· 
mek bize ait detildir. Bu hu· 
susta beyanı mütalea ancak 
Bay doktorlarındır. 
UnutkanhOın en garibi 
Unutkanlık insanlar için ta· 

bii bir haldir; fakat 11nutkan· 
htın da nihayet bir derecesi 
vardır. Hele Amerikahlann ıu 
yazacatımız tekildeki unutkan· 
hklanna akıl ermezi 

Birlqik Amerika bankala· 
rında tam JB0,039,000 dolar 
mevduat vardır. Bu paraların 
bir kısmı hesabı carilerden kal· 
ma küçük paralardır, fakat 65 
tane beter milyonluk mevduat 
vardır iri bunlan s Jbipleri 
unutmutlardır. 

Meseli Nevyork belediye 
reisi Laıardiyanm da bu cet· 

938 yıllıtı için, şehrimiz 
Ticaret Odasından şu malü· 
mat iıtenmiıtir: 

1 - Odaya kayıdb ticari, 
smai, mali firmalann iıim ve 
adreslerile, bunlann hangi 
işler üzerinde çalıştıkları. 

2 - lzmirin zıraı, sınai 
istihsalib ve imalit cinsleri 
hakkında umumi malumat ve 
istatistik. 

3 - lzmir ve Ege mıota· 
kasanda turizme aid malümat. 

4 - Oda mecmualarından 
birer nüsha. ---Romanya rejiai 
98 bin kllo tutun alacak 

Romanya rejisi namına tütün 
mübayaa etmek üzere bir 
müddet evel ıehrimize gelmiı 
olan Rumen heyeti, muhtelif 
ticarethanelerle yaptıjı temu 
neticesinde 98 bin kiloluk bir 
tütün münakuuı açmıftir. 
Bazı firmalar münakuaya it· 
lirak etmişlerdir. 

Beklene balıkycıfı 
ddn geldi 

Sabbat eczanesi sahibi arka· 
dafımaz Hamdi Nüzhetin her 

lpı mevaiml mifterilerine abtbr
d9 teYlertlen biri de, Avru
padan huauıi olarak getirttiti 
gayet nefiı balıkyatlandır. 

ArkadAfımaz, kııın çabuk 
girecetini kavnyarak daha 
evciden davranmıı ve balık 
yatlarını ıetirterek dünden 
itibaren piyasaya çıkarmııhr. 
Yapılan tecrübeler, bu yağla· 
nn sıhhat ve kuvvet üzerin· 
deki tesirini ıösterdiği için 
biz de karilerimizi haberdar 
etemeti faydalı bulduk. 

ispanya ticaret anlatması 
bozuldu 

Madridde iki sene evel im· 
zalanan ve meriyette bulunan 
Türkiye·lıpanya ticaret anlq· 
mu, Heyeti Vekile lwarile 
feıhedilmittir. 

Nafıa Veklletl siyası 
mUste9arı 

Bir kaç gündenberi ıehti· 
mizde bulunan Nafıa Veki· 
leti siyasi müsteşan B. Sırr, 
Dün lstanbula hareket et· 
miıtir. 

Yatmur çok şiddetli oldu· 
tundan az sonra litım baca· 
ları tıkanmıı ve sular cadde· 
lere yayılmııtır. Yukan mahal· 
lelerden gelen sular, caddele· 
re akan molozlan da beraber 
ıürüklemit ve aokaklarda yı· 
tınlar basıl olmuttur. 

Konak • Güzelyalı tramvay 
caddesinde biriken molozlar 
tramvay yolunu kapatnuı, bu 
yüzden tramvay seferleri dur· 
muttur. Bir anda Karataı tram· 
vay caddeli, bilhaua Karatq 
ortaokulunun önü göl halini 
almıftar. Salhane ve Göztepe 
mevkilerinde de tramvay yol
lan ıu albnda kalmııtır. 

Getirilen amele ve belediye 
temizlik İKİieri faaliyete pçe
rek liiam bacalaranı temizle
mİf, ıuları denize akatm11ı ilk 
ilk İf olarak tramvay yollannı 
açmıf, ve aktama kadar mo
lozlann tqınmuile meıpl ol· 
mUfbar. 

Y alnıı tramvay caddain· 
den 27 kamyon ve 25 araba 
kum ve moloz kalclınlaut, 
belediye temizlik hanına gö
türülmqtür. Kumlar, belediye 
inpabnda kuUanılacakbr. 

Gimrük 6nü, ikinci kordun, 
Kantar poliı karakolunun önü 
Şadırvanalb, küçük Demir ha
nı ve Eakimabkeme önü mev· 
kilerini ıu baımıı, fakat mad
di zarar olmamıttar. Küçük 
Uemir hanı içine ldolan ıular 
bu banın içindeki matualara 
girmiye bqlamıısa da bele· 
diye temizlik itçilerinin aldık
ları tedbirlerle sular b0taltıl
mı1br. 

Şehrin münhat yerlerini su 
basmasının sebebi yatmur ya· 
tarken denizin medbalinde 
bulunmuıdar. Litımların atız· 
lanna miithiı bir tazyik yapan 
deniz, yatmur aulannın litım· 
lara patlatma11na ve tehrin 
miinbat yerlerine dolmasına 
sebebiyet venniftir. 

Su bukını elOUlnda ha· 
mallar, bir taraftan diler ta· 
rafa iaan tapm•flardar .. 

Eşrefpaşada Haraççı soka· 
tında bir evin bodrum btı· 
na da su girmiş ve bazı eş· 
yayı ısfatmııtar. 
~~~~---~~~~-

8 irk oca 
Ka1uının df ıkını bı. 

çakla dldiirdii 
Aydm, (Hususi) - Köşkün 

Beyköyünde dün de bir hadise 
oldu. 

zı da isterlerse lıeldl ol 
•un. 

Gördiilc 6e 6egim, göz• 
miizle ıördiilc. Generallr 
rimizi gördiilc. Hep al 

Ya ordamaz, o çalcı gi 
eılcerlerimiz, o güzel 
cıılclıuımız... Hepsi ıiri 
lıepıi sırım gibi, lıepıi to 
Bıınıı lıindi anladı/c. Hin• 
di iıte göziimiizle gördiilı 
gari ..• 

Para mı? wrgi mi, mal 
mı; lıeldl olsun. Varol• 
sun bıı Cumlıarigetçiler. 

Sordıım: 
- Sen cumlıarigetçi dr 

til misin?. 
- EJciden bunu ,,. 

igi anlamıgordam dar 
sa, emme lıindi oldatll 
ıarl, çilnlciJ lıindi inandım. 

- Memnun mman? 
- Memnun delilim,.. 

Töbe töo/Je; memnrındtlll 
ötegi111. Çiinlciim lıiıult 
gördinı de inandım. /Cal• 
6im de, malun da, ııztr 
nım da lıeldl.. Hal. Bıı· 
nun ltf/ı olmaz gari, h• 
artılc inandım. 

ifadeyi upledea 
M. R. T 

Davilye köyünde oturan Boı· 
na muhacirlerinden Bayram 
Çelik, Beyköye ıelerek öte· 
denberi münasebette bulun· 
dutu gene Bosna muhacirle· 
rinclen Bayram Ôzdemirin ka· 
n11 lbrabim km Kadıiyeoia 
evine girerek kadınla temasta 
bulunmuş. Bunu haber alan 
kocuı Bayram Çelik, evin 
kap111 yanmda aiper alarak 
lranmun dosta çala-. bıçakla 
bilcum ederek birçok yerine 
saplalnlfbr. Yaralı butaneye, 
yaralayan da adliyeye ıetiril· laveçle tekrar anla91yo 
mittir. Geçen sene Ankarada i 

zalanan Türkiye • lsveç kiri 
Maniaa Sporu anlaşmasının feshedileceti b 

Menludan yuıllyor: kümetimiz tarafından lsv 
llbayamaz Liitfi Kırdar, cu- hükümetine bildirilmiştir. M 

martesi pnü saat 14,30 da cud anlaşma ı /1/ 937 
Manisada mevcut bulunan mer'iyetten çıkacaktır. 
(Yıldanmıpor ve Sakarya) ku
lüp idare heyetlerini Halkevi Haber verilditine göre, 
binasına toplayarak bugün veç ile yeni bir ticaret an 
Manisa sporu durumu hak· masmın akdi için yakanda 
kında uzun boylu görfilmeler zakerelere başlanacakhr. 

B. Muzaffer Öztunç yaparak direktifler vermiş ve 
yardımlarda bulunacaklarm~vad Evelce şehrimiz Sulhc 

detmiştir. Kulüpler, muhitindeki bikimi iken, Gaziantep mü 
ıpor cereyanlarına uyandırmak deiumumilitine tayin e . 

B. Muzaffer Ôztunç mezu 
için birer çabıma programı 
hazırlamışlar ve hemen hare- şehrimize gelmiştir. 

·------------~~--~ kete geçmiılerdir. kında şimdiden hararetli 
Bölgemizcte yapılacatı Türk rüşmeler başladı. Bölge 

Spor Kurumundan bildirilen 1&mpiyonu Yıldmmspor, b 
grup birinciliklerine ait tali- gayretile çalıımaktadır. Bu 
matname gelmittir. Burada zardan başlamıı olmak " 
Aydın, Çanakkale, Balıkeair, lzmir bölgesine maçlar y 
Manisa bölgeleri kaqıl.,.cak· ma11 için teklifler yapılm 
lardır. Maçlar neticesi bak- Hüsnü OKTAŞ 

BllyUk beateklr BETHOVEN'ln lllht mualklal Kocasına ihanet eden bir kadının ıstırabı ..... 
Atila evlld muhabbeti aruıncla mOoa..._. • karıaının ihaneti kartıaında kocanın duyduOu azala 

Gibi h.,er1 lai.leri talalil ve temail ~den dtJnyanın en biiyiik filmi 

Bugün TAYYARE Sinemasınd 
Biiyük artist LIL DAGOVER ve VD..LI BIRGEL taraıı:ı7;,,!e"'"' 

9 UNCU SENFONi 
Amele, bir deli ile karşı· 

lafbtına hükm•tmiıti. Fakat 
ertesi gün adresine mehrace 
tam 500 lnıiliz lirası gönde
rince f811np kalmıttırl 
Tuzun yeni bir kerameti 

Tuz, ucuz ve bol bir madde 
oldutu halde insanlann 11da
lart üzerinde en hilrim bir 
m~r. 

velde iımi vardır. Kendisine 
yapılan ihtar üzerine bundan 
18 sene evel bankada bir he· Filimde görülecek ve 250 kitilik orkestra tarafından çalınan 9 uncu senfoni parçalan dinlenecektir .. 

.. ~;;.:
1

·:,,~:=·· A YRIC:A 1 M.a aristan Geceleri 1 
Birletik Amerika zındanla· 

nncian birisinin müdürü tuzun 
yeni bir kerametini keşfet· 
miştir. Mahbuslara üatüste beş, 

Denizli saylavı B. Mazhar Maaka
1 
H balo p1.A 'ULA VESSELEV tarafından temsil edllen a9k, gOzelllk 

Müfid ve Mutia saylavı B, fllmln temall ed911 ft ' • mualkl fllml .. 

Nuri dün aktam Çanakkale l l et v e t e n : P A R A M O U N T J U R N A L 
vapuru ile lıtanbuld.n tehri· f .. ••lllillıilliı~~illiiiiıiiııll~"'Iİİ111iıİİ111İi-llİ!jiİ11iijıi-im .. İllllİİ-iİll-•iiİlllllİİ--..ilİll.ilİlllİİİı•~ 
mize gelmiılerdir. ı .. ll!l•••••S•&AK••SUB-•:•MD-to•Di••llllİ ... .-llİl ... ••••Iİll•lllİ•••lll••••••••••••• 



Romada JCumha iyet 
. . bayramımızda 

Kumandan jetıştır- .•. 
========::-::=:::::!:!if mek için kurs acıldı ~~lgrad radgosund.a ~izim 

- ~ lf (R d ) • İ 1 ıçın konferans verılecek 

A
- 1 - B- ı- • k - 1 ·-- Madrit Roma,_ 13 a yo_ - .. t~. Belgrad, 13 (Radyo) - Bu 

e Çı a . an aş ya Harbıye Nezaretı; buyuk 29 d t 14 d B I manya- - Tarihin yılan hikayesi veya rütbeli altmış zabiti ayırmış ::~n rady::u~d:a~ürkiy: c~!~ 
meşhur kurt masalı gibi birşey ve harb vukuunda bunların, h · t• . 14 .. .. ld .. ·· .. .. l k urıye ının uncu yı onu· 

k •• h • d • oldu Madrit... derhal cuzutam kumandanı · rr.ü münasebetile Yugoslav 

ması Ço mu im l r Harbin başlamasından beş larına geçebilmeleri için ken· dilinde bir konferans verile-
altı ay sonra Madrit karşısına dilerine dersler verilmeğe cektir. 

----• ve biraz sonra da şehrin yarı· başlanmıştır. 

Muah~denin metni ilan edildi. Almanya, bir teca- sına kadar uzanan Faşizm Bu kursa, halyanın en kud· Menemencioğlu 
çizmesi, "ha girdi, ha giriyor" retli generalleri muallim tayin Yakında Beyruta gidecek 

vüz halinde Belçikoya yardım edecek diye tevali eden haberlere rağ· edilmişlerdir. lstanbul, 13 (Hususi muha-
---- men, havada kaldı ve Madridc Barselon birimizden) - Hariciye Veki-Berlin, 13 (Radyo) - Al

manya ile Belçika arasında 
imzalanan ademi tecavüz mi· 
aakmın metni, bugün gazete· 
lcrde intişar etmiştir. 

AragOn cephesinde bir gir~:~~~. Berlin, Roma ve Cu~:;~~~:ç~ıJ::;nya ~~.:~::cimü:;~~~'iki~~iı::~: 
ha a m hareb S •I Salamanka ile Moskova ara- Barselon, 13 (Radyo) - ayının ortasında Suriye Fran-

V U sında çekiştirile çekiştirile pa- Cumhuriyetçi ispanya, merke· sız komiseri Kont dö Martelin -·--Almanya-Belçika muahedesi, 
Üç maddeden ibarettir. Buna 
nazaran, Almanya, Belçikanın 
yeni bir Lokarno akdedilinci· 
ye kadar kendi lopraklannı 
her türlü vesaite müracaat 
etmesini ve topraklarının, hiç 
bir veçhile başka bir devlete 

Asilere göre, cumhuriyetçiler 
tayyare kaybetmişlerdir 

çavrası çıkan bu biçare şehir, zini buraya nakletm tasav-
J 8 yavaş yavaş bütün İspanyol vurundadır. Nezaretlerin yer· 

medeniyetini bağrına çekerek \eşmesi için muhtelif büyük 
göçüyor. Franko, daha yedi binalar tahliye edilmişlerdir. 
sekiz ay evel: /• / 

ziyaretini iade etmek için Bey· 
ruta gidecektir. 

İstanbul, 13 (Hususi) -
Hatayda Türk gümrük mın-

karadan, denizden ve hava· 
dan geçid olmasına rıza gös· 
termemesini kabul etmektedir. 

Almanya, şimdi olduğu gibi 
istikbalde de lçika aleyhine 
hiçbir harekette bulunmamağı 
ve Belçikaya taarruz vukubul
duğu takdirde lngiltere ve 
Fransa tarafından taahhüd 
edildiği veçhile Belçikaya yar
dım etmeği taahhüd etmiştir. 
Şu şartla ki, Uluslar sosyetesi, 
Almanya aleyhine bir karar 
İttihaz eder ve Belçika bu 
karara iştirak eylerse, münakit 
muahede, otomatikman mef · 
suh addolunacaktır. 

Berlin siyasal mebafili, Al· 
manya ile Belçika arasında 
imzalanan bu muahedeyi ga
yet ehemmiyetli addetmekte 
ve Belçikanın, Uluslar Sosye
resine müracaat etmeden Al
manya ile anlaşması keyfiye· 
tini, fevkalade bir hadise ola
rak telakki eylemektedir. 

Almanya Hariciye Nezareti, 
neşrettiği resmi bir tebliğde, 
ltalyanın, müzakerelerin deva
nıı müddetince bütün teferrÜ· 
attan haberdar edildiğini ilan 
eylemiştir. ------------

Mısır 
Milli müdafaa için yeni 

tahsisat ayırdı 
Kahire, 12 (A.A.) - Kabi· 

ne, ordu ve hududlarm müda· 
faası için bir milyon on dört 
bin lngiliz liralık munzam sar· 
fiyatta bulunulmasına karar ver
miştir. Bu arada yeniden do· 
kuz tabur teşkil olunması 
düşünülmektedir. 

B. Ru.zvelt 
Kongreyi içtimaa çaOırdı 

Vaşington, 13 (A.A.) - B. 
Ruzvelt, kongreyi 15 Sonteş
rinde fevkalade olarak toplan· 
ınağa davet etmiştir . ....................... 

ANADOLU -----Günlük siyasal gazete · 
Sahip ve ha~yazganı 

Haydar Rüşdü ÖKTEM 
Umumi neıriyat ve yazı i§leri 

Mtıdürü: Hamdi Nüzhet Çançar 

idarehanesi : -
İzmir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk Parti!!.İ binası içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Teteron: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
YıUıtı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylığı 500 k.uruıtur. 
Yabanca memleketler için senelik 

abone dereli 2 7 liradır 
Bu yerde S kuruıtar 

Gtaa pçmif nı:h:ıar 25 kuraflU. 

A!fADOLU MATBAASINDA 

...... ~.; .... BASİİİİnm,MmI;ŞTmlRİİİI ...... 

Paris, 13 (Radyo) - ihti· r -----,-
lalcilerin, Gihon yolu üzerinde venı· kabı.ne Je 

- Bu hafta giriyorum. ta va 
- Birkaç güne kadar ora- Arabistam ayaOa kaldır-

ilerlemekte oldukları ve Çeza ı 1 aı dayıml dırmaöa mı çahşıyor? 
de Tazamiresle Kolyada ve 
San Martino kasabalarını işgal 
ettikleri haber verilmektedir. 

Leon cephesinde de Laz· 
barderas kasabası zaptedilmiş
tir. Heriki cephede Asturya
lıların büyük bir mukavemet 
gösterdikleri bildiriliyor. 

Paris, 13 (Radyo) - Cum
huriyetçi ispanyaya mensup 
tayyareler, Arağon cephesin· 
de 24 saatlik bir faaliyet gös
tererek F ranko hava filolarile 
çarpışmışlardır. 

lhtilacilerin iddiasına göre, 
Franko tayyareleri cumhuri
yetçilere ait 18 tayyare dü· 
şürmüşler ve ayrıca altı tay
yare "de sakatlıyarak, bunları 
ihtilalci ispanya topraklarına 
inmeğe icbar eylemişlerdir. 

Şimali Afrikada 
Sulhun tehlikede olduğu 

söylenmektedir 
Londra, 13 (Radyo) - Ni· 

yoz Kronikl gazetesine göre; 
ltalya, Libyaya şimdiye kadar 
göndermiş olduğu 26 bin ki· 
şilik kuvvetten başka, bugün· 
!erde yirmi bin kişi daha gön· 
dermeğe karar vermiştir. 

Ayni gazete, ltalyanın, Lib· 
yaya bu şekilde mütemadiyen 
asker göndermesinden vazi
yetin yeni bir safhaya girdi· 
ğini yazmakta, sulhun, şimali 
Afrikada tehlikede bulundu· 
ğunu ve lngiltere ile Fransa· 
nın müteyakkız bulunması la· 
zımgeldiğini yazmaktadır. 

Fakir /pi 
Yeni kuvvetler buldu 
Londra, 13 (Radyo) - Fa· 

kir lpiye daha bazı kabilelerin 
iltihak ettiği haber verilmek
tedir. Bu münasebetle lngil
tere Harbiye Nezareti, lpiyi 
takib eden kıtaatın takviyesi 
için bir miktar daha asker 
gönderilmesini emretmiştir. 

Asiler, Batoda bir köprüyü 
uçurmuşlar ve telgraf hatlarını 
kesmişlerdir. 

Japonya 
Dahili istikraz için 

tahvilftt çıkardı 
Tokyo, 13 (Radyo) - Ja· 

ponya Devlet Bankası, ikiyüz 
milyon Yets için tahvilat çı
karmıştır. 

Parisle Londra 
arasmda konuşmalar •• 

Paris, 12 (A.A.) - ltalyan 
cevabına karşı alınacak müş· 
terek hattıhareketin tesbiti için 
bugün de Parisle Londra ara
sında yeni görüşmelerde bu
lunulacağı tahmin olunmak
tadır • 

Hangi Vekiller de. Diyerek Faşizmin yakın ve Paris, 13 (Radyo) - Fran-
h kk k f ·ı ··vu··nu··yo d sız gazetelerinin bir kısmı, 

ğl• llmiyecek mu a a za erı e o r u. 
Y Hadiseler, Frankonun dilini İtalyanın, Filistin ihtilafından 

İstanbul, 13 (Hususi mu ha· ağzında burkup bırakmakla istifade ederek Yemene zahir 
birimizden) - Ankaradan beraber Madridi de başına, olduğunu ve gizlice, Arabis-
bil<lirildiğine göre, yeni ka- gözüne taş iişürülmüş orta malı tanı ayağa kaldırmağa çalış· 
bineyi teşkil edecek olan bir kadın haline düşürdü. tığını haber veriyorlar. 
Başbakan Vekili iktısat Ve- Fakat kurt masalı hala de- Arab komitesi 
kilimiz B. Celal Bayar, yeni vamdadır. Hertaraftan yardım 
kabine azalarını seçmek üzere Franko, sol cenahçılara her görUyor 
yakında temaslara başlıya· gün hediye olarak savurduğu Beyrut, 13 (Radyo)_ Mer· 
caktır. Yeni kabinede Dahi- binlerce gülleyi diler Berlin· kezi Şama naklolunan Filistin 
liye, Hariciye ve Maarif Ve- den getirsin, diler Romadan Arab komitesine zorluk gös-
killeri mevkilerini muhafaza alsın, 0 masalın bu kış da bı· · ı F l f l" f teri mesi, i istin ngi ız ev-
edeceklerdir. teceğini hiç sanmıyorum. Mad· kalade komiserliğinden Suriye 

Yeni kabineye iş Bankası rit, bir tarla haline gelse bile fevkalade komiserliğinden rica 
Umum müdürü B. Muam- taşıdığı isimde iki tarafın yü- edilmiştir. 
mer Eriş ile Ziraat Vekaleti rüttüğü bir iddia bulunmak Arab komitesine, Arabis-
siyasi müsteşarı B. Tahsin itibarile, her avuç toprağına tanın bertarafından yardım 
ve Türk Hava Kurumu reisi birkaç yüz mermi düşmesi edilmekte, külliyetli paralar 
B. Fuat Bulcanın girecekleri mukadderdir. Madrit, yavaş gönderilmektedir. 
söylenmektedir. yavaş senbo\leşen bir mahiyet Rus 

\.. ___________ ..) almıştır. Madride kat'i olarak 
Amerika dikilecek hakim bir bayrak, Maarif Komiseri azledildi 

Avrupa muvazene rüzgirlannı Moskova, 13 (A.A.) -Tas 
kendi lcıvrımlannda süzerek Ajansının bildirdiğine göre, 

9 lar konferansına iştirak 
edeceaını bildirdi 

Vaşington, 13 (Radyo) -
Bu ayın 25 inci günü Brüksel· 
de toplanacak olan 9 lar kon· 
feransında Amerikanın, Brük
sel sefıri Bay Norman Davis 
tarafından temsil edileceği 
bildirilmiştir. 

B. Delbos 
Almanya - Belçika mua
hedesi hakkında izahat 

verecek .. 
Paris, 13 (Radyo) - Hari

ciye Nazırı B. lvon Delbos, 
yarın parlamento ve ayan ha
riciye encümenleri nezdinde 
beyanatta bulunacak ve Al
manya ile Belçika arasında 
aktolunan pakttan bahsede
cektir. 

geçirecektir. Kurt masalının en Maarif komiseri Bubnov umu· 
nazik ve canlı tarafı da bura· mi talim ve terbiye için ha-
dadır. zırlanmış olan plana sistema· 

Bu bayrak ne tarafa tevec· tik bir surette muhalif hare-
cüh ederse, ümit ve zafer ket ettiği için azledilmiştir. 
oraya gülecektir. Yerine Leningrad icra Ko-

Madrit, bunun içindir ki, mitesi reisi Turine tayin edil-
adım adım süren bir çarpış· miştir. 

manın ateş ve kanla yuğrul· Transilvanya 
muş bir kaynağı oldu. 

Madride bakan gözler, yal· manevraları .• 
nız İspanyol milletinin gözleri Dün sona erdi 
değildir. Bütün Avrupa oraya Bükreş, 13 (Radyo) - Traıı· 
bakıyor. Hatta Amerika ve silvanyada başlıyan manevra· 
Aıyanın gözleri de oraya di- lar, bugün sona ermiş)ir. 
kilmiştir. Manevraların son saf hala· 

Böyle bir nesnedir işte bu rında şiddetli yağmura rağmen 
kurt masalı... • Romanya ordusu büyük bir 

Orhan Rahmi Gökçe liyakat göstermiştir. 

Halkevinde neş' eli Kral Karo\, Veliahd Mıhail 
Voyvoda, Hohenzolern Prens 
ve Romanya Başvekili B. Ta· 
taresko ile diğer rical ve Fran· 
sa Erkanıharbiyei Umumiye 
Reisi General Gamelen ile 
ecnebi devletler ateşemiliter· 
leri, manevraları nihayete ka· 

bir çay ziyafeti 

Manisa Maarif müdürlüğüne tayin edilen lzmir Maarif mü
dür muavini B. Rauf inana, ayrılış münasebetile öğretmen ar
kadaşları tarafından dün öğleden sonra Hılkevinde bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Çayda, yüz elli kadar öğretmen bulunmuş ve dansedilerek 
eğlenilmiştir. Bu samimi top) anışın intibalarından biri resmi· 
mizde rörülmektedir. 

dar takib eylemişlerdir. 

Kral, manevraya iştirak eden 
zabitan ve komutanlara teşek
kür etmiş ·ıe manevra ordu· 
sunu selamlamıştır. 

Kral ve maiyeti, bu akşam 
Albacolyaya h~reket etmişle_r
dir. Bu münasebetle geçıd 
resminden vazgeçilmiştir. 

Vasıtasız vergiler 
birleştiriliyor •• 

lstanbul, 13 (Hususi muha
birimizden) - Vasıtasız ver· 
gilerin birleştirilmesi mevzuu 
bahistir. Bunun için tetkiklere 
bqlanm1§tır. 

takasın1 tesbit etmek için Ha· 
taya bir heyet gönderilmesine 
karar verilmiştir. 

Kont Ciano 
Memleketimize ne."zaman 

gelecek? 
lstanbul, 13 (Hsusi muha

birimizden) - ltalya Hariciye 
Nazırı Kont Cianonun mem
lektimize geleceği hakkındaki 
haberler etrafında tahkikat 
yaptım. Aldığım malumata 
göre, ltalya Hariciye Nazırının 
Türkiyeye ne zaman geleceği 
ve Hariciye Vekilimiz B. Rüş· 
tü Arasın ziyaretini ne zaman 
iade edeceği belli değildir. 

Seyit Rıza 
Herşeyi inkAr ediyor •• 

İstanbul, 13 (Hususi muha· 
birimizdpn) - Dersim hadi· 

sesi sergerdesi Seyit R1zanın 
muhakemesi, son safhaya gir· 

miştir. Bugünkü muhakeme· 
sinde müddeiumumi iddiasını 
serdetmiş, asi Seyit Rıza
nın hükumet aleyhindeki ha
reketleri sebebile idam ce
zasife cezalandırılmasını iste
miştir. 

İsticvap edilen Seyit Rıza, 
herşeyi inkar etmekte ve: 

- Ben kim oluyoruRl ki, 
hükumete ayak direyeyim. Hi
şa, haşa! 

Demektedir. 

ltalyanlar 
Faşizmin gıldönümiinü 

kutlulugacaklar 
Roma, 13 (Radyo) - Bu 

ayın 28 inci günü, Romada 
büyük bir nümayiş yapılacak 
ve feşizmin 16 ncı yıldönümü 
kutlulanacaktır.f 

ltalyanın her tarafından Ro
maya 150 bin kişi a-elecektir. 

İtalyan başbakanı B. Mus
solini, ertesi gün mühim bir 
söylev verecektir. 

Ankaracla fırtına 
Ankara, 13 (Hususi muha· 

birimizden) - Ankarada şid· 
detli bir fırtına oldu. Maddi 
hasar yoktur. 

TAKVİM 
Rumi - 1353 ı Arabi-1356 

llktcşriu 1 Şaban 7 

İlkteşrin 
1 
9 
3 i 14 

7 7 
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mektupları: 

ise kızlarına dudak 
b d ·?ı oyası ersı ..... 

M. Mussolininin oğlu İtalyada bir 
Hollivud kuracakmış •• 

Bir doktor insan kanını mavi 
ışıktan geç·rip temizliyor •• 

Neflyork cİfJarında pazar gezmelerine çıkan 
kızların kıyafeti 

Mekteb kızlarına "al sür
mek,, dersi veriliyor: 

Nevyork, (Hususi) - Nev· 
york hükumet merkezi olan 
A J&ni şehrinde busene lise 
bzl ana "dudak ve yanak 
kmnmsını biçimli bir surette 
kullanmak,, için ders verilmesi 
kararlaştırılmıştır. Mesul me· 
murlardan biri buna sebeb 
olarak şunu göstermiştir: 

"Sakız çiğniyen ve yüzünü 
bol bol ala boyayan kızlar 
için işte yer yoktur-. Maarif 
müdürü doktor Kulsoo kızlara 
kozmatik kullanmak için teş· 
vikatta bulunulmadığını fakat 
bunların hüsnü istim .. li öğre· 
tildiğini ve bu dersin satıcılık 
ve perakendecilik kursunda 
kıyafet ve görünüş bahsinde 
tatbikat ile gösterildiğini be· 
van eylemiştir. 

Amerika amelesi Japon 
malına boykot koyacak: 

Amerika amele birlikleri 
yakında toplanacak olan kon· 
grelerinde Çine taarruz etmiş 
olan Japonların emteasına 

karşı boykot ilan edilmesini 
programlarına koymuşlardır. 
Japon Amerikaya ucuz mal 
gönderdiğinden bunların müş· 
terisi ekseriyetle ameledir. Bu 
yüzd~n boykotun tesiri kuv
vetli olacağı tahmin edilmek· 
tedir. Japon Amerikaya geçen 
sene 172 milyon dolarlık id· 
halat yapmıştır. 

ltalgada Hollivud kuru
lacak: 

Mussolininin yüz okkalık 21 
yaşındaki oğlu Vittorio Mus
salini 23 Eylulde Nevyorka 
geldi. Hollivuda gidip sinema 
işlerini öğrenecek ve ltalyaya 
avdet edip küçük çapta bir 
Hollivud kuracaktır. Rovç 
isimli bir Amerikalı ile yapa· 
cakları resimlere RAM filim· 
leri markasını koyacaklardır. 
Harb Amerikan gemicile-
rinin ekmeğine tereyağı 

sürüyor 
Ameirka hükumeti; harb 

mıntakalarma giden hükumet 
ticaret gemilerinin tayfalarına 
50 şer dolar fazla aylık veril-

i Ciizli Cihangir ı ı 
- 73_ Nakleden: F.Şemseddin BenlioGlu 

Telaş ile: 
- Sen burada mısın? 
Diye sordu. 
- E\'et.. Biraz evel gel· 

miştim. Bay profesör, ne ile 
meşgulsünüzl 

Profesör Roz, adeta şaşır· 
mıştı: 

- Şu iletin vaziyetini tel· 
kik ediyordum. 

Dedi. 
-Evet, ben de görüyorum. 

Bunun esasını size izahı unut· 
tutumu ıimdi anlıyorum. Ma
amafih bu ilet kifi derecede 
Urıııkbr. 

- Ben de muğlak oldu· 
ğunu tasdik ederim. 

Boris, profesör Rozun göz· 
letinin içine bakarak: 

- Bu aletin manasını ve 
yapacağı işi, ne suretle iş gö
receğini tayin ettiniz mi? 

Roz, bu suale cevab ver· 
medi. 

Boris: 
- Masa üzerindeki şu ka· 

ğıtta, bazı hesablar ve ıckiller 
goruyorum. 

Dedi. 
- Evet, eveti.. Vakıt öl

dürmek için icad ettiğim bir 

ANADOLU 

Yeni yapılacak __ Şe_h_i_rd_e_n_r_ö._eo_r_t..,.aı~·: 

_s_u ~~-~a_ı.iı Bizim Nalbandoğlu 
Nafıa Vekili tetki

kat yaptı 
Aydın, ( Hususi ) - Nafıa 

Bakanı Ali Çetinkaya bugün 
öğleden evel otomobille Ay· 
dma gelerek Çine çayında ya· 
pılacak büyük sulama barajı 
yerine gitti. Burada sondaj 
işlerile yakından alakadar ol· 
du, arazi üzerinde uzun boylu 
gezerek tetkikat yaptı. Evelce 
kararlaştırılan dört hattan baş· 
ka beşinci bir hat daha tcsbit 
ederek buranın da sondajının 
yapılmasını emretti. 

Bugiiııe kadar ıki hatta son· 
daj yapılmış, bunlardan biri· 
sinde 55, ıkıncisıııde 48 met· 
roda kayalıklara rastlanmıştır. 
Diğer hatlarda ddha kısa me 
safeler<le kayalık bulunacağı 

tahmin ediliyor. 
Gasb davası 

Burııava nahiyesinin Naldö· 
kerı köyü civarında yörük Fat· 
manın belindeki kemerinde 
bulunan 146 lirasını gasbet
mekle maznun İbrahim oğlu 
deveci Taceddinin Ağırcezada 
muhakemesi sona ermiş, adi 
hırsızlıktan üç ay hapsine ka· 
rar verilmiştir. 

mesini kararlaştırmıştır. Hususi 
ticaret gemileri harb mıntakası 
navlunlarından fazla ücret al· 
dığı için gemiciler birliği hu· 
susi vapur ~irketlerinden 250 
dolar fazla aylık istemiştir. 

Doktor icadı 
Kornel darülfünun müder· 

rislerinden doktor Honson icad 
edilen bir makine ile insan 
ka. ınm mavi ışıktan geçirilerek 
temi·dendiğini söylemişitir. 

Doktorun beyanatına göre, 
kan bir koldan alınıyor, üze· 
rine mavi ışık düşen bir cam 
borudan geçiriliyor ve diğer 
koldan tekrar vücude veriliyor. 
Doktor diyor ki: 

"İstikbal bu usulden ne gibi 
faydalar elde edileceğini gös· 
terecektir. Tecrübelerde ilk 
uğradığımız zorluklar, hastanın 
kanına ne kuvvette ışık ver· 
mek lazımgeldiğini kararlaş
tırmak, ne miktarda kan tas· 
f iye etmek ve kanı İcab eden 
hararette tutmak olmuştur. 

Motöre ve aldığımız kanın 
cereyanına sürat vererek bu 
güçlüklerin önünü aldık. Ka· 
nın pıhtılanmasına mani olmak 
için Sodium Sitrat kullandık.,, 

Diğer bir doktorla birlikte 
makineyi icad eden Honson 
bu usule "Kuliy Oto · trans 
fusion,, adını vermiştir. 

Ultra Violet şuaatın kanda 
bulunan muzır Bacterialeri bu 
usul ile yok edeceği doktorun 
beyanatından dır. Ahmed 

meşguliyeti. 
Profesör Roz, bunları söy· 

lerken masa üzerindeki kağıdı 
aldı, katladı ve cebine koydu. 

Boris: 
- Hakkınız var Bay pro· 

fesör, dedi. Hayat burada 
çok can sıkıcıdır. Fakat ka· 
bahat benim değildir. Maa· 
mafih, Lidyaya evelden arzu 
ettiğiniz zaman geri dönebi· 
leceğinizi de söylemiştim. 

- Evet, fakat ben buradan 
gitmeği henüz aklıma koyma· 
dım, firarı da düşünmedim. 

- iyi hareket ettiniz, çün· 
kü firar imkanı mevcud de· 
ğildir. 

Boris, laboratuvarda mev
cud aletleri, bunlan yapan 
kendisi değilmiş gibi hayretle 
tetkik etti ve: 

29 Manevi evlat sahibidir •• 
-Yü~ yirmi kilo· 
luk bir cüsse, ge· 
niş ve temiz bir 
yürek, tatlı bir dil. 

İşte, bütün iz. 
mirle beraber An· 
karanın da tanıdı· 

-ğı Nalban doğlu 
Hıfzmm portresi. 

Nalban d o ğ l u 
Hıfzı, iki günden· 
beri lzmirdedir. 
Tabir caizsr, ona 
karabatak demek 
çok doğru olur! 
İzmirdc dört beş 
senede bir görü· 
nür v~ ansızın kay 
bolur. Onun n 
çok göründüğü, 
yalnız Ankaradır. 

Nalbando ğ 1 u , 

kültiirü kuv\•etli, 
t ·tcbbüü geniş ve 
bilhassa yurd sev· 
gisı pek üstün bir 
derecededir. Ona, 

Nal/1andoğlu ile son manevi et1ltidı 
Hatice Engin, salında Süheyla 

vatan hastası diyenler de vardır. 
Dün, onu ziyaret için An· 

karapalasa gittim. Hoş beşten 
sonra, evrak çantasını karıştı· 
nrken bana bir resim gös· 
terdi ve: 

- Şu iki kızı görüyor mu· 
sun? Bunlardaıı -dedi· sol ta· 
rafımda duran Hatice Engin, 
benim 29 uncu manevi ev· 
ladımdır. 

Bir gün, Ankarada odamda 
otururken, bir kız içeriye girdi. 
Ve: 

- Nalbandoğlu sen misin? 
Diye sordu. 
Ben: 
- Evet kızım benim. Ev· 

vela soyadım söyle, ondan 
sonra konuşuruz. 

Dedim. 
Kızcağız, derin bir ah çek· 

tikten sonra: 
- Benim soyadım yoktur. 
Dedi. 
- Soyadı olmıyanlarla gö

rüşmekte mazurum. 
Dedim. 
Hatice bu sefer çok müte

essir bir lisanla şunları söy· 
ledi: 

- Soyadımız (Danışman) dı. 
Fakat babam öldükten sonra 
bu soyadım başkaları aldı ve 
biz, şimdi soyadsız kaldık. 

Kızın yetim olduğunu anla· 
yınca teessürüm arttı. Kızın 
gözlerine baktım. Onda derin 
bir zeka seziliyordu. Dedim ki: 

-Sana bir soyadı verırsem 
kabul eder misin? 

- Başüstünc. 
Dedi. 

- Ne şayanı hayret şeyleri 
Diye söylendi. 
- Roz da: 
- Evet, 90k hayrete şayan 

şeyleri 

Diye Boriıi tasdik etti. 
- Bu makinelerin hakiki 

kıymetini hiçbir kimse benden 
iyi bilemez. Bunlar heyecan 
ve ıstırab içinde geçmiş bir 
hayatın eseridir. On sene ka· 
fam bir an sükun ve istirahat 
bulmadı. Kaç uzun geceler, 
deli gibi bir hakikati bulmak, 
bir meseleyi halletmek için, 
burada çırpındım, durdum. 

Profesör Roz, Borisi hayret 
ve biraz da endişe ile dinledi. 
Fakat Borisin bu sözlerle ne 
kasdettiğini anlıyamadı. 

Borisin heyecanı artık büs· 
bütün artmııtı. 

Yurddaşın 

- O halde senin soyadın 
Engindir. 

Dedim. Kız, verdiğim soy· 
adını kabul ettikten sonra: 

- Beni okut, okumağa çok 
hevesim vardır. Lakin anam 
babam yok, bir teyzem var, 
o da fakir. 

Dedi. 
Karnesine baktım, Buca 

okulundan birinci çıkmış. 
Derhal, Kültür Bakanlığı 

müsteşarı Bay Rıdvan Nafize 
bir istirhamname yazdım ve 
kızı kendisine gönderdim. 

B. Rıdvan Nafiz, kıza iki 
gün sonra kendisini görme· 
sini tenbih etmiş. Hatice iki 
gün sonra gitmiş, tekrar, tek· 
rar gitmiş. Meğer bu müd
det zarfında müsteşar, kızın 
evelce okuduğu Buca Orta
okulundan tahkikat yapıyor· 
muş. Kızın derecesini ve vazi· 
yetini anlayınca, onu, Bursa 
Kız Lisesine yerleştirmiş ve 
kendisine tebşir etmiş. 

Kızcağız, sevine sevine ge· 
lip bana haber verdi. Şimdi 
Bursada okuyor ve beni bir 
baba gibi tanıyor. 

Ne yapalım, ben, liyakatli 
gördüğüm kimselere elimden 
geldiği kadar yardım etmek 
isterim. Cumhuriyet devri, li
yakatin en çok himaye ve 
sahabet gördüğü bir devirdir.,, 

Nalbandoğlu, cidden hayır· 
kar bir yurddaştır. O, tanı· 
dıklarına daima iyilik etmek 
ister ve buna muvaffak olun· 
ca da haz duyar. 

Acıklı bir vaziyet karşısında 

- Bay profesör, dedi. in· 
san, hiç şüphe yok ki, Allahın 
aynidir. Aradaki fark insanın 
kendisini bilmemesidir. Ne 
ise.. Şimdi size bu aletin sır· 
rını da bildireyim. 

Ve, talebe önünde bir pro· 
fesör gibi aleti izaha başladı. 
Roz bu izahatı büyük bir dik· 
katle takip etti. 

Bu izahat saatlerce sürdü. 
Sonunda Boris Roza: 

- işte, profesörüm, aleti· 
min esrarı bundan ibarettir. 
Bu esrardan en küçük bir 
kısmım bile sizden gizlemedim. 
Maamafih istediğiniz başka 
birşey varsa, izah ıçın gene 
emrinize tabiim. 

Dedi. 
Roz, Borisin gözlerinin he· 

beğine baktı. Evet, bu göz· 

Manevralarda 
bir nok ta 

Başı 1 inci sahifede -
len ve mü~ahede edilmek iıtenilea 
vaziyet maddi vaziyettir. 

Bu heHbda •e bu ~ekilde ha• 
reket etmekle bütün dünya ask.er• 

lcri haklıdırlar. Aocak ben insan• 
lımn rubiyatından ıarfınazar ede• 

rek camit cisimlerin durumunu; 
bava, iklim, su balta arazinin rengi 

ve kokusu iıibarile de goze go
rünmez kuvvet \'c vaziyealerin hep 

birer kıymet ve mt>sele olduğunu 
anlatmak istiyorum. 

Dağlarm.. derf'leri u ruhi ra11 
yok.lor, iddiası belki doğrudur. Fa· 

kat hen "vardır, deıli~inı zaman 
yaplığım tasclik; giizlerimin gördü· 

gü kuru hakikate dt>ğil, kalbimin 
Bezdiği. halla yalnız kalbimin değil, 

ruhumun da kokladığı anlaıılmaz 

du)gunuu ta keo<liıi ve bilhaHa 
ifüdesidir. 

• • 
.l\lıuıevrııları idare ve ıcyredeo 

Türk koııı ıııanlarıııdıı giınlügiiıııüz 

yük ek olgunluk karıuında her 
vaıandnş iftiharla iAilir. 

Yunl müdafaasıoın mesuliyeti· 
ni deruhte eden bu kır saçlı, dP-rin 
görüılü büyük adamlar, bu mem• 
lekctin yıldızları ve büyük güneıio 
e>trafındaki nurlandırlar. 

Onların en büyük ve eo kuv• 
vetli taraflan; halkı, Türkiyeyi ve 
hele neferleri •e bilbaua kendi 
baeamaldanoı takib eben gt"nç Türk 
zabitlerini iyice taoımalandır. 

Öyle iıe ... 
- Hurrrra! .. 

ister mavi, iıter kırmızı ka• 
zan:no; hepıi bizimdir. Yalnız kır· 

mızı taraf için istikbalin vaidleri 
çoktur. Bunu bir sivil de söy1i· 
yemez mi? 

Mafrmud Reşad Turgay 

B. Stoyadinoviç 
Paristen Londraya hare· 

ket etti 
Paris, 13 (Radyo) - Yu· 

goslavya Başbakanı B. Stoya· 
dinoviç, bugün Reisicumhur 
B. Lebrun tarafından Elize 
sarayında lcabul edilmiı ve 
öğle yemeğine alıkonulmuştur. 

B. Stoyadinoviç, Elize sara• 
yından doğruca Başbakanlı~ 
dairesine gitmiş ve Başbakan 
B. Şotanla uzun müddet ko· 
nuştuktan sonra Londraya 
hareket etmiştir. .................. 
her nerede bulunursa bulun· 
sun, onun elem sayhası du· 
yulur. Yurdu alakadar eden 
sevinçli günlerde de, zayıf 
iradeli kimselere adeta kuvvet 

veren şakrak sesi ayyuka çıkar. 
Nalbandoğlu; kimsenin, k:ın· 

seyi düşünmeğe vakit bulama· 
dığı, daha doğrusu, muktedir 
olamadığı şu zamanda, takdire 
şayan bir derecede diğerbin· 
dir de. içimizde kaç kişi, 
böyle düşünür, böyle hareket 
eder, soramaz mıyım? 1'. O 

lerde derin bir samimiyet 
vardı. 

- Şimdi dostum Bay Bori• 
ben de size keudi sırrımı bil· 
direcetim. 

Dedi ve cebinden mabud 
kağıdı çıkardı, izahat vermete 
başladı. Profesör Rozun ta· 
savvur ettiti gaye elde edil· 
diği takdirde Borisin ileti 

azami tekemmül etmiş olacaktı· 
- SONU VAR.-

Birinci Sınıf Mutahassıı 
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Elbamra Sinemuı arkasında 
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üyük Şefimiz_, Ege manevralarında sevinç Londra 
Borsalarını altüst 
eden bir haber .• duyduklarını komutanlarımıza bildirdiler Paris, 13 (Radyo) - Tay

mis gazetesi; bugün bir haber 
neşretmiş ve ticaret muamela
tında kredi usulünün kaldırı
larak, bundan sonra peşinatla 
mal satılacağını bildirmiştir. 
Bu haber, borsalarda bir pa
nik husule getirmiştir. 

. -·--~-------
Çelik ordumuz, en modern harp silahlarını en yüksek kabiliyetle kullanmıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmak Atatürkün teşekkürlerini orduva tebşir ettiler 
- Başı 1 inci sahifede -

Aydın, 13 ( A.A. } - Ege 
ordu manevralarını başlangıç

tan itibaren ehemmiyetle ta
kib buyurmuş olan Cumhur
reisi Atatürk; manevra mmta
kasından &yrılırken genel kur
may başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmağı ve manevra komu
tanı Orgeneral fzzcddin Ça
lışları . kabul ederek ordu ma
nevralarından çok memnun 
olarak ayrıld ığını, harekatın 
sevk ve idaresinde komutan· 
lamı ve kıt'a komutanlarının 
muvaffakıyetlerini takdire la
yık bulduklarını ve modern 
silahların çok iyi kullanıldığını, 
subay ve eratın kıymettar fe
dakarlığını yüksek derecede 
bulduğunu ve orduya selam
larını söylemişlerdir. 

Aydın, 13 (A.A.} - Mare
şal Çakmeğın orduya gönder
diği tamim şudur: 

11 Ege manevralarını bidayet
ten itibaren bütün teferrüatile 
mahallinde takib buyuran 
Cumhurreisimiz Atatürk or
dumuzun en modern silahları 
pek iyi kullanmasını komu
tanlarla subaylarımızın sevk 
ve idaredeki kabiliyet ve ma
haretlerini fevkalade takdir 
buyurmuşlardır. 

Beraberlerinde bulunan hii
kümet erkim da bu takdirata 
iştirak ettiklerini bildirmişler 
ve bu takdiratın selamlarile 
birlikte bütün orduya tami
mini emir buyurmuşlardır. 

Orduya gösterilen bu yük
sek iltifatlar benim de göğsü
mü iftiharla kabartmıştır. 

Gösterilen bu gayret ve mu· 
vaffakıyete ben de teşekkür 
eder bu hususu bütün komu· 
tan, subay ve erlere tebliğini 
tamimen bildiririm.,. 

Aydın, 13 (A.A.) - Ege 
ordu manevralarının dördüncü 

ıon hünündek h rekat ta tama
nen kırmızı taı .ı .• n lehine in
kişaf etmiştir. 

13 Birinciteşrin sabahı kuv· 
vetli bir sıklet merkezi olan 
Abdurrahmanlar ve cenubun
dan Ortaklar istikametinde 
mukabil taarruza geçen kır
mızı, sahilden itibaren çok 
yıpranılan mavi kuvvetler cep
hesinin mühim bir kısmını 
çökerterek geri çekilmiye mec
bur etmiş ve şiddetle takib 
eylemiştir. Bilhassa Neşetiye, 
Dereköy etrafınaaki muhare· 
-----~---~---

Halkevi köşesi 
1 - lzmir Halkevi, mem

leketimizde günden güne ar
tan motörleşme işini gözönüne 
alarak, motör hakkında malü
mat edinildikten sonra ayrıca 
otomobil idaresi kursları da 
açılacakbr. 

2 - Evimizin Ar komitesi, 
bu yıl da geçen yıl olduğu 
gibi şan ve keman kursları 
açmıta karar vermiştir. Şan 
ve Keman dersi alacak olan 
yurddaşlarımızın Halkevine mü· 
racaat ederek kayıtlannı yap· 
tırmalan lazımdır. 

3 - Bugün yani perşembe 
tünü saat 15,30 da Halkevi 
Kitapsaray ve Yayın Komite· 
linin toplant.ıı vardır. 

beler çok şiddetli olmuştur. 
Karaova garb sırtlarında 

kırmızı taarruzu inkişaf etmiş 
ve mavi aleyhine müessir ol
muştur. Mavi taraf iki alay 
ihtiyatlarile kırmızı taarruzunu 
durdurmağa çalışmıştır. 

Saat sekiz buçuktan itiba
ren şiddetli bir yağmur sağ
nağının verdiği müşkülata 

rağmen muharebe şiddetini 
kaybetmemiştir. 

16 kilometre imtidad eden 
muharebe cephesinde yağmur 
ve derelerin getirdiği sellerin 
önünde kıt'alar hiçbir fütur 
getirmiyerek son derece gay· 
ret ve fedakarlıkla çarpışmış
la:dır. 

Mavi kuvvetler saat 13 den 
itibaren Aziziye istikametinde 
çckilıniye başlamış ise de Sel· 
cuk şimalindeki sahil mınta
kasında harekat yapan mavi 
orduyu sol cenahından bir 
gece baskınilc sahile doğru 
sıkıştıran kırmızı ordunun Sel
çuk-Aziziye üzerinden cenuba 
sevkeylediği bir kısım ihtiyat
larının tesirile Aydın mınta
kasını ıslah etmiye çalışan 
düşman kuvvetleri hareket 
üslerine çekilmiye imkan kal
madığından esir edilmişlerdir. 

Aydın, 13 (A.A.)-Manevra 
son bulmuştur. Yarın Germen
cikte kritik yapılacaktır. 

Manevraya iştirak eden bilu
mum davetlilere kıymetli bir 
hatıra olarak madalyalar da
ğıtılmıştır. 

Aydın, 13 ( A.A.) - Ay
dının maviler tarafından işgali 
hakkında bazı gazetelerin yaz
dıkları haberler yalandır. Bu 
mavi motörlü kıt'aların Ger
mencik ve ·Aydın yolu istika
metinde ilerlemesinden galattır. 

Nanevra sahasındaki ar
kaşımızdan: 

Germencikte ordu, seyyar 
hastanesini geziyoruz. Hastane 
maskelenmiştir. Bütün çadır
ların üstünde birer kırmızı ay, 
meydanın önünde de yere se
r ilmiş çok büyük kırmızı aylı 
beyaz bir bayrak var. İrili, 
ufaklı muhtelif fakat çok mü
kemmel çadırlardan vücude 
getirilen bu seyyar hastanede 
her şey mükemmeldir. Bütün 
aletler, makineler, takımlar, 

karyolalar, ameliyathaneler en 
modern tiplerdir. Bu seyyar 
hastanenin modern dünya sey· 
yar hastanelerine göre faik ol
duğu kısımlar, icad olunan 
Türk tipleri ve Türkiye ara
zisine göre kabul edilen Türk 
tipi teşkilatıdır. Şimdi Gene
ral doktor Mazlumun verdiği 
izahatı dinliyelim: 

- Seyyar hastaneler iki 
kısma ayrılır. Birisi boğucu 
gazlerle bulaşanlara, diğeri 
iperitle bulaşanlara mahsustur. 
Boğucu gazlerle bulaşanlara 
bu hastanelerde oksijen veri
lir, kan alınır, istirahat ettiri
lir. Bu üç tedbir mucizeler 
yaratır, canlar kurtarır. 

lperitlere bulaşanlar için 
seyyar çadırlar içinde duşlar 
vardır. Yabancı ordularda ya
pılan 16 - 22 kişilik duşlara 
bedel, bizde daha seyyar ol
mak üzere altışar kişilik duş 
yerleri yapılmıştır. 

Modern seyyar hastaneler 
büyük harpten sonra yeni harp
lerin icaplarına göre ve alınan 
neticelere istinaden yaratıl
mışlardır. Bunlar da, yaralı 
ve gazli olmak üzere iki kısma 
ayrılırlar. 6 ila 12 saat içinde 
ameliyat yapılması lazım olan 
yaralılar · bu hastanelerde alı

konulur. Diğer yaralılar ordu 
kademesinde harp hastanele
rine gönderilir. Bu seyyar has· 
tanelerde kalan yaralıların nis· 
beti umum yaralıların yüzde 
beşidir. Yüzde doksan beşi de 
ordu kademelerinde harp has
tanelerine gönderilir. 

İkinci kısım, zehirli gazlere 
mahsustur. 

Üstad doktor, general Maz· 
lum yeni Türk tipi sedyeleri 
önünde de durarak şu izahatı 
verdiler: 

- Büyük harbe kadar ya· 
rahlar sedyelerle naklo.unur· 
du. Büyük harpten sonra in
san kolundan ekonomi yap· 
mak ve yaralıları daha iyi 
vaziyette nakletmek için te-
kerlekli sedyeler icad edil
miştir. Şu gördüğünüz sedye
ler, Türk tipidir. Doktor Nail 

Atatürk 
Yunan fle Bulgar Kralla

rını tebrik etti 
Ankara, 12 (A.A.) - Yu

nan Veliahdı prens Polun 
nişanlanması münasebetile 
Reisicumhur K. Atatürk ile 
Yunan Kralı Majeste ikinci 
George arasında aşağıdaki 

telgraflar teati olunmuştur: 
Yunan Kralı 

Ati na 
Yunan Veliahdı Altes Ru· 

vayal prens Polun nişanlan
ması münasebetile kral aile
sinin daimi saadeti ve dost 
ve müttefik Yunanistanın bü
yük iyiliği ve refahı hakkın
daki en ıyı 1:emennilerimi 
Majestelerine bildiririm. 

K. Atatürk 
Ekselans Reisicumhur 

Ankara 
Temennileri hakkında Ek

selanslarına hararetk. teşek· 
kür ederim. 

Georges 
Ankara, 12 (A.A.) - Bul· 

gar kralı Majeste Üçüncü 
Borisin tahta çıkmasının yıl
dönümü münasebetile Reisi
cumhur K. Atatürk ile Ma
jeste Üçüncü Boris arasında 
aşağıdaki telgraflar teati olun
muştur: 

Majeste Üçüncü Boris 
Bulgar kralı 

Sof ya 
Majestelerinin tahta cülus

larının yıldönümü münasebe· 
betile en samimi tebriklerimi 
bildirir ve şahsi saadeti ile 
Bulgaristanın refahı hakkın
daki iyi temennilerimin ka
bulünü kendilerinden rica 
ederim. K. Atatürk 

Ekselans Kamil Atatürk 
Ankara 

Ekselansınızın telgrafların
dan derin surette mütehassis 
olarak kendilerine en samimi 
ve kalbi minnettarlık hisle· 
rimi bildiririm. 

Boris 

vo Cezmi modelidir. Bundan 
evel bu tipleri Fransızlar bul
muş ise de biz ikmal ettik. 
Daha hafif ve daha mükem
mel yaptık. 

Bu sırada doktor Cezmiyi 
bize tanıttı. Bu kıymetli fen 
adamı Gülhane tatbikat mek· 
tebinde sıhhi hizmetler dersi 
muallimidir. Kendisini tebrik 
ettik. 

En son general Mazlumun 
ilave ettikleri şunlardır: 

- Biz kendi arazimizin hu
susiyetlerini düşünerek ona 
göre teşkilat yaptık ve arazi
mizin hususiyetlerini hesaba 
katarak kendimize en elverişli 
tipleri yaptık. 

Son dakika 
Aydın, 13 (Manevraları ta

kib eden arkadaşımızdan) -
Manevra tarihlerine altın ka
lemle yazılmağa layık bir 
muhıuebe sahnesi bugün Ege 
manevralannın neticesini süs
ledi ve ordumuzun yükst"k 
harb kabiliyetini bir defa 
daha meydana koydu. Kırmızı 
kuvvetler bu sabah aldığı 
takviye kuvvetleri ve kısmı 
küllisi ile birlikte nihai neti
ceyi istihsal için büyük taar
ruzunu yapmıştır. 

Şarktan iarba doğru tevec
cüh eden ve Abdurrahman
lar tepesine matuf olan bu 
taarruz arazi vaziyetine göre 
cidden müşkül bir plandı. 

Kırmızı taraf, darbeyi mer .. 
kezden indirmete karar ver
mişti. Harb başladı. Abdur· 
rahmanlar deresi altında ma
vilerin kurdukları müdafaa 
hattının yarılmağa yüztuttuğu 
anlaşılıyor. 

Mareşal Fevzi Çakmak ha
rekatı adım adım takib edi
yor. 

Kırmızı ve mavi tarafın top· 
çuları, makineli tüfekleri mey
danı bir harb sahasına çevir· 
miş, kulaklarımız top sesleri
le uğulduyor. Bu esnada baş
hyan şiddetli yağmur bir ara
hk bora halinde düşmeğe baş
layınca harekatın duracağı sa
nılmıştı. 

Artan kırmızı taarruz kar
şısında maviler, yağmuru bir 
nimet sayarak ricate çabalı
yor. Kahraman askerlerimiz 
şiddetli sağnak altında saat
lerce devam eden yağmura 
büyük bir vazife aşkı ile: 

-Allah Allah! diyerek süngü 
muharebeleri yapıyordu. Saat 
onda Abdurrahmanlar tepesi 
kırmızı ordu tarafından işgal 
edilmiş, maviler muntazam 
şekilde çekilmiye başlamış· 
lardır. Neşetiye köyü altında· 
ki dere, yağmurdan taşmış
tı. Askerlerimiz en müşkül 
şartlar içinde yarı belle
rine kadar sular içinde 
hedefe bir dakika evci yeti
şebilmek için cansiparane ça
lışmalardan sonra nihai harp 
Neşeliye, Dereköy, Kızılca 
istikametinde yağmurun tufan 
gibi her tarafı kapladığı sırada 
iki taraf topçu ve piyade ate· 
şi arasında cereyan etmiştir. 
Kırmızılar, merkezi faik kuv· 
vetlerle yanyor. Şimalden de 

• 

çevrilen Maviler, neticenin 

alınmasına mırni olamıyorlar. 

Bir noktada Mareşal Çakmak 

Mavi subaya soruyor: 

- Neden duruyorsunuz? 

Şu cevabı alıyor: 

- Batarya ölüdür, ben şe

hid oldum.Bu 'Cevabın mana

sı şudur. Türk askeri şehid 

olduktan sonra ateş kendili
inden kesilir. 

Öğleden sonra alakadar
larca yapılan tahkikat, bu ha
berin asılsız olduğunu göster
miş ve yalnız, bir veya iki 
büyük mali müessesenin buh
ran içinde bulunduğu ve tedi
yat yapamıyacak hale geldiği 
tesbit edilmiştir. Maamafih, 
birkaç saat sonra, bu haberin 
de aslı olmadığı tahakkuk ey
lemiştir. 

Garbi l\kdenizde sevkul
ceyş muvazenesi 

-------------
/ngiltere ve Fransa, cebir ve tazyik key. 

fiyetlerinden birini tercih edeceklerdir -----------Paris, 12 (A.A.) - Petit 
Parisien gazetesinde çıkan bir 
makalede ezcümle şöyle de
nilmektedir: 

"Fransa ile İngiltere garbi 
Akdenizde sevkulceyş muva
zenesini ve muvasale hatları
nın emniyetini temin etmeğe 
matuf rüzel tedbirler derpiş 
eylemektedirler. Bu tedbirler 
muhtelif mahiyettedirler. Bu 
cümleden olarak Fransa hü
kumetinin Fransız - lspanyol 
hududunu açması ihtimali de 
vardır. Eğer hududun tekrar 
beynelmilel transite açılması 
ile beraber Fransız fabrika!a· 

rından İspanyollarada harb mal· 
zemesi satmak serbr .isi veri
lecek olursa cumhuriyetçilerin 
daha kolay bir şekilde techiz 
edileceklerine şüphe yoktur. 
Daha müsbet bazı tedbırler 

de tetkik edilmektedir. İngiliz 
hükumetinin böyle bir hal 
şekline bundan sonra itiraz -
ispanya protestoda 

bulundu 
Londra, 12 (A.A.) - ls

panyol sefiri hariciye nezare
tine bir nota tevdi ederek B. 
Azcaratein gönüllülerin çekil
mesi meselesi hakkındaki be
yanatını ltalyanların tefsir tar
zıaı protesto etmiştir. 

Valansiya kükumeti bu nota
sından prensip itibinle lspan· 
yadaki mücadeleye iştirak et
mekte olan bütün muharip
lerin geri çağrılmasına müte-

allik umumi bir plan çerçevesi 
dahilinde kendi saflarında da 
bulunan ecnebi gönüllülerin 
geri çekilmesini temine amade 
ölduğunu beyan etmektedir. 
Bu gönüllüler üzerindeki mut
lak otoritesini Milletler Ce· 
miyetine ilan etmek suretile 
Valansiya hükumeti bütün gö
nüllülerin geri çağrılması için 
yapılması muhtemel bir planın 
tatbikine ihlaskarane yardım 
etmek niyetinde olduğunu is
bat etmektedir. Bu · planın 
tanzimi ve tatbikinin kontrolü 
için V al insi ya hükumeti pren· 
sip itibarile bir teşekkülün 
müdahalesini kabul edecektir. 
Bu takdirde mezkur hükumet, 
ecnebi kelimesinin tarifi için 
yalnız lspanyol pasaportunu 
hamil olmak veya olmamak 
de~il ana lisanı gibi afaki 
müeyyideler tatbikini de ka
bul edecektir. 

etmiyeceği de söylenmektedir." 
EKcelsior gazetesi yazıyor: 
"Fransa ve lngiltere hüku

metleri ancak ikaz ve cebir 
keyfiyetlerinden birini tercih 
etmek hususunda güçlük çe· 
keceklerdir. Parisle Londra ve 
Romayı küvük düşürmek veya 
nevmidane kararlar vermek 
mecburiyetinde bırakmak iste
mezler. Fakat bir manevraya 
alet olmağı veya korkaklık 
göstermeği de arzu edemezler. 
Bununla beraber muvakkaten 
ilk tuttukları yolu takibe de
vam edeceklerdir. Fakat ıs
rarlı bir suiniyet karşısında 
ikna yolunu terkederek ikinci 
yol olan cebir yoluna müra
caat edeceklerine şüphe yok
tur.,, 

Ovr gazetesi yazıyor: 
.. Müzakereler esnasında bazı 

tali tedbjrlerin alınması derpiş 
edilecektir. Fakat ltalya hüsnü 
niyet göstererek gönüllüleri 
geri çağırırsa bu tedbirler kal
dırılabilir. ispanya ile tekrar 
serbest ticarete başlamak key· 
fiyetinin bu tedbirler meyanın
da bulunduğu temin e.dilmek
tedir. 

Yalnız transite mi müsaade 
edilecektir, yoksa satış ta ser· 
best midir? Fransa silah da 
verecek midir? 

Bu suallere ancak Perşembe 
veya Cuma gönü cevab veri
lecektir. ,. 

Beraet ettiler 
Torbalı kazasının Saibler 

köyünde gayri meşru doğur
duğu çocuğunu öldüru elde 
maznun Bn. Melek ile suç ar
kadaşı Halil lbrahimin şehri· 
miz Ağırceza mahkemesinde 
cereyan etmekte olan muha· 
kemeleri sona ermiş, suçları 
sabit olmadığından beraetle
rine karar verilmiştir. 

Muhakeme safhasına göre, 
maznunların, çocuk öldükten 
soPra muhtar ve azalara: 

- Gelin, bakın. Çocuk 
öldü. Dediği halde muhtar 
ve arkadaşlarının gidip bak· 
madıkları ve doktor raporun· 
da da çocuğun ciğer hastalı· 
ğından öldüğü zikredildiğin
den maznunlaran, bu cinayeti 
işlemedikleri neticesine vanl· 
mıştır. 

B. Kompani isUfe etti 
Sansebastiyen, 13 (Radyo)

Katalonya Federal Meclisi 
Reisi B. Kompani, bugün re .. 
men istifa etmiıtir. 



ANADOLU 

1 Halkın Dilekleri 

t Talebenin 
bilet derdi ....... 

' 
Doğan, Stelanın evindeki ocağın 

Birkaç vesikaya 
ne lüzum var? 

Bay Müdür; 

karşısında elbisesini kuruttu •1--•-•1
• 

Halka taallük eden işler 
için matbuatın delaleti bir 
emri tabiı olmasına binaen 
vatan evladının ve babalarının 
ıstırabını gazeteniz sıtasile 

bertaraf ettirmeğe çalışmak 

istiyorum. 

Stela: bazusunun bütün kuvvetile birine, Doğanın ıslak elbise-
- Rica ederim -dedi- ça

buk a-idelim. Üşüyorum çünkü. 
Doğan daha büyük bir hızla 

kürekleri oynattı: 
- Fakat isminizi söyleme· 

diniz? 
- Rica etmiştim, mazur 

a-örünüz .. 
Stela, Doğanı arkadan ala· 

k• e tetkik ediyordu. 
- Buralı değilsiniz galiba! 
- Evet, değilim. Yl!nanlı-

yım. Dün akşam bir arkada
ıımı ağır surette yaraladılar. 
O hadisenin kahramanım arı
yorum. 

- Yaraladılar mı? 
- Evet .• 
- Sebeb ne olsa gerek? 
- Galiba bir aşk meselesi. 

Yüksek ve asilzade bir kızı 
seviyormuş. ismini söylemiyor, 
fakat kalbinin fazla çarptığı 
muhakkak.. Bir tesadüfle bu 
kızın sarayına girmiş ve ... 

Doğan, sözünü burada ke
siverdi. S.Clanm ne yapaca· 
tına anlamak istiyordu. Stela, 
heyecanlı bir sesle sordu: 

- Sonra, sonra?. 
- Oradan çok meyus ola-

rak çıkmış. Yolda bazı asil· 
zade müsveddeleri, ona sal
dırmışlar .. Dört kişiye karşı 
bir kişi ne yapar? Fakat kah
raman çocuk, kılıcına sarılmış 
ve kendi şerefinin emrettiğini 
yapmıya başlamış. Ben yanma 
vardığım vakit, artık düşmek 
üzere idi. Tasavvur edemez· 
siniz. Sinorinal.. 

- Yaralıya ne oldu şimdi? 
- Ağırca .. Fena görüyoruz 

vaziyetini. Asilzadelerin birini 
cehenneme yolladık, ikisi ya· 
ralandı, biri de kaçtı .. 

- Fakat yaralıdan bahset· 
miyorsunuz? 
Doğan başını çevirib Stela· 

ya baktı. Genç kızın yüzü 
biraz daha sararmıştı. Gözleri, 
bütün heyecanının parıltıları 
ile dolu idi. 

- Sakın tanıyor musunuz? 
Stela f8Şırdı: 

- Hayırl... Hayır!... Acı· 
dım da .. 
Doğan iene küreklere sa

rıldı: 
- Fakat o, merhameti hiç 

beğcnmiyecek kadar mağrur 
ve şerefli bir gençtir.. Fazla 
soramadım. Yese niçin kapıl
dın, diyemedim. Eğer sevilmi· 
yorsa, yazı~!. Çünkü o, hem 
asil, hem genç ve güzel, hem 
de mert ve kahraman olarak 
bir genç kızın kalbini bol bol 
doldurabilir .. Hayat çok tuhaf 
Sinorina, çok... Ne diye ser· 
vete bu kadar kıymet veriyo
ruz anlamıyorum.. Ben, çok 
yerler gezdim. ihtişam ve ser
vete iÖmülüb te kalblerinin 
hakkını veremediklerinden sa
adetlerini kaybetmiş ne ka· 
dınlar gördüm? 

Stela kısık bir sesle: 
- Yetiıir rica ederim ·dedi

yetiıir.. Bunları bizim evde 
sizinle konuşmak İllerim. Şim· 
di çabuk aideliml 
Doğan kendi kendine: 
- Tamam ·diye mırıldandı· 

g 1iba bayırlı bir iı ııörecetiz. 
Ve kürekleri, ıergin, çelik ıibi 

tekrar kımıldattı. sini işaret ettiler. 

Stela, saraylarının rıhtımına 
gelince: 

- Burası ·dedi· beni der· 
hal takib ediniz rica ederim. 

Onu gören dört mulısfız 
yan taraftaki bahçelerden fır
ladılar. Fakat o işaret etti: 

- Hayır, gidiniz ve misa
firimi de kabul ediniz. 

Doğan ağır adımlarla yü· 
rüdü. Kendisini iki muhafız 

selamladı. Birisi önden yürü· 
yordu, birisi de arkasından .. 

Ve her ikisi arasıra, Doğa;.. 
nın ıslak elbiselerine bakı· 

yordu. 
Sarayın iç medhalinde mu· 

hafızlar çekildi, iki genç hiz-

metçi gözüktü. Bu hizmetçiler 
güzel mahlüklardı. Doğana 
şuh şuh baktılar. Sonra biri· 

- Buyurunuz, salonda biraz 
istirahat ediniz. 

Dediler ve onu bir salona 
ko arak çekildiler. Stela on 
dakıka sonra geldi. Yüzünde 
hala heyecanı okunuyordu .. 

- Fakat siz bu yaş elbise
lerle rahatsız olacaksınız. 

- Hayır, müsterih olunuz. 
Stela ellerini oğuşturuyordu: 
- Sizden bir şey rica etsem. 
- Buyurun .. 
- Bahsettiğiniz o yaralı 

genci görebilir miyim, buna 
imkan var mıdır? 
Doğan ona baktı: 
- Yoksa, o zavallıyı tanır 

mısınız? 

Stela başını salladı. Hafifçe 
fısıldadı: 

- Eveti 
- SONU VAR-

Akhisar Ortaokulu Direktör
lüğünden; 

Okulumuzun tamirat ve inşaatı ikinci defa eksiltmeye ko· 
nulmuş ve fakat gene isteklisi çıkmadığından 2800 liralık olan 
bu işin 8-lkinciteşrİn· 1937 tarihine kadar bir ay müddetle pa· 
zarlığa konulmasına karar verilmiş olduğundan isteklilerin Ak
hisar kaymakamlığında müteşekkil komisyonda hazır bulunma-
ları ilan olunur. 14 24 

İzmirin vaziyeti umumiyesi 
itibarile muhtelif semtlerdeki 
talebenin vapur ve· tramvay· 
larla mektebe gidip gelmek 
mecburiyetinden naşi talebe 
ücretinden istifade hakkı ta
nındığı halde bu hak için 
mekteblerden alınan vesika· 
nm liman idaresine ve tram
vay şirketine ibrazı ıle hüvi- . 
yellerini tanıtmış olmaları kafi 
addedilmemesindeki hikmeti 
anhyamıyoruın. Mekteb mü
dürlerinin verdiğı ve talebenin 
resmini de haiz olan vesika· 
dan bir tanesi liman idaresine 
bir tanesi de tramvay şirke

tine verilmeli ve oralardan 
birer vesika alınmall imiş ki 
talebe tarifesinden istifade 
edilebilinsin. 

Şapkası, önlüğü (forması) 
hulasa kundurası ve ellerin-

deki kitaplarile, müdürlerinin 
resmi mühürlerile memhur ve-

sikalarına rağmen bu taleb ve 
ısrarların manasızlığını lasav-

lzmir Birinci icra Memur· 
luğundan: 

vur için elbette kelime bulu· 
namaz. Dünyanın bertarafında 

1----------ı•I talebe hakkının kayıdsız, şart· 
Mekteb sız tanındığı malumdur. Ve-

Göztepe Şehit F eti Bey so
kağında 7 No.lu evde iken 
halen nerede olduğu biline
miyen Cevdet Arif tarafına: 

kitabları sika deyip geçmek ve alın
malıdır demek kolay, fakat 

Eemlak ve Eytam Bankası 
lzmir Şubesine T. L. 1781,30 
bin yedi yüz seksen bir lira 
otuz kuruş borcunuzdan do· 
layı namınıza çıkarılan ödeme 
emrı ikametgahıruzı terkeyle
meniz hasebile bili tebliğ 
iadeedilmiş zabıtaca da ara· 

Y qvuz Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttiği 

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

Memur aranıyor 
nılmanıza rağmen bulunduğu- Daktilo bilir bir memura 
nuz er öğrenilmemiş oldu- ihtiyaç vardır. Marifet ma -
ğundan ilanen iebligat ifasına baasına müracaat edilmesi. 
karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren yedi 
gün içinde mezkur borcu öde
meniz veya diyeceğinizi ayni 
müddette şifahen veya yazı 

ile memuriyetimize do11ya No. 
37 /6075 e bildirmezseniz re
hinin paraya çevrilmesi yolu 
ile icraya devam edileceği 
ilanen ihbar ve tebliğ olu-

...................... 
Sablık ev 
Güzelyah tramvay cad· 

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de· 
nize nazır ev satılıktır. Ta· 
liplerin mezkur eve müra-

1 caatları ilan olunur. ....................... , 
nur. 3634 Devrim 

UllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllU 111111 K•t b • 
Satılık Eczane ı a evı 

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

11111111111111111111111111111lll1111111111111111111111 
lzmir Birinci icra Memur

luğundan: 
Karataşta tramvay cadde· 

sinde 386/ A. No.lu hanede 
mukim iken halen ikametgahı 
meçhul Mordehay Habif ta
rafına: 

Nesim Mazliah veresesine 
borcunuzdan dolayı Karataş
taki mahcuz evinizin 8/10/937 
tarihinde yapılan vaziyet ve 
takdiri kıymet zaptını görmek 
ve bir itirazınız varsa üç gün 
zarfında daireye müracaatla 
bildirmeniz ilin olunur. 3626 

Sahibi: MlTAT 
Bütün mektep kitaplannı 

en müsait şartlarla satışa çı

kardığını sayın öğretmenlerle 

müşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler ıôka· 
ğında 58 numara. 

FotoOr 
1 N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör iıler 

Temiz çabuk 
ucuz ya ılır 

her talebenin iki idareye ver
mek için mektebden iki ve 

bu idarelerden tebdilen birer 
ki ceman dört vesika alması 

iktiza eder ki 16 şar kuruştan 
yalnız yetmiş küsur kuruş pul 

parası ve ona yakın resim 
vesaire masrafı ihtiyar etmesi 
lizımgelir. 

Ru memlekette nüfusun ek
seriyetini yevmiye kırk elliden 

yüz kuruşa kadar kadar ka· 
zancı olan zayıf halkın ve 
nihayet iki yüz kuruş yevmi 
geliri olan ve gene o ekseri-

yete yakın bir yekuna baliğ 
mutavassıt kısmın teşkil etti
ğini bilmiyecek ve ancak 
yüzde sekiz on sayühal ve 

yüzde iki de lüks hayata sa
hih kısmın bulunduğunu anh
yamıyacak kadar gafil kalan 
olduiunu zannetmiyorum. 

Ekmek parasını ve zaruri 
ihtiyaçlarını teminden ac;ız 

olan °o 90 evlad babalarının 
bu talebeye lazım olanı teda
rik için ne ıstırablar çektiği 
gözönüne alınınca mevzuubahs 
vesikaların istenildiği gibi te
dariki [hele iki üç çocuğu 
olanlara] ne masraf tahmil 
edeceğini hesab etmek icab 
eder. Binaenaleyh mekteb 
müdürlerinden talebe olduk-
larını müş'ir verilen vesika
ların, lüzumsuz tekerrür ve 
tebeddülüne hacet kalmaksı
zın her talebde vapur ve 
tramvaylarda ibrazile iktifa 
olunması aklen ve mantıkan 
kafi olduğunun müdafaasını 
ve bugünün derdi olan bu 
müşkülatın bertaraf edilmesini 
himmetinizden dilerim. 

Karşıyaka sakinlerinden 
A. Enveri 

MAHKEMELERDE 

Hapishaneden çıkan 
sabıkalı yankesici 

Sulhceza hakimine ''verdiğin 
ceza da geçer,, dedi 

Kemerde bir bostan sergi· 
sinin başında uyuyan Kemal· 
paşalı Hüseyinin yanına yak· 
laşan Vf". başının altındaki bir 
çuvalı aşıran Yusuf oğlu yan
kesici Sabri tutulmuş, adliye· 
ye verilmiş Sabri bu çuvalın 
içinde çıkan kıymetli bir pal
toyu, Bitpazarındaki dükkan· 
)ardan birine emaneten brak-
mış, üst tarafını da kendisi 
giymişti. 

Hakim, dosyayı karıştırdık

tan ve üç tane sabıka fişini 
çıkararak suçluya gösterdikten 
sonra dedi ki: 

- Bu sabıkalar senin mi ? 
- Evet. 
- Cezalarını çektin mi? 
- Zaten geriye bıraktıkları 

yok ki.. 
Müteaddit sabıkası bulunan 

Sabrinin altı aydan aşağı ve 
bir buçuk seneden yukarı ol· 
mamak üzere, bir çok mah· 
kumiyeti olduğu ve hayatının 
üçte ikisini cezaevinde geçir· 
diği anlaşıldı. Hakim, sabıka 
fişlerini dinleyicilere de gös
terdi ve suçluya hitaben: 

- Şu sabıkaları halk da 
görsün ne adam olduğunu 
anlasın? 

- Bay hakim, biz sabıka· 
lıyız, bir iş yapsak da yapma
sak da zabıta nazarında mü-
ıavidir. Bir delik açıldımı biz 
kapadırız, sen neden bu kadar 
ince eleyip, sık dokuyorsun, 
ne yapacaksan yap!.. 

Cüretkar Sabri, bu sözleri 
söyledikten sonra hakimin ka
rarını dinledi: 

- Suçun sabittir, sabıka
ların nazarı dikkate alınarak 
üç ay on beı gün hapis yata
cak ve o kadar müddetle de 
emniyet nezaretinde buluna-
caksın.. • 

- Pekala; bu kadar ceza· 
ları çektikten sonra; verdiğin 
ceza da gelir, geçer. 

Maznun bunu söyleyerek 
jandarmalar tarafındın iÖlÜ· 
rüldü. 

Parmak izi 
bilmezmiı 

Bir yörUk mahkemede 
neler söyledi 

Dün ikinci Sulhceza mah
kemesinde kaçakçılığa aid bir 
orman davasının duruşması 

sırasında ıahid olarak mahke
meye c~lbedilen Himmet adın
da birine hakim B. Naci Erel 
sordu: 

- Senin bu hadisede bil
diğin nedir? 

- Hiçi 
- Şu zabıt varakasında 

parmak izin görünüyor? 
- Ben zabıt mabıt anla

mam.. Parmak izi nedir, bu
na da aklım ermezi.. 

Hakim; ıahide parmak izini 
gösterdi .. 

Şahid de beş parmatını 
hakime göstererek: 

- işte benim parmaklarım .. 
istersen muayene eti Dedi. 

- Sen imzanı atabilirmisin? 
- Yeni harfler çıktıktan 

sonra, imzada atar, gazete de 
okurum. Ben hem köylü, hem 
de yörüküm amma, az çok bu 
itlerden anlarım. Parmak bas
mak devri çoktan geçti. 

- Seni memurla yüzleıti· 
recetim. 

- Çok ıüzel, o memur 
buraya gelsin. Bu parmak 
izini benim koyduğumu söy
lerse, beni cezalandır. 

Hakim düşündü: 
"Suçlu Süleymanlı, şahid 

Himmetin birer fotograflarmın 
çıkartılarak ve yazılacak tali
mata ! iliştirilerek halen Tor· 
balıda bulunan orman memuru 
B. Cemile rösterilmesi ve 
suçlu ile şahidin ayni şahıslar 
olup olmadığının sorulması, 

alınacak ifadenin mahkemeye 
yollanması için talimatname 
yazılmasına karar verilerek 
muhakeme başka bir ·güne 
talik edildi. 

Davi mahhOm oldu 
Salhanede kabile Bn. Sabi· 

hanın evinden eşya çalmaktan 
suçlu sabıkalı küçük Davinio 
dün cürmümeşhun nöbetçi 
mahkemesinde duruşması ya· 
pılmış ve bir celsede netic~ 
lenmiştir. 

F arikı mümeyyiz olduğu an· 
laşılan on dört yaşındaki Da· 
vinin sabıkaları nazara alma· 
rak iki ay dört gün müddet e 
hapsine ve tevkifine karar ve· 
rilmiştir. Bu karardan guya 
teessür duyad Davi, sahte bir 
tavırla ağlamağa başlamış, 

Hakim: 
- Hani ya, sen bir daha 

buraya gelmiyecektin? 
- Ben orasını yol zannet

miştim, ev çıktı. Kabahat 
bende mi?. 

Demiştir. 

OOHsA 
Ozum salatları 

Ç. Alıcı K. S. 
721 inhisar ida. 11 50 
314 A. R. Üzüm. 15 50 
271 Jiro ve ıüre. 12 75 
269 M. J. Taran. 14 50 
126 K. Taner 15 
83 Esnaf Ban. 16 
50 N. Börekçi 17 
10 D. Arditi 16 SO 

1844 
102648 
104492 

incir ••lltları 
Ç. Alıcı K. S. 

472 A. H. Nazlı 5 15 
150 Ş. Rıza H. 6 
81 F. Solari 7 
40 Esnaf Ban. 7 50 
38 lzzi ve Ali 7 25 

781 
88363 
89144 

Zahire aatltları 

K. S 
16 
17 
ıo 

17 25 
16 ıj 
16 50 
17 

16 50 

Ç. Cinsi K. S. K. S.. 
100 Susam 15 

1061 B. Pamuk 37 53 
189 Ton P. çek. 280 

Piyasa fiatlerl 
No. 7 14 52 1.f 75 
• 8 15 00 15 so 
• 9 15 74 16 25 
" 10 17 50 18 00 
• 11 19 15 20 75 
• 12 21 15 22 75 

Adres: Beyler Numan sa
katı No. 23 

Kabul saatleri: ôtleden e 
saat 10-12 öjleden.,.... 

1.SJ() • 17 ·iele. ~ 
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lzmir öğretmenleri 
kadrosu geldi 

ilkokul öğretmenleri kadrosunu 
ve nakilleri yazıyoruz 

Öğretmenler kadrosunun 
Kültür Bakanlığınca tasdik 
edilerek vilayete geldiğini 
yazmıştık. Kültür direktörlü· 
ğünce okullara tebliğ edilmek 
üzeredir. 

Yeni tayin olunan, becayiş 
edilen, başka vilayetlerdP.n 
lzmir vilayeti emrine verilen 
ve İzmir vilayetinden başka 
vilayetlere tayin edilen öğret· 
menlerin isimlerini yazıyoruz: 

Balıkesir Öğretmen okulu 
geçen sene mezunlarından 

Vehbi Değirmenderenin T raş
ça-Yeni köy okuluna, Tevfik 
Cihad Urla ikinci okuluna, 
Şaban Çeşme-Reisdere okulu
na, Ali Nihad Çeşme-Ilıca 
okuluna, Müslim Tire·Kireli 
okuluna tayin edilmişlerdir. 

lstanbul Kız Öğretmen oku· 
lunun bu seneki mezunların· 
dan Rabia Mukaddes Seferi· 
hisarın 11 eylul okuluna, Sa
liha Bostancı Seferihisarın 
Zafer okuluna, Balıkesir Erkek 
Öğretmen okulu mezunların
dan Ahmed Ödemiş-Seyrekli, 
A. Cihad Tuncay Kemalpaşa
Çambel köyüne, Hüseyin Yu
casoy Burnava-Kavaklıdere 
okuluna, Edirne Kız Öğret
men okulu mezunlarından 
Meryem Ödemiş·Adagide, 
Ayşe Öniz Bergama-Kınık 
okuluna, Konya Kız Öğret
Trıen okulundan mezun Havva 
Ôdemiş·Beydağ okuluna, fs
lar.bul Erkek Lisesi mezun
larından A. Recai Kemalpaşa· 
Ansızca okuluna, Fevzi Ka· 
ğıdcı Menemen-Çıtak okuluna 
fzmir Kız Öğretmen okulun
dan mezun Leman Büyüktunç· 
er Kuşadası birinci okuluna, 
Edirne Erkek Öğretmen oku
lu mezunlarından Mehmcd 
Sıtkı Çeşme·Germeyan okulu· 
na, Asım Yazıksız Çeşme
Çiftlik okuluna tayin P.dilmiş· 
lctdir. 

Diğer vilayetlerden İzmir 
Vilayeti emrine verilen öğret· 
lllenler ve tayin edildikleri 
Yerler şunlardır: 

Bursa Mustafa Kemal paşa 
~kulundan Belkis İzmir istik· 
.~1 okuluna, Çorlu· Yakup!u 
0ğretmeni Hikmet Değirmen· 
~ere • Kesre okuluna, Akhisar 
bkretmenlerinden Emin Sa-

l( Uncu oğlu fzmir - Yıldırım 
ernat okuluna, Mihalıççık öğ· 
jttmenlerinden Hüseyin İzmir 
.. nkılab okuluna, Bandırma 
0tretmenlerinden Behice fz
~İr · Halidbey okuluna, Ge
Nd~ okulu öğretmenlerinden 
~ Urı Burnava - Hilal okuluna, 
et Uğladan Zühdü Değirmen
\' ere • Gümüldür okuluna, Ay
:y a ık öğretmenlerinden Sürey
ok Benli Değirmendere - Çiyle 
1 ~luna, Tekirdağ öğretmen
Ctınd () en f ikret Cumaovası-
~l~a.nanası okuluna, Muğladan 
<>t rıye Menemen · Emiralem 
cj retmcnliğine, Şirvandan Na-

b Menemen - Aliağa okulu 
lş" 

">. oğretmenliğine Bafradan 
c.ış ' 
lu an Menemen - Aliağa oku-

na, Ça k .. v t l . efe n ırı ogre men erın· 
ok rıl Faika Menemen· Seyrek 
tetu una, Samsun - Köprü öğ· 
~en:enlerinden Fehmi Mene
t,0 .. 'f uzçullu okuluna, Mılas· 
'tır 0~retman Zehra Gök Türk 

e ık· · c_ ıııcı okuluna, Siirdin 
~tata okulu öğretmeni Ke· 

mal Tire üçüncü okuluna, Zon· 
guldaktan Huriye Tire Kahrat 
okuluna, Simavdan Mediha 
Ödemiş Cumhuriyet okuluna, 
Bodrumdan Esad Ödemiş -
Çaylı okuluna, Çanakkaleden 
M. Salih Urla. Kavacık köyü
na, Siirdden AbdulJah Dikili
Çandarlı başöğretmenliğine, 
Akhisardan Binnaz Foça mer· 
kez okuluna, Bitlisten Kamil 
Foça merkez okuluna, Kasta· 
monudan Sabri ve Nedime 
Karaburun merkez okuluna 
nakledilmişlerdir. 

Vilayetteki okul11tr arasında 
becayiş edilen öğretmenler 
şunlardır: 

Ödemiş-Zeytinlik başöğret· 
meni Tevfik Yılmazla Çeşme· 
Alaçatı ikinci okul başöğret
meni Turban Palamut, lzmir· 
istiklal okulundan Nilüferle 
Kemalpaşa Merkez okulundan 
Halide, IÖdemiş - Kaymakçı 
okulundan Mustafa Seçkinle 
Gacar köyünden Süleyman 
Çavdar, Dikili - Çandarlı oku· 
lundan Ali Rıza ile ayni ka· 
zanın Demirtaş öğretmeni Ah· 
met Münir Aksoy, lzmir - Sa
karya okulundan Süreyya ile 
f zmir-Sarıkamış okulundan Ki
fayet Türkbaş, f zmir · Dumlu
pınar okulundan Saniye Ôz· 
hanla Cumaovasından M'!hmet 
Bülbüloğlu biribirile yerlerini 
değiştirmişlerdir. 

f zmir vilayeti dahilindeki 
okullardan sıhhi ve ailevi du· 
rumları sebebile nakledilen 
öğretmenler şunlardır: 

Burnava·Kavaklıdereden Nu· 
ri Kemalpaşa-Ulucak köyüne, 
Bergama-Yayabekir köyünden 
Muhiddin İzmir-Narlıdere kö· 
yüne, Karaburun·Tepeboz kö
yiinden Ali Urlanın iskele 
okuluna, Çeşme · Uzunkuyu 
okulundan Şevket Urlanın Ba
lıklıova okuluna, Bergamanın 
GöbeJler köyünden Hamdi 
Bulut Kemalpaşanın fetrek 
köyüne, Menemen·Şehidkemal 
okulundan Mukaddes Ege Ber
gama-Gazipaşa okuluna, Urla 
Zeytinalanı okulundan Halid 
Umay Çeşme-Uzunkuyu oku
luna, Karaburun-Saib·Ambar
seki başöğretmeni Niyazi Ur· 
lanın Bademler okulu başöğ
retmenliğine, Bayındırın Fırınlı 
köyü öğretmeni Şakir Ödemişin 
E.mirli köyüne, Bergama·Ör
lemiş okulundan Şevki Olçum 
Menemen-Bozalan köyüne, Di
kili·Çandarlı başöğretmeni 
Lütfi Menemen·Emiralem baş· 
öğretmenliğine, Menemen-Ali
ağa okulundan Mükerrem 
Edik Dikili-Çandarlı okuluna, 
Bergama-Musacalı okulundan 
M. Naim Ödemiş·llkkurşun 
okuluna, Torbalı·Arslanlar 
okulundan Abdurrahman Tire· 
Subaşı okuluna, Tire-Subaşı 
okulundan Mehmed Ödemiş· 
Kaymakçı okuluna, lzmir Ha
litbey okulundan Halide Urla· 
ikinci okula, Kemalpaşa mer· 
kez okulundan Muhsine lzmir· 
Mersinli okuluna, Ödemiş· 
Solaklar okulundan Mustafa 
Oğuz fzmir·Balçova okuluna, 
lzmir Vali Kazımpaşa okulun
dan Nadire Avman Seferihisar· 
Zeki Dundar okuluna, Seferi· 
hisar-Zeki Dündar okulundan 
Fatma Nihal lzmir Vali Kazım· 
paşa okuluna, Torbalı·Karaot 

ANADOLU 

lzmir Levazım amirliti ildnları 
Izmir Lv. iimirliği sat. alma ko. nundan: 

Tahmin edilen Münakasa 
şekli Cinsi Mikdarı mecmu tutarı Teminatı 

Lira K. 
1430 00 

937 00 

Kilo Lira K. 
Un 146572 19054 36 Kapalı zarf 

Kapalı zarf Un 1)6092 12492 00 
ihale tarihi günü Saati 

22/ Birinciteş/937 Cuma 16,5 
22 " " il 17 

1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve mikdarı 
yazılı iki kalem un ihtiyacı iki kıta şartname a} rı ayrı 
kapalı zarf usuJile münakasaya konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde iz. 
mirde kışlada lzmir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçeleri hizalarında yazılıdır. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
5 -· istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel verilmiş bulunacaktır. 5 9 14 19 
b:mir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. R~ . den: 

1 - fzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının (50700) kilo kuru 
fasulye ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya kon· 
muştur. 

2 - ihalesi 27/I.Teş./937 Çarşamba günü saat 17 de lzmir 
de kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (6337) lira 50 kuruştur. 
4 - Teminat muvaakkate akçesi (475) lira 32 kuruştur . 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve) komisyona vermiş bulunacaklardır. 

9 14 19 24 

f zmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. kıtaatının 49000 kilo kuru fasulye ih

tiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 - ihale 27/1.Teş./937 Çarsamba günü saat 16,5 da iz· 

mirde kışlada lzmir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6370 liradir. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 477 lira 75 kuruştur. 
5 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
6 - f stekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

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

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat eveline kadar komisyona vermiş buluna· 
caklardır. 9 14 19 24 

lzmir L. v. amirliği sat. E 1. ko. rs' den: 
1 - lzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntakasl kıtaatının 42000 

kilo sığır eti ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 16 Birinciteşrin 9:-n cumartesi günü saat 12 de 
lzmirde kışlada lzmir Levazım amirliği satın . alma 

okulundan Mehmed Umul 
Şehidler köyüne, TorbaJı-Bzo· 
köyden Rifat Torbalı·Ara· 
bcı köyüne, Karaburun·Ça 
talkaya okulundan Ali Rıza 
Karaburun Bozköyüne, Urla· 
Bademler başöğretmeni Mus· 
tafa Gülbahçe okuluna 
öğretmenliğe, Karaburun-Kö· 
sedere okulundan Yusuf Te
peboz köyüne, Tire-Kaplan 
okulundan lsmail Hakkı Tire· 
nin Çiniyeri koyüne, Bergama 
Sarıcalar köyünden Kazım 
Bergama·Kozluca köyüne, Ber· 
gama-Siğancı okulundan Emin 
Bergama· Karaveliler köyüne, 
BP.rgama-Hisar köyünden Ha· 
san Mustafa Bergamanın Ham· 
zalı·Süleymaniye okuluna, Ber· 
gama·Ayazköyden Hatice Ber· 
gama-Sucatilı okuluna, Berga
ma·Kurfallı köyünden Abdul
lah Aşağıkırıklar köyüne, Ber· 
gama - Zübeydehanım okulun
dan Kazım Bergama-Gazipaşa 
okuluna, Kemalpaşanın fetrek 
köyünden Hasan Kemalpaşa· 
Merkez okuluna, Kemalpaşanın 
Örenköyünden Zühtiye Parsa 

okuluna, Kemalpaşa-Ansızca kö
yünden H. H. Teoman Ören 
köyüne, Aşağıkızılca köyünden 
M. Nuri, Yukarıkızılca köyüne, 
Menemen • Helvacı okulundan 
Nedim Menemen Şehit Kemal 
okuluna, Bayındırın Keçi kö· 

yünden Sami Fırınlı köyüne, 
Menemen-Aliağa başöğretmeni 
Kubilay Menemen-Helvacı kö· 
yü başöğretmenliğine, Bozalan 
okulundan Hüseyin Avni Emir
alem okuluna, Üdemiş-llkkur
şun okulundan Remzi Adagide 
okuluna, Ödemiş-Demirci kö
yünden Mehmet Köseler kö· 
yüne, Geme köyünden f bra
him Kamer köyüne, İzmir 
Dumlupınar okulundan Muaz· 
zez lzmir Sakarya okuluna, 
Karşıyaka Fevzipaşa okulun
dan Zerrin İzmir Misakı Milli 
okuluna, Yıldırım Kemal oku-
lundan Fethiye Duatepe oku
luna, istiklal okulundan Ada
let Duatepe okuluna, Balçova 
okulundan Kemal Halitbey 
okuluna, Halitbey okulundan 
Fu~t Vali Kazımpaşa okuluna 
tayın edilmişlerdir .• 

lzmir vilayetinden başka vi
layetlere tayin olunan öğret· 
menler: 

Burnava Kars okulundan 
Halide Muğlaya, istiklal oku
lundan Enise, Duatepe okulun· 
dan Pakize Ankaraya, Narlı· 
dere okulundan Melahat Te· 
kirdağa, Tire-ikinci okulundan 
Ferdane İstanbul-Fatih 20 inci 
okuluna, Kemalpaşa - Cumalı 
köyünden Şükrü Ankaraya, 
Burnava 9 Eylul okulundan 
Kadriye İstanbul-Bakırköy oku· 
luna tayin edilmişlerdir. 

14 tlkteırin 937 

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

vesika gölermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksi ltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ev 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacak· 
lardır. 30 5 1 O 14 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher metremikabine biçilen ederi 395 lira 25 kurut 

olan kırk metremiabı ceviz kalas müteahhid nam ve 
hesabına açık eksiltmeye konulmııştur. ilk teminat 
parası 1185 lira 75 kuruştur. ihalesi 2 lkinciteşrin 937 
salı günü saat 1 l dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenilen 
belgelerle birlikte ihale gün ve saatinden bir saat 
evvel M. M. V. satın alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. 14 29 14 29 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den; 
1 - Yerli veya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve her 

bir metresine tahmin edilen fiatı 95 doksan beş ku
ruş olan 157 yüz elli yedi bin metre ekmek torbalık 
bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini a-or· 
mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - flk teminat miktarı 8707 lira elli kuruş sekiı bin 
yedi yüz yedi lira elli kuruştur. 

4 - İhalesi 15-10-937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları, ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az 
bir saat evvel M. M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 

l 15 30 14 

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

teklif edilen 31700 lira 45 kuruş fiat vekaletçe pa· 
halı görüldüğünden bu inşaat pazarlıkla yaptırıla
caktır. 

2 - Pazarlı~ı 21 • l. Birinciteşrin 937 perşembe 1ıünü 
saat 11 de M. M. V. satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - ilk teminatı 2377 lira 53 kuruştur. Şartname, keşif 
ve projeler parasile M.M. V. satın alma komisyonun· 
dan alınır. 

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

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

3500 adet battaniye ile 6500 çift erat fotini kapalı 
~arf u.sulile . 1090 çift yün çorap açık eksiltme ile 
ıhalesı 1. 2.ıncıtesrin 937 pazartesi günü, battaniyenin 
saat 1 O da, yün çorabın saat 11 de, fotinin saat 14 
de Ankarada Yenişehirde Komutanlığa merbut satın 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

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

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

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

5 - Battaniyenin şartnamesi 158 Kuruş, Fotinin 153 Ku· 

6 -

ruş mukabilinde1 yün çorabın bila bedeli her gün ko· 
misyondan alınabi lir. 
isteklilerin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar Komis· 
yona vermeleri ilan olunur. 14 · 18 · 23 · 28 3627 

: Gümrük lzmir 
taburu satın 
nundan: 

alma 
muhafaza 
kQ..misyo-

1 - lzmir gümrük muahafaza taburu Eskifoça takım mer· 
kezi binasının tamir işine talip çıkmadığından şartnamesine 
bağlı keşif raporu mucibince 18/10/937 Pazartesi günü saat 
14 te pazarlığı yapılacaktır. Keşif bedeli 249 lira 90 kuruş 
muvakkat teminatı 18 lira 7 5 kuruştur. Şartnamesi hergün ko· 
misyonda görülebilir. 

2 - lsteıelilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 iincü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektuplarile birlikte pazarlık saatinde 
Alsancak Birincikordon 364 Ne. da tabur satın alma komis· 
yonuna müracaatlar. 3629 

lzmir : Gümrük muhafaza 
taburu satın alma komisyo
nundan: 

1 - İzmir Gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için açık ek
siltmeye konulan 4767 kilo makarnaya ikinci eksiltmesinde 
talip çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla intaç edılecek
tir. Pazarlığı 18/ 10/937 Pazartesi günü saat 15 de yapılacak· 
tır. Umum tahmin tunrı 1191 lira 75 kuruş olup muvakkat 
teminatı 90 l i radır. Şartnamesi hergün komisyonde görülebilir. 

2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla teminat makbuz veya 
banka meklularile biri kte pazarlık saatinde İzmir Alsancak 
Birincikordon 364 No. da tabur satın alma k•>misyonuna mii· 
racaatları. 3628 



Sayfa 8 ANADOLU 14 llkteırin 937 

fratelli Sperco Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb· 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi:ve ederler. Vapur Acentası .. _...-mec.-E::aim-~ .... ..-........... _ .................. --............................ ... 

RoYAL NEERLANoAıs ~ Izmir Vilayeti Muhasebei hu-
Ku MP ANY ASI Siz de 

"FAUNA" vapuru 16/IO SUSiye müdürlüğünden; 
937 de ROTTERDAM, AMS· M ET Al l U M 
TERDAM ve HAMBURG lı-

manlarına yük alarak hare· 
ket edecektir. 

"DEUCALON,, vapuru 26 
10/937 <le ROTTERDAM. AMS
TERDAM ve HAMBURG li- 1 
manlarına yük alarak harekt t 1 
edecektir. 

"HERMES,, Vclpuru 27 10 
937 de BURGAS, VARNA 
ve KÔSTENCE limanlarına 
yük alaıak hareket cdecektiı. 

SVENSKA ORIENT 
LINlEN 

"BARDALAND,, motörü 
16-10·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANTZfG, GD
YNIA, DANMARKA, İSVEÇ, 
NORVEÇ ve BAL TIK liman· 
!arma hareket edecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü 
~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 MARSILYA ve ORAN 
limanlarına hareket edecektir. 

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

"LEW ANT" motörü 2-11 
937 de ANVERS, GDYNIA 
ve DANZIG limanlarına hare-
k•t edecektir. 1 

ilanlardaki hareket tarihlcrile 
navlunlardaki değişikliklerden 
accnta mesuliyet kabul etmez. 

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

Şür~kası 
Limited 

Vapur Acentası 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"POLO" vapuru limanı
mızda olup 28 Eylule kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

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

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

LIVERPOOL HATTI 
11MARDINIAN,, vapuru 29 

lylulden 6 Birinciteşrine ka· 
aar LIVERPOOL ve GLAS
SOW için yük alacaktır. 

BRISTOL LEITH ve NE-W 
GASTLE HATTI 

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

"ARABIAN PRJNCE,, va
puru 10 Birinciteşrinde gele
ni< LEITH ve NEWGASTE
LE için alacaktır. 

Tarih ve navlunlardakide· 
jişikliklerden acenta mes'u· 
tlive kabul etmez. 

-ILAN-
7 Aylık bir çocuğa bak-

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

- müracaatları. -

DEUTSCHE LEVANTE 
LINlE 

G. M. B. H. 

"n lanı balarını 
U" alırsanız: 

LLU 

Hem bol ışık almış 
olur, hem iktısat et· 
miş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurlu· 
!ur, hem <le sarfiya
tınızııı eksildiğini ilk 
faturada görürsünüz. 

ve 

-- EGE TAKSi-
TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri 

Sene! sabık 
ıcarı 

Lira K. 
21 

" 
" 
10 
75 

Yeri Cinsi 
N.ırlı<lercde eski nıez ırlık ıııt•\ kiı 4 döııiirıı bağ 

Emrezdt· ,, ., ,, 8 ağaç zeytin 
Altındağd;ı 48 ,, ,, 
Kuvaklıpırıar ca<l<l~sin<le 10 <lönüın tarla 
Balçova ılıca mevkii 376 ağaç fJJ(') va 

nıabsulu. 

İdarei hususiye nkaratın<lan olup yukarda yer ve ciıısi gös
terilen akar şerniti müzayede ınucıbince kiraya verılmek ijzere 
1 O gün miiddetle tcmdidcn açık artırmaya ç:karılınıştır. 

Şartlarr öğrenmek istiyenlerin her güıı Muhasebei Hususiye 
varidat kalemine ve pey siiı me:k i~tiyenlerin de ihale günü oları 
18110/937 Pazartesi günü saat 1 O dan 12 ye ka<lar depozito 
makbuzlarilc birlikte Vilayet encümenine müracaatları ilan 
olunur. 8 10 12 14 354 r 

Buldan belediye reisliğinden 

"CAVALLA,, vapuru 20 
Bırinciteşrinde ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN li
manlarına hareket edecektir. 

Projesine göre yapılacak olan 24963 lira 15 kuruş bedeli 
keşifli içme su yolunun boru ferşi ve sair inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konularak 29 Eyllıl 937 çarşamba günü 
ihale edilecektir. Müşteri çıkmadığından pazarlıkla yaptırıl· 
ması kararlaşmıştı. Taliplerin 1 Teşrinisani 937 pazartesi 
günü saat 15 şe kadar Buldan belediyesine ve Denizli vila-1•-------------------- yeti Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

•,mıııııııııııııııııııııııııı . . Doktor ,ır111111111111111m1111111111• 6 10 14 19 3478 
AMERICAN EXPORT LI· 

NES 

~ __ ,__ ________________________________________ __ 

The EXPORT STEAMSHIP = 
CORPORATION 

"EXCHANGE,, vapuru 17 -
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

A. Kemal Tonay = il daimi encümeninden: = Kapalı eksilt meye koırnlan iş : Çatal - Bayındır yolunun -

"CARLTON" vapuru 26 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

"EXMINSTER" vapuru 1 
İkinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

" EXT A VIA " vapuru 9 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV 
YORK için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR., vapuru 19 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EA'.PRESS,, vapuru 26 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

" OGONTZ ,, vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YOK için yük alacaktır. 

THE E.A.PORT STEAM· 
SHIP CORPORATlON 

PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

"EXACAMBION,, vapuru 
23 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

"EXCOHORDA., vapuru 
5 Birinciteşrinde PIREden 
BOSTON ve NEVYORK için 
hareket edecektir. 

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 26 

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

STE ROYALE HONGRO
ISE DANUBE MARITJME 

"DUNA,, vapuru 23 • Si. 
rinciteşrinde bekleniyor. BEL· 
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
l...INES LTD. 

LIVERPOOL 
"JESSMORE., vapuru 31 

Birinciteşrinde LIVERPOOL 
ve ANVERS limanlarından 
yük çıkaracak ve BURGAZ, 
VARNA, KôSTENCE, SULl
NA1 GALA TZ ve IBRAİL li· 

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı ---- (Verem ve saire) 5 
- Baawnhanc istasyonu karşısındaki Dibek sokak Laoıoda 30 sayılı E 
- ev ve muayenehanesinde sahalı saat 8 den akoaoı saat 6 ya ;: = kadar hastalarını kabul eder :;: 

- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

148 Kalem Muhtelif Çelik 
Tahmin ~dilen bedeli 37,500 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü sa· 
tın alma komisyonunca 21/10/937 Perşembe günü saat 15 de 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 1 Lira 88 Kuruş mu-
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2812 Lira 88 Kuruş ve 2490 No.lu kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. 10 12 14 3534 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğnüden: 
3000 ton lavamarin kömürü 
Tahmin edilen bedeli 39,000 lira olan yukarda miktarı ve 

cinsi .yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 1·11 ·937 pazartesi günü saat 15 de ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 95 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 2925 lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 3480 12 14 16 18 

lzmir Gümrük Muhafaza ta
buru Satın Alma Komisyo
nundan: 

1 - lzmir Gümrük Muhafaza taburu ihtiyacı için 200 ton 
Levamarin maden kömürü ile 3856 kilo kuru fasulye ayrı ayrı 
şartnamelerle açık eksiltmeye konulmuştur. Kömürün umum 
tahmin tutarı 2760 lira, muvakkat teminatı 207 liradır. Fa
sulyenin umum tahmin lntarı 472 lira 40 kııruş, muvakkat 
teminatı 36 liradır. Şartnameleri her gün komisyonda görü
lebilir. 

2 - Kömürün ihalesi 25/ 10/937 Pazartesi günü saat 15 
<le ve kuru fasulyenin ayni gün saat 15,30 dadır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-
desinde ve şartnamderinde yazılı vesikalarla, muvakkat teminat 

makbuz veya banka mektuplarile birlikte ihale saatinde lzmir 
Alsancak, Birinci kordon 364 numarada tabur· satın alma ko
misyonuna müra~aatları. 10 14 19 24 3574 

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 deyişiklik· 
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

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

Telefon : No. 2007/2008 

Bu işin keşif bedeli 
Bu işe ait keşif vesaire evrak 
aşaiıda iÖsterilmiştir 

latekliler 

Eksiltmenin yapılacaiı 
yer tarih gün ve saftti 

Eksiltmeye iİrebilmek 
için gereken belgeler 

Eksiltme kapalı zarf uıulü 
ile yapılacaiından iıtekliler 

Muvakkat teminat 

4+o.11 - 7 + 727 ~kilometre
leri arasındaki kaldırım ya
pısı. 

(15490) lira (44) kuruş. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genel Ş. 
D - Hususi Ş. umumi fen· 

ni Ş. 

C - Kcşifname ve grafik 
Bu şartname ve evrakı lzmir 
Ankara · fstanbul Nafia mü
dürlüklerinde görüp inceleye· 
bilirler. 

28 birinciteşrin 937 perşem
be günü saat 11 de lzmir vi
layeti daimi encümeninde 

Bayındırlık bakanlığından alın· 
mış müteahhitlik ve ticaret 
odası belgeleri 

5 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar ev· 
raklarile birlikte teklifname· 
ferini lzmi ili daimi encümeni 
başkanlığına vererek makbuz 
almaları 

(1162) lira. 3641 

Eşref paşa 
bibliğinden: 

hastanesi başta-

Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan 3715 liralık 53 ka
lem alat ve edevatı tıbbiye 14-10-937 günlemecinden itibaren 
on beş gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. Taliplerin ek· 
siltmeye çıkarılan alat ve edevatı tıbbiyenin sartnamesini gör· 
mek üzere her gün Hastane baştababetine müracaatları ek· 
siltmeye İştirak edenlerin ihale gününden bir gün evel % 7.5 
nisbetindeki 287 lira 63 kuruş pey akçesini Hususi hesaplar 
direktörlüiüne yatırmaları veyahut bir banka mektubu ile ihale 
günü olan 1-11-937 pazartesi günü saat 9 dan 12 ye kadar 
Encümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 14-19-23·27 3642 

lzmir ili Daimi Encümenin-
den: 3639 

lzmir ve mülhakatı ilkokulları için Kültür direktörlüğünde 
mevcud nümunesine fenni ve hususi şartnamesine göre 750 
adet ders sırası 66 adet yazı tahtası 30 adet camlı evrak 
dolabı ile 20 adet öğretmen mansı 14/ 10/9:n tarihinden iti· 
baren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. 

4/11/937 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 9 da0 

12 ye kadar daimi encümende toplancak olan komisyonda ih•· 
lesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 7610 liradır. ilk teminat~ 
571 liradır. Bu işe a;t nümune fenni ve hususi şartnameler' 
her gün Kültür direktörlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lı 
kanunda yazılı vesikalarla birlikte alacakları teminat anıtlarile 
ihale saatinden bir saat evel bütün vesaiki teklif mektuplarile 
birlikte komisyon riyasetine vermiş bulunacaklardır. 14·20-27-3 

1 


