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HergOn sabahları çıkar, siyasaCgazetedir. 

tarafın galebesi 
tahakkuk etti? 
-------------1' oplar, makineli tüfekler, tüfekler işliyor ve 

hu cehennemi manzaraJJın üstünde de şiddetli 
bir yağmur ve 9dolu kıyameti kopuyordu. 

E:fradın gösterdiğ-i kahramanhk ve 
bipçu"1üzun· büyük muvaffakıyeti 

Yukarıda sağda Bügük Şef Orgeneral lzzeddin Çalışlarla vaziyeti tetkik ederken, 
solda, Mareşal Fevzi Çakmak ve komutanlar, altta, Mareşal Fevzi Çakmak, 

Orgeneral Ali Said ve harekatın takibinden intibalar 
13 Birinciteşrin, Germencik tüfek takırtıları. Bu takırtılar 1ank.i l larda hakiki gülle bulunsaydı kiru 

_ ı _ büyük bir teneke kalburun üstüne bilir bugün kaç bin kioi yıarala· 

Maoevralann son günlerinde· bo~anan leblebi eesleri gibi idi. Ve nacak, kaç bin bedbaht gözlerini 
tit. Dün akoama kadar rereyan rakamlara sı~Wı)an bir miktar hayata k.apıyacaktı't Kırmızı taraf 
t.den muharebeler çok kanlı olmuo tcokil ediyordu. Piyadelerle maki· topçusunun açtığı ateo çok amansız 
~P- her iki taraf daha müsaid mev· neli tüfeklerin bu ateo takırtıları ve fasılasızdı. Bu ateoin kareısınd~ 
~leri elinde bulundurmak. için var d d 1 nefes almak bile çok güç oeydı. , çinko saçaklar üaUin o uyu an 
lıt\'etile çalı•mı•tır. Sabah olur d Ağır obüslerin dağlan inleten tar· 
ı w w oiddetli dolu ıağnaklannı da an l• 11d l.l'ııtz. pivade hatlarında ilk müea· rakaleri çok korkunç idi. ı rıyordu . Fioekler ucunda tahta 
~llıeler ba•ladı. Arkuıodan mit· .1 Allah Allah!. Ne oluyor, kıya· 

t w mermi yerine kurşun mermı er 
'l"" 1 d . . k t . I . o o d ? y k b ıoz. ve topçu ar a ate•e ı•tıra 1 d ._ k 1 1 me mı ~op y r u. o sa ce en• tt .. .. o ay ı ve a.uru sı ı pat atı an top· 
rliler. Bu arada kırmızıların tak· nem kazanlarının dipleri delinmio 
~1te kıtaatı ileri ıaldırmağa mü· f alev tufanları, ateş külçeleri mi 

~ttya bir vaziyet aldı. Ve işte Şef imiz akıyordu? 
&11tıdan sonra kızıl kıyam et koptu. Dik.kat ettim, bu ~iddetli ate• 

• Utnıı tepelerin \'~ eırtların nka· Kamutayın açılışın- oir· kKrşısıoda herkes, Jerin bir 
~11 11 yerleotirilen bataryalar, ağır heyecan içinde eu•;rnu~ıu. Komu· 
lt:ı,, lıafif ve ağır makineli tüfek· da mühim bir söylev taul:ırııı çehreleri ciddilcorni~; ılür· 
~ gürleıneğc ve bütün cephe biiulcr bir türlü ellerden düş· 
1tı'll11da bir cdıeonem aıcei yük· Verecekler müyorılu . l~ihayet kırmızıların aç· 

l.l'ıeğe lıa~ladı. Ankara, 14 (Hususi) - Rei· tığı insafııız topçu atcoi karoısında 
it Uer yandan, her taraftan, her sicumbur Atatürkilu, Büyük )lil. mavi tatafın bırpalandı~ı aula,ıldı 
~fıeden ve he.r dereden, ateş, ateo, let Mecliııinin açılışında o:ıübim ve bütün cebbede umumi bir kay• 
ı~~ltnıadiycn ateş!.. Bir dakik.anın bir nutuk irad edecekleri bildi· naşma oldu. 

1~'11de birkaı; yilz top sesi, binlerce rilmektedir. Kırmızı kuvvetler dilemanın 
r,lt sesi ve yüz binlerce makineli ı \.. .,) - Sonu 6 ıncı sahi/ ede -

.\rQ11i kuvvetlerin son komutanı k.orıentual Mümtaz ve Kırmızı kıt'alar faaliyette 

Filistinde 
Yeni ve cok kanlı hadiseler ' .. 

cereyan edivor 
Telefon: 2776 

Geçid resmi bugündür 

Geçen Trakya manevralarından iki intiba 

:; 
!' . -,, 

Habeşistanda 
....---·······---Müsademeler ol

muş, yüz İtalyan 
ölmüştür 

lıalpn 

ordu•ıırıun , f ıııı yıı ptı~ ı t.ıılıira ı 

r~nu•mıla, ll ı•n .ık Owri. 1). Z\ ıık . ' 
Aııte r up, Dı·ıJ ak ~nemı \ 't• f),• z) a ı.. 

lnıluğ ı 'c clalı .ı bir <:Ok blti lı• 

ölnı Üilt'rıl i r. 
Deı~ıık GeL~ ılc ııağ olaruk 

yn1'ııl:ııııııı~ ' C derhal kuriıırıa 

dizilmi~ıir. 
\' uk u lıulaıı nıilsaJemrlrrcle, 

1t .. 1Jaıılardaıı ~ ıiz kaılar maktul 
varılır. 

- Yazısı 6 ıncı sahifede -
N M 1 

El ize sarayında 

Fransa h ·· kUıneti bir 
hafta mühlet verdi 

Gönüllüler ışi bitmezse, Fransa 
derhal hududlarını acacaktır 

~ 

PariP, l J (Hadyo) - Fransız 

kahiıı~~i , bu snh:ı h lfüzc earapmla 
Cumhurrd·i B. Lebruııuıı ri)ll~elic 
de toplnnmıştır. Bu loplnnııda, ifa· 
riciye ~nzırı B. Delbos, İspanyn 
SÖnülJfi)c rİ meselesi balı.kında 111.llU 

uzadı)n i:ı:ah:ıt vcrmi~ Vt' lta lpnın 
buna dair \"erdiği cevabi n otadan 
dıt bııhse) lemi~tir. 

B. Belbos, hir muvn f iakıp· t· 

ve istedıği şekilde hareket edebile· 
ceğioi ilave etmi~ tir. 

Pari~, l ı (Hadyo) - lspany 
i~lcrine aılemi müdahale komitesi. 
cumıı rt e i gıinü (yarın) top aoıı· 
caktır. 

\..-::-:::==:=:-===::;;;;;;~;;;;;;;;;:;;;;..)~~fil~zl;i~k=b;a;l~iu~d~c::=:::;F~ra=n:s=a=nı~n:, ~se::.:rb:e~tç~·e~ 

Çin.Japon harbi devam ediyor 

Komile rei i Lurd P limut, 
Fransız dr-Jege i B. Korben ile 
müştereken hir takri r \'erecekler 
ve gönüllüleri teshit etmek ilr.ere. 
serek. aei ve gerekse cumhuri) etçi 
fepauyaya birer heyet gönderilme· 
sini teklif edeceklerdir. 

Fransa, ~onüllü me ele inin, 
müsbet veya menfi, on gün içinde 
hıılleılilrne!İni istemektedir. Akıi 

takdirde Almanya He ftalyaııın 
General 1''rankoya yardım etmekte 
df!vaın eyledikleri nazara alarak. 
buuıı ınukabil Fransız bududlan 
açılacak ">'e cumhuriyetçi 1 pan)tıyo 
mühimmat sevkiyatı eerlıest bırıt· 
kılncak.tır. 

Japonlar, Nankini 
bombardıman ettiler --------------

istifa Mareşal Şan-Kay-Şekin 
edeceği haber veriliyor - Sonu 5 inci sahifede 

--- _Al----:;: .....J 

Mareşal Şan-Kag-Şek 
Şanghay, 14 (Radyo)- Ja· 

pon tayyareleri; Şanghay şi· 
mal hava istasyonu ile demir· 
yolunu bombardıman etmiş· 
lerdir. Bombaların bir kısmı, 
beymilel mıntakaya düşmüş 

ve hasarat yapmıştır. 
Bombalardan biri, bir tram

vaya düşmüş ve tramvay ara· 
basını parçalamıştır. On yolca 
ölmüş ve otuz kişi ağır surette 
yaralanmıştır. 

Amerika Amiral gemisine 
düşen bir bomba da neferler· 
den birini ağır surette yara· 
lamıştır. · 

Japon kumandanı, Amerika 
Amiralını ziyaret etmiş ve tar· 
ziye vermiştir. 

Bugünkü bombardıman, çok 
tahripkar olmuştur. 

Son haberlere göre Japon 
- Sonu 6 ıncı sahifede -

Bay Ruzveltin yeni_ bir söylevi 

Amerika, daima sulh
perver kala"caktlr -Amerika Reisicumhuru, bütün dünyalmil-

letlerine ihitab ettiğini !söyledi 

B. Ruzvelt kızı ile beraber 
\'a,iugtıın, 11 (Radyo) - Ame· 

rikanın keşfedildi~i günün ·l :; İn· 

ci yıldönümü milnaeebetile Heisi· 
cumhur B. Ruzvelt , mühim bir 
nutuk irad etmit \'e Amerikanın, 
dnima sulhperver olduğunu, öyle 
kolaeagıoı ve bunu isb:ıt için, çok 
karışık bir halJe bulunan Avrupa· 
da toplanacak 9 lar konferansına 

i~tirak edeceğini , sulhun mubala· 
znsıodan ba~ka bir emel besleme· 
aiğini eöylemi~tir. 

B. Rur:\"elt eözüoe devamla 
demittir ki: 

- japon7a ile olan ticari mü· 

na ebatımızda yerimizi işgal cdcct•k 
başka devletlerin bulunmıyaca~ııı· 

dan emin olsaydık, ba~ka türlü 
hareket ederdik. 

Amerika, 9 lor konferane!nda, 
mcvcııcl kadro dahilinde Çin·japon 
ihtilıifıoın muslihane hir surette 
ha11ini ietiyeccktir. C marız ki, ge· 
rek Çin \'e gerekse japonya, bu 
koofcrnnııa iştirak edeceklerdir. 

B. Hmwell, bn sö'1.lerilc, 120 
milyonluk Amerika halluoa Ye 

biitiin dünya milletlerine hitab et· 
tigini ıöylemio ,.e nutkunu bitir. 
mittir. 
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Çocukların kitap derdi 
Bazı mevzular \'ardır ki, onlar üzcrinılı· ;:ık s ık: durmak lazımdır. 

Şu bizim mekteb kitabları i~inin •geçeolerde ıle yıızmıştıın· bir kaı; ha· 
kımdau tetkiki, pek yerinde olur .. 

Kitapların zamanında yetişmemesi meselesi, belki bu mevsimin bir 
meıeleaicfir. Kitaba gelince, öbür yıla kaılar uzun bir zaman ıülu1t 
ederiz. 

}' akat bir ele kitabın hazırlanması, yaz:ınların muhduıl şahsiyetler 

olması ve yazılan eserlerin keyfiyeti vardır snııırıın. Bıı mesf'le, biı· gn• 
zeteoin gündelik çerçevesi içinde, etraflı ca i:t.nh veya tetkik edilemez. 
Ancak, bir do kitab fiati vardır ki, bu iri açık acrık ıniiııaka~a etmek 
ı;ok yerindedir. 

)le~eleyi kendiliğinden ~öylece kuralım: 

Bizde ki talı f iııti palıalı mıdır, dt"gil nıi<lir't 

Evet, bize göre pahalıdır. Eqasen ı·emiyetiıı olrnyaınıınıa eınıla bile 
müessir olan palıalılık, mekteb kitablarımn hir kısm111ıl..ı ıla biitiin ağır· 
lığil~ kendisini gö~termektedir. 

Kitalı, cemiyetin kazanç şartlarına tabi ve iirleıa lıavayici zaruriye 
meyaııına girebilecek olan bir metadır. Kitalıııı lııılk icin yazılaoınıla 

hile ouun lüluı bir nesne: telakkisine imkiiıı yuktur. Eıı zc>ngin ı-emiyetin 

davası ıla , kiıabı mümkün oldu~u kaılar ııı:ıızlatrııak olabilir. Halbuki, 
biz fakiriz, fakir bir milletiz. Bütiin htilısalat ve ıH•rvetini ıayel ueuz:ı 

satan, kendi ııyııgında çeşidli mekteb hulıınııııyau, nihap•t esasen kituhla 
ülfoti yeni Laşlıyan bir millette, kitabın tam Ye kat'i lıir ucuzluğa tabi 
tutulması tazı mdır. 

Bir küı.;ük bakkal, bir toprak işçisi, bir amele, bir küçük san'alkiir, 
iki, üç çocuğu da olunca, bugünkü mektebin kitab ve kırtasiye ma~rafı· 

nın altından kalkamayınca da, en büyük ıstırablar pahasına , çocuklarından 

birinin, ikisinin hakkını alarak diğerlerine verir. 
Ilalbuki böyle bir hareket, ne fecidir't 
Hilhaıısa orıamekteb ve lise kitabları bu memleket halkının servet 

n kazanca hiç de uygun değildir. 100-200 kuruta tek kitab alacak va· 
taodMşlar bahtiyardırlar. Ya digerleri nedirler~ 

B. Mussolininin 
sinemacı oğlu 

Bay Mussolininin ikinciloğlu 
Vittoryo Mussolini malum ol
duğu üzere Holivuttadır. Vit
toryo gazetecilerin kendisini 
bir an bile rahat bırakmadık
larından şikayet etmektedir. 
Maamafih: 

- Avrupada bir harp çık
mak ihtimali var mıdır?. Su
aliııe: 

- Bilmiyorum, babama so
runuz! 

Cevabını vermiştir. 
Halen İspanyada olduğu 

sanılan kardeşini takiP. edip 
etmiyeceği sualine karşı da: 

- Hayır. Ben sinemayı is-
panyada harbe tercih ederimi 

Demiştir. 

Vittoryo Vaşingtona 2'eç
miştir. İki detektif de kendi
sini bir an bile terketmemek
tedir. 

Arkadaş kavgası! 
Paris civarında bir cambaz

haııede şimdiye kadar görül
memiş bir hadise olmuştur: 
Akşamdan numaralarını ya· 

pan aslan ve kaplanlar bir 
kafese doldurulmuşlardır. Şim
diye kadar bu aslanlarla bu 
kaplanların arası çok iyi imiş 
ve meslektaşlık veya kapı ar
kadaşlığı usullerine riayet edi
yorlarmış! Fakat bu son g ... ce, 
kafesten şiddetli homurtular 
gelmiş gardiyanlar da hemen 
kafese koşmuşlardır; ama iş 
işten geçmiştir. Çünkü Olga 
adlı aslanın kaplanlar tarafın
dan yarısı yenmiştirl 

Sivrisinek babmdan 
bir yazıl 

Temin ederiz ki, Karşıyaka
nın veya Güzelyalının sivrisi· 
nek_lerinden bahsetmiyeceğiz. 
Bahsimiz çok uzaklara, Ame
rikada Amazon nehrine aittir. 

Bu nehrin sahillerinde bu
lunan sivrisinekler gerek adet 
ve gerek büyüklük itibarile 
inanılmıyacak derecede kor
kunçmuş. Hatta "Apolon,, adlı 
'3ir İngiliz harp sefinesi bu 

Saime Sadi 

nehir üzerinde sarı renkli bir 
cibinlik - yani yemek dolabı 
kafes teli • altında seyahat et
qıekteymişl 

auaun veya 
cenaze daveti!. 

lngilterenin Bradfoıt şehrin
de çok garip ve emsalsiz bir 
hadise olmuştur: 

Harold Rober adlı henüz 
30 yaşlarında bulunan bir 
adamla 23 yaşmda bulunan 
güzel Edit Akrod adlı bir kızın 

I 

düğünü takarrür etmiştir. Bu 
adamla kızcağız tam yedi se· 
nedenberi sevişiyorlarmış. Bu· 
nun ıçın düğün hazırlıkları 

fevkalade şekilde yapılmış ve 
balayı seyahati için de bir çift 
birinci mevki bilet satın alın
mıştır. 

Fakat, düğün günü sabahı 
genç kızın boğazında had bir 
iltihap görülmüş, doktorlar 
bunun kuşpalazı olduğunu tes
bit etmişlerdir. 

Sarfedilen gayretlere rağ
men, Edit kurtulamamış ve 
ölmüştür. Böylece düğün da
vetiyesile gelenler, Editin ce
naze merasiminde hazır bulun
mak mecburiyetinde kalmış
lardır! 

Papatya yerine 
hindi kullanmış! 

Bu Amerikalılar cidden ga
rip insanlardır, amma papatya 
yerine hindiyi kaynatıp suyunu 
içtiğini farzetmeğe hakkınız 

yoktur. Çünkü bunda bir ga· 
rabet tasavvur edilemez. Ga· 
rip olmak üzere Maks Bercer 
adlı bir Nevyorklu ne yap
mıştır, biliyor musunuz?. Sev· 
gilisinin kendisini sevip sev
mediğini öğrenmek istemiş ve 
bir papatyanın yapraklarını 
"sever, sevmez!,, diye kop~
racağı yerde, dipdiri bir hin· 
dinin tüylerini yolmağa baş
lamıştır. 

Zaten bağırıp çağırmasını 
hiç bilmiyen babahindinin fer
yat ve figanı afakı sarmış, 

bu feryatlar üzerine Maksm 
sevdiği dilber de gelmiş, bu 

ANADOLU".., 

Yolcu ve posta 
tayyareleri 
-----.-. .. -tı-----

--------

iptidai maddeler tenzi
lat Cedveline ilave 

On beş gün sonra l A daha İz.mire de uğrıyacak Bazı mamu atın muamele 
Cumaovası civarındaki sivil Vergisi nisbetleri indirildi 

tayyare meydanında inşa edi
lecek modern hava istasyonu 
binası, bugün vilayette topla
nacak hususi komisyon tara
fından ihale olunacaktır. 

İ,pşaata derhal başlanacaktır. 
Tayyare hangarlarının üzeri de 
kapatılmış ve inşaat bitmiştir. 
Son yağmurlardan hava mey
danı çamur haline gelmiştir. 
Onun için İzmir • İstanbul ara
sında hususi şekilde hava se
ferleri yapan Devlet havayol
larmın tayyaresi iki gündür 
İzmire gelememektedir. Saha· 
nın çamur halinde bulunduğu 
İstanbula bildirilerek tayyare 
hareket ettirilmemiştir. 

lzmir -- İstanbul arasında 
yolcu ve posta tayyarelerinin 
muntazam seferlerine İkinciteş
rinden itibaren başlanacaktır. 

Belediye otobüsleri 
Gelecek hafta seferlere 

başhyacak 
Konak u Alsancak hattında 

işletilmek üzere Avrupadan 
getirtilen belediye otobüsleri
nin gümrük muamelesi bitmiş
tir. Otobüsler, yarın gümrük
ten çıkarılacak, ilk tecrübeleri 
yapıldıktan sonra gelecek hafta 
içinde seferlere başhyacaktır. 

Tunceli halkı için 
Tunceli vilayeti halkının nü· 

fus ve askerlik işleri hakkında 
Dahiliye Vekaletinden vilayete 
bir tamim gelmiştir. 

Bu tamime göre, nüfus ve 
askerlik işlerini kanuni müd· 
det içinde müracaatla bildir
memiş olan Tunceli vilayeti 
halkından alınması lazımgelen 
para cezaları 13 / 1/ 936 tari
hinden itibaren iki sene müd
detle affedilmiştir. Buna dair 
kanun müddetinin bitmesine 
pek az kalmıştır. 

Tunceli halkından olub ta 
İzmir vilayeti dahilinde bulu
nan ve şimdiye kadar nüfus 
ve askerlik dairelerine müra· 
caat etmemiş olanların cezasız 

işlerinin görülebilmesi ıçın 
müracaatlarının geciktirilme· 
mesi bildirilmiştir. 

-------
aciyp halin sebebini öğrenince: 

- Hayvana ne zulmedip 
duruyorsun .. Seni sevmediğimi 
hala öğrenemedin mi? .. 

Demiştir! 

Maks Bercerin bu kararı 
ne suretle telakki veya temyiz 
ettiğini bilmiyoruz. 

937 senesi iptidai maddeler ... • 
tenzilat cedveıine ilave edilen Burnava Zıraat 
mamulat hakkında Maliye 
Vekaletinden vilayete bir ta· 
mim gelmiştir. 2430 numaralı 
muamele vergisi kanununun 
altıncı maddesinin (A) fıkrası 

mucibince bu yıl için tanzim 
edilen iptidai maddeler tenzi-
lat cedveline yeni ilaveler ya· 
pılmıştır. Cedvele yeni ilave 
edilen maddeler l Haziran 
937 tarihinden itibaren kabul 
edilecektir. Buna dair Vekil· 
ler Heyetince bir karar alın
mıştır. Cedvele yeni yapilan 
ilaveler şunlardır: 

1 - Tahta kutu, incir ka· 
sası, kundura kalıbı ve zikre-
dilmiyen tahtadan imalat ya
pan bilcümle ·sanayi için yüz
de 10, 

2 - Döşemelik ve yol mu
şambaları için yüzde 28, 

3 - Elbiselik muşambalar 
için yüzde 30, 

Tenzilat payı kabulü ve 
kalem için tayin edilen yüzde 
10 nisbeti de yüzde otuza 
iblağ olunmuştur. 

Bu cedvelde yazılı mamulat 
kıymetinden bundan sonra 
hizalarında gösterilen nisbet· 
ler dahilinde tenzilat yapıl· 

nıakla beraber, tenzilatsız 
veya cedvelde gösterilen nis· 
betlerden daha dun tenzilatla 
tahakkuk ettirilmiş olan Ha
ziran, Temmuz ve Ağustos 937 
aylarına aid tahakkukatın da bu 
cedveldeki nisbetler dairesinde 
tashihi ve fazla tahakkuk etti
rilmiş olan miktarların alelu
usul terkini ve tahsil edilmiş 

ise müessese sahiblerine red
di veya müteakıb aylara aid 
vergilerile mahsubu yapıla
caktır. 

Çukurova a 
Pamuk tahminleri 

Çukurova pamuk rekolte
sinin son tahminleri hazırla
nan bir raporla şehrimiz Ti
caret Odasına bildirilmiştir. 
Buseneki pamuk rekoltesi, 
geçen seneki rekolteden 
24,440 balya fazlasi le 184 
bin balyadır. 

Seferberlik işleri 
mUdürlUOU 

Vilayet seferberlik işleri 
müdürlüğü, bugünden itibaren 
hükumet konağında iskan mü
dürlüğünün eski dairesinde 
çalışmağa başlıyacaktır. 

mektebi 
Müdür ve muallim. 
leri arasında deği

şiklikler oldu 
Burnava Ziraat mektebi ida-

re ve öğretmen kadrolarında 

mühim değişiklikler yapıl-
mıştır. 

İzmir Burnava Ziraat mek· 
tehi müdürü B. Hilmi Onay 
Rize·Narenciye ve çay fidan
lıkları müdürlüklerine, mual
lim B. Mehmed Ali Bursa Zi
raat mektebi muallimliğine, 
Bursa ziraat müdürü B. Hü
seyin Avni Tunaboylu İzmir 
Ziraat mektebi müdür ve mu
allimliğine, Bursa Ziraat mek
tebi muallimlerinden B. Ek
rem Şiikrü lğilmez ile İstan· 
bul Ziraat mektebi muallimle
rinden Nezir ve mıntaka zira
at mütehassısı Şemsi Çtlebi 
Burnava Ziraat mektebi mu
allimliklerine ve şefliklerine 
tayin edilmiş 1 erdir. 

T avukçulıık ve 
yumurtacılık 
kooperatifleri 

Vilayet dahilinde muhtelif 
kazalarda dokuz yerde teşkil 
edilen tavukçuluk ve yumurta· 
cılık kooperatiflerine yeni bir 
şekil verilecektir. Bunun için 
bir nizamname hazırlanmak
tadır. Bu kooperatiflerde sa-
tış kooperatifleri kanununa gö
re teşkilatlanacak ve geniş bir 
şekilde inkişaf ettirilecektir. 
Tavukçuluk ve yumurtacılık 
kooperatiflerinin ileride, lz
mirden Avrupaya mühim mik· 
tarda yumurta ihraç edeceği 

tahmin edilmektedir. 
Trakya Genel Müfettişi Ge

neral Kazım Dirik; Umumi 
Müfettişlik mıntakası dahilin
deki yumurtacılığı kooperatif -
leştirmiye karar vermiş ve 
evvela, teşkil edilecek olan 
kooperatifleri idare edecek 
elemanlan yetiştirmek üzere, 
Edirnede bir kurs açılmasını 
ye bunun için, standardizasyon 
mütehassısı doktor Badenin 
gönderilmesini, İktısad Veka
letinden rica eylemiştir. 

Trakya, yumurtacılık itiba-

15 hkteorin 93'7 

Nüfus kütükle
rindeki kayıtlar ---···---
Başkalarına ait ka
yıtlar çıkarılamaz .. 

Kendinden başkasına ait nu· 
fus kayıt örneklerini çıkartmak 

istiyenler hakkında yapılacak 
muameleye dair Dahiliye Ve· 

kaletinden vilayete bir taminı 
gelmiştir. Her istiyene, başka· 

sının nüfus kayıtları verilmiye· 
cektir. 

Kanunu medeninin 36 ıncı 
maddesinin (ahvali şahsiye si· 

cilleri devletçe mansup memur
lar tarafından tutulur, ~ahsi 

ahval kayıtlarını tutmak ve 
suretlerini vermek bu memur 

lara mahsustur) hükmüne ..,e 
nüfus kanununun 15 inci mad· 

desinde de kendisine taalh'i~ 
eden nüfus kaydının suretirıİ 
almağa her ferdin salahıyeti 
bulunduğuna ve bu suretİP 

sicile muvafık olduğuna nüfı.ıS 
memuru tarafından tasdik edil· 

mesi İcab ettiğine göre k•' 
nundaki taalluk tabirinin kendi 

kayıt örneğini istiyen şahsi 

ait olarak kabul edilmesi 18· 
zımgeleceği ve aksi halde bıJ' 

nun hududunun tayini müfll' 

kün olamıyacağı anlaşılmıştır· 
Herhangi bir şahıs tarafınd•P 

başkasına ait bir nüfus kat 
dının çıkarılması istenildiği 
takdirde bu kayıt, hangi ın•· 
kam veya daireye ibraz edİ' 
lecekse o makam veya mıb· 
kemenin resmen talebi üzeriııe 
verilecektir. Ve bu şekil, k•' 
nunun ruhuna ve maslahat' 
daha uygun görülmüştür. . 

Kendinden başkasına •' 
nüfus kütük kayıtlarını istiye 

lerin bu kayıtları hangi d 
reye ibraz edeceklerse ev'lfe 

oraya müracaat etmeleri ve 

makamlar tarafından istenil~ 
örneklerin gene resmen vefl 

mesi usulü ittihaz olunacaktı' 
B. Eşref Damirai) . 

. o 
Devlet Demiryolları be~ıfl ~ 

işletme direktörü hemşerılll 
B. Eşref Demirağ, Adan• 
6 ıncı işletme direktörlüğ'iİ~ 
tayin edilmiştir. 

B. Eşref Demirağ, eski ·r 
kudretli şimendifercilerifl11

1 
dendir. Yeni vazifesinde ıı1 
vaffakıyetler dileriz. 

rile memleketimizin en ıJJ~ 
id bölgelerinden ~iridir . .0~~ 

p· ı8· enaley, General Kazım ıt f. 
Trakya yumurtacılığını k?00İ ratifleştirmek istemesi, cıd ~ 
yerindedir. Bu güzel teşebb / 
lktısad Vekaletimizin her ~ 
retle zahir olacağını kuf"e 
umarız. 

, ____________________________________________________ ..,,, 
BUyük bestekar BETHOVEN'in ilahi musikisi • Kocasma ihanet eden bir kadımn ıstırabı..... ~ 
Aşkla evlad muhabbeti arasında mücadele... karısınm ihaneti karşısında kocamn duyduğu at.• 

Gibi beşeri hisleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi 

Bugün TAYYARE Sinemasınd~ 
Büyük artist LIL DAGOVER ve VILLI BIRGEL tarat·~~'i/e/.",,,,ı 

9 UNCU SENFONi 
Filimde görülecek ve 250 kişilik orkestra tarafından çalınan 9 uncu senfoni parçalan dinlenecektir .. 

A YRIC:~ 1 Macaristan Geceleri] ~ 
MaskeU balo PAULA VESSELEY tara~ı~cta.n temsil edilen aşk, gUzellıl< 
filmini temsil eden musıkı fılmi .. 

I l a v e t e n : .P A R A M O U N T J U R N A L .......................................................... , ............................... ~ 
SEANSLAR: ;,enfoni ~ - 5,15 - 9,15 de .Macaristan 3,4.Q - 7,25 de Fi11tler: 30 - 40 - 50 kuruotur 

...................................... 1 ................................................ ..... 
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Madridin dünkü bombar
dımanı çok korkunç oldu 

~~~--------~~~ 
Halk, şaşkına dönmüş bir halde kaçacak yer arı-
Yordu. Yaralılar ve ölüler tahminden cok fazladır 

Madrit, 14 (Radyo) - Dün 
Madridin bombardımanı neti
cesinde birçok telefat veril
miştir. Bombardıman esnasın

da halk telaşa düşmüş, şaskına 
dönmüştür. Pek çok ölü ve 
yarala vardır. Sinemeların ve 
büyük binaların önlerine dü
şen obüsler, muhtelif yerlerde 
büyük yangınlar çıkarmıştır. 
Bütün mahallelerde, bombar
dımanın ölülerine tesadüf edil
mektedir. 

Madrid, 14 (Radyo)-Cum
~uriyetçiler bugün Sazana 
Golove, ani bir baskın yapmış
lar, muhtelif mevzileri ve ka
sabayı işgal etmişlerdir. 

Şark cekhesinde üç gün de
vam eden muharebe netice
sinde bir kaç mühim mevki 
ele geçirilmiştir. Dün asilerin 
bu mevkileri istirdad ıçın 
Yaptığı taarruz şiddetli bir 
mukavemetle püskürtülmüştür. 

Salamanka, 14 (Radyo) -
ihtilalciler, Asturya cephesin
de ilerliyerek ıt uhtelif kasaba · 
ve tepeleri işgal eylemişlerdir. 

Aragon cephesinde vukubu
lan şiddetli ı.1tr muharebede 
ihtilalciler, 14 tank ve muh
telif mühimmat ele geçirmişler 
ve cumhuriyetçi kuvvetleri 
ric' ate mecbur eylemişlerdir. 

Harb esirleri çalıştırılacak 
Barselon, 14 (Radyo)-Cum

buriyetçi ispanya hükumeti, 
harb esirlerini çalıştırmıya ka· 
rar vermiştir. Esirler, şimdilik 
yol işlerinde kullanılacaklardır. 

~ ------~~~ 
f eni beşer liralıklar 

Piyasaya çıkıyor 
İstanbul, 14 ( Hususi ) -

Cumhuriyet merkez bankası 
tarafından bastırılan yeni kağıt 
paralarımızdan beşer liralıklar 
Yann piyasaya çıkanlacak ve 
cskilerile tebdile başlanacaktır. 

İstanbulda 
SoQuklar başladı •• 

lstanbul, 14 (Hususi) - ls
tanbulda şiddetli yağmurlar 
Yağmaktadır. Soğuklar da bir
denbire bastırmıştır. Buraya 
gelen haberlere göre, Balkan
larda da müthiş soğuklar hü
küm sürmektedir. Hatta bu
gün Bulgaristana kar yağ
lbışhr. 
~ ......................... 

ANADOLU 
-----

,_ Günlük siyasal gazete 
Sahip ve başyazgam 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neoıiyat ve yazı i~leri 

lılfldilri: Hamdi Nüzhet Çançar 

idarehanesi : -
tamir İkinci Beyler sokağı 
C. Halit Partisi binam içinde 
Telgraf: kmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 - Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
lıUıtı 1200, alb aylığı 700, ilç 

ylığı 500 k.uruıtur. 
l ahancı memleketler için senelik 

abone ilcreti 2 7 liradır 
Beı yerde 5 kuruıtur 

~ pçmif nı:h.ıar 25 kuruıtar. 

ANADOLU MATBAASINDA 
-. BASILMIŞTIR ---------1-

ltalya 
libyaya asker-gön

dermekte devam 
ediyor .. 

Napoli, 14 (Radyo) - Na
zaryo Süro, t.omb~diya ve 
Arcentina vapurları, top batar· 
yalarile bazı piyade alaylarını 
hamilen Libyaya hareket et· 
mişlerdir. 

Vapurların hareketinden eve! 
askeri teşyi merasımı yapıl

mışhr. 

Bolu 
Orman mektebine orta 
okulu mezunları almacak 

Bolu, 14 (A.A.) - Ziraat 
Vekaleti müsteşarı B. Naki, 
Ziraat Vekaleti başmüfettişi 

B. Bekir, Orman genel direk
törü B. Fahri ve Manisa say
lavı B. Yaşar ile birlikte An
karadan otomobille buraya 
geldiler. 

Bu yıl Boluda açılan Or
m.an mektebine Bolunun or
tamekteb mezunlarının nehari 

• olarak kabulünü müsteşarın va-
detmesi, halkı sevindirdi. 

Yarın Orman mektebi bi
nasını ve kereste fabrikalarını, 
belediye ve hükumeti ziyaret 
ettikten sonra Ankaraya dö
neceklerdir. 

imam Yahya 
Mnssoliniye at göndermiş 

Roma, 14 (Radyo) - Ye· 
men kralı imam Yahya, İtal· 
ya başvekili B. Mussoliniye 
üç at göndermiştir. Bunlardan 
biri, Hariciye Nazırı Kont Ci
anoya aitmiş. 

Bingazi 
Hayvanat mmtakası oluyor 

Roma, 14 (Radyo) - İtal
yanın çizdiği yem proiram 
mucibince Bingazi havalisi 
hayvanat mıntakası olacak ve 
ayni zamanda bu havalinin 
sahillerinde de balıkçılık inki
şaf et.tirilecektir. 

Mısır ve Bağdad 
kralları 

Filistin meselesinde hare
kete davet ediligur 

Beyrut, 14 (Radyo) - Fi
listin hakkında nümayişler ya
pılması, FAnsız fevkalade ko
miserliğinin emrile yasak edil
miştir. 

Bağdad Kadılığı Kral Ga
ziyülevvele ve Mısır Uleması
da Kral Faruğa birer muhtıra 
vererek, Filistin meselesine 
müdahalelerini istirham eyle
mişlerdir. 

Fransada 
intihabat itilAfları •• 

Paris, 14 (Radyo) - Radi
kaller, intihabatta ekseriyet 
kazandıkları yerlerde komü
nistlere namzedlik vermemeğe 
karar vermişlerdir. Bu müna
sebetle bugün, Başvekil Bay 
Şotanın riyasetinde toplanan 
kabine, vaziyeti tetkik eyle
miıtir. 

• 

lngiltere 
Sabık Müstem/Pkat 
Nazırının beyanatı 

Londra, 14 (Radyo) - Sa
bık Müstemlekat Nazırı Lord 
Emers, matbuat mümessillerine 
beyanatta bulunarak demiş-
tir ki: 

İngiltere, silahlanma 
programını tamamen tatbik 
ve ikmal ettikten sonra, yal
nız kendisine güvenecek ve 
menfaatlerinin İcab ettirdiği 
şekilde hareket ederek baş· 
kalarına alet olmıyacaktır. 

Türkan vapuru 
Karaya oturdu 

lstanbul, 14 ( Hususi ) -
Türkan vapuru Mudanyada 
karaya oturmuştur. 

Antakya Halkevine 
tecavüz ettiler 

lstanbul, 14 (Hususi) -Ha
ber verildiğine göre, Antakya-
da hüviyeti meçhul şahıslar 
Halkevine tecavüz etmişlerdir. 

Umumi af 
Haberleri yalandır •. 

İstanbul, 14 (Hususi) -
Cumhuriyet bayramının 14üncü 
yıldönümünde affıumumi ilan 
edileceği haberi tekzip edil
mektedir. 

Balkan devletleri 
ErkAnıhkrbleri Ankarada 

toplanacaklar 
İstanbul, 14 ( Hususi ) -

Balkan Antantı devletleri Er
kanıharbiye reisleri 27 Teşri-
nievelde J\nkarada toplana
caklardır. Yunan Erkanıhar
biye re~si 22 Teşrinievel, Yu-
goslavya Erkanıharbiye reisi 
24 ve Rumen Erkanıharbiye 
reisi de 26 Teşrinievelde ge
lecekler ve derhal • \nkaraya 
hareket edeceklerdir. · 

Metaksasın ziyareti 
İstanbul, 14 (Hususi)- Yut 

nanistanın Türkiye Elçisi Re
fael, general Metaksasın ziya
retinin hususi bir manası ol
madığım, Metaksasın yalnız 
Büyük Türk Kurtarıcısı Ata
türkü yakından görmek arzu
sunda olduğunu söylemiştir. 

lstanbul, 14 (Hususi)- Ge
lecek hafta içinde memleke
timizi ziyaret edecek Yunan 
Başvekili General Metaksasın 
Ankarada hükumetimiz ricalile 
yapacağı temasları takib için, 
yarın altı Yunan gazetecisi 
buraya gelecektir. 

Minork adası 
işgal edilmiyecek 

Berlin, 14 (Radyo) - Mi· 
nork adasının işgali için İn
giltere ile Fransa arasında 
mutabakat hasıl olduğu hak
kındaki haber, tekzip edil
mektedir. 

Alsas Lorende sotuk 
Paris, 14 (Radyo) - Alsas 

Loren havalisinin bir çok yer· 
kar düşmüşütür. Düşen karlar 
bir çok yerlerde buz tutmuş 
ve hararet ııfır alına düşmüş
tür. 

Sulh - Haıb 
Kimse harb istiyorum de

mıyor. 

Ve herkesin ağzında, bir sulh 
aşkı, hem de ideal bir sulh
perestlik terennümü vardır. 
Beline bombasını takıp cebine 
tabancasını sokan en · azgın 
ve en şuursuz harb taraftar
ları bile, kendi milletlerine ve 
dünya umumi efkarına karşı, 

dört kitabın mevzuubahs ettiği 
yedi kat göklerdeki melekler 
gibi gözükmek istiyorlar. Gö
züküyorlar da ... 

H;ni neredeyse, bu sulha 
ait sözlerin hararet ve bela
gatinden, o dalga dalga yük
selip alçalan ve insan safiye
tini kedi kuyruğu gibi kabar
tan nutuklardan ağlıyaca'ğımız 
geliyor. 

Kilise çanları gibi tiz mev
ceierle ufuklardan çok ötelere 
aşan ve sulh terennümleri, 
harb patlasa bile gene devam 
edecektir. 

Sulh namına harbetmek pa
rolası hakim oldukça bunun 
bir başka türlü tezahürüne im
kan yoktur. 

Bir insanın gırtlağına sarılıp: 
- Seni öldürmüyorum. Fa

kat yaşamaklığın için senın 
ölmekliğin lazımdır. 

Demek kadar garib ve gü
lünç olan bu iddiayı, bütün 
beşeriyetin makine iibi işliyen 
mantığı kavramıştır. Fakat in
:;an topluluklarının kıymeti, 
demokrasilerde bile, yavaş ya
vaş çürüyor. Yığınlar, sadece 
idare ediliyor. Yığınların tek 
bir yumruk halinde hareketi 
imkanı yoktur. Yığın, bir kuk
ladır. Yığın, rejisör emrinde 
bir artist kalabahğı gibidir. 

Yığının bakim olması, yığın
lar şuurunun ve düşüncesinin 
nafiz ve müessir olması, çok· 
tan geçmiştir. 

Herşey, emperyalistin, ka
pitalistin, politikacının elin
dedir. 

Beşerin aklıselimi, biraz da 
insani bir insiyakın çeşnısı 

içindedir. Fakat politikacının 
aklıselim faaliyeti, karakter 
itibarile, tamamen başkadır ve 
o bunu, o kadar güzel ve yal
dızlı şekilde izah eder ki, za
man zaman, ağzının bütün ha
reketlerini bile ezberliyerek 
dinlemek istersiniz. 

Sulh, işte bu manevralarla 
ve adım adım öyle bir sahaya, 
öyle bir liatakhğa düşürül
müştür ki, artık onu çıkarmak 
imkana da kalmamışbr. Galiba 
bunun içindir ki, sulh için ha
rekete geçen her kuvvet, bu 
bataklığa dalmaklığın İcab et
tiğini söylüyor. Ve kendiliğin· 

den şu fikir doğuyor: 

Ö halde harb lazımdır. Har
be hazırlanmalı. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Fransa 
GönllllUler meselesinin, 
Londra komitesinde gö
rüşülmesini kabul ediyor 

Paris, 14 (Radyo) - Fran
sa; İspanya meselesinin ademi 
müdahale komitesinde tetkik 
edilmesine dair !talyanın ileri 
sürdüğü fikri muvafık bulmuş 
ve bunun için lngiltereye bir 
nota vermiştir. 

Notada gönüllüler mesele· 
sinin, bir an eve) halledilmesi 
lüzumu şart olarak dermeyan 
olunmaktadır. 

-ı=ıskere davet 
1 - 22/9/937 tarihinde 

yaptığımız ilan mucibince 
süvari, topçu, istihkam, mu
habere, hava, nakliye, demir
yol, muızka sınıfrna ayrılmış 

ve henüz muvazzaf hizmet
lerini yapmamış 316 - 331 
dahil doğumlular silin altına 
alınacaklardır. Bu doğum ve 
ıınıflardan cezalı yani yok
lama kaçağı ve bakaya olupta 
1111 sayılı As. kanunun 86 
ve 89 uncu maddelerine tabi 
olmıyan erlerden bedel nakdi 
vermek istiyenlerin bedelleri 
alınacaktır. 

2 - Bu sınıflardan bedel 
vermek istiyenlerin mikdar
lannı tesbit etmek ve sevke 
tabi olanların bedellerini mal 
sandığına yatırılmak üzere 
20/10/937 Çarşamba gününe 
kadar hergün şubeye gelme· 
leri lazımdır. . 

3 - Hava sınıfına ayrıl
mış 332 doğumlular silah 
altına alınacağından bu do· 
ğum ve sınıftan bedel ver
mek istiyenlerin dahi şubeye 
gelmeleri İcab eder. 

4 - Her sınıf için celb 
pusulalarında gösterilecek iç· 
tima gününden bir gün eve-
line kadar sevke tabi eratın 
bedel vermek haklaı. mah-

Türk- Elen birliti 
Hakkında Yunan gazete

lerinin yazdıkları •• 
Atina, 14 (A.A.) - Atina 

Ajansı bıldiriyor: 

Türk - Elen _işbirliği ~ hak
kında Başvekil Metaksasın 
beyanatına dair yazılar yazan 
gazeteler, bu beyanatın veri
len bir sözün yerine getirilmiş 
olması keyfiyetini bild irdiğini 
kaydetmektedirler. 

Gazeteler diyorlar ki: 
"B. Metaksas Elen milletine 

dahili emniyetten sonra harici 
emniyet vadetmişti. Başvekil 
b ugün bu emniyetin elde bu
lunduğuna dair teminat ver
mektedir. Bunda hiçbir teh
dit yoktur. Zira azimkirlık 
tahrikkarlık demek değildir. 
Bu Balkan antantı çerçevesi 
dahilinde Yunanistan ve Tür
kiyenin yaklaşmalarının daha 
bidayetinde çizdikleri yoldan 
bir saniye bile inhiraf etme
diklerinin bildirilmesidir.,, 

Romanya kralı 
Transilvangadan Bükreşe 

dönüyor 
•sükreş, 14 (Radyo) - Ro

manya kralı Karo!, refakatinde 
Veliahd Mihail Voyvoda, Baş· 
vekil B. Tataresko ve Fransa 
Erkanıharbiyei umumiye reiıi 

fuz olduğu ilan olunur. General Gamelen, bugün öğ-
\.. ___________ .) leden sonra Alba Culyaya va-

Belçika sıl olmuştur. 
Kral, istasyonda muazzam 

Her devlet le anlaş- tezahüratla karşılanmış ve 11s4 
mıya hazırdır tarihinde Pomanyanın istiklali 

için ölenlere yapılan ruhani 
Brüksel, 14 (Radyo) - ,. d 

ayin e bulunmak üzere doğ
Endepandans Belj gazetesi, 
Almanya ile Belçika arasında ruc~ kiliseye gitmiştir. 
ki ademi tecavüz misakından Ayinden sonra, ölenler için 
bahisle yazdığı bir makalede inşa olunan abidenin açılma 
diyor ki: merasimi yapılmış ve Başba-

"Belçika, hiçbir mesele ve kan B. Tataresko, bir söylev 
hiçbir devlet için askeri taah· vermiştir. 
hüdata girişmek niyetinde de· Kral, müteakıben Sibiuya 
ğildir. Bunun içindir ki, sulh hareket elmiştir. Orada, or-
ve tamamiyeti mülkiyesinin duyu teftişten sonra Bükreşe 
muhafazası maksadile her dev- dönecektir. 

letle anlaşabilir.,, Akçay köprüsü 
Amerika Buyıl yapılacak 

işçileri Japon mallarma Muğla, 14 ( A.A. ) _ iki 
boykotaja karar verdiler.. vilayeti biribirine bağlamak 

Nevyork, 14 (A.A.) - Ko- hususunda büyük bir ehem-
loradoda, Demerde toplanan miyeti olan Muğla _ Denizli 
Amerika işçi federasyonu, it- l 
t .f ki J ll k yo u üzerindeki büyük Akçay 
ı a a apon ma arına arşı k 

boykotaj yapmağa karar ver- öprüsünün buyıl yapılması 
miştir. tekarrür etmiştir. Köprünün 

yapılması münakasaya konmak 
üzeredir. Çin 

Yeniden iki protesto 
notası verdi 

Cenevre, 14 (Radyo)-Nan
kin hükumeti, Uluslar Sosye
tesi Genel Sekreterliğine ye
niden iki protesto göndermiş 
ve Japonları şikayet etmiştir. 

Sekreterlik, bu protestoları 
9 lar konferansına havale ede
cektir. 

Müstemleke 
meselesi 
Almanya için bir 
haysiyet meselesidir 

Berlin, 14 (Radyo) - Al
man matbuatı; Almanyaya 
müstemleke verilmesi lüzumu 
hakkında neşriyata devam 
ediyor. 

( Volkişe Beobahter) gaze
tesi; bu meselenin, Almanya 
için bir haysiyet meselesi oldu
ğunu ·yazmakta ve lngiltere 
ile Fransanın, bu hususu an
lamalan lazımgeldiğini kaydey
lemektedir. 

MahkOm oldu 
Abdullahı öldürmek kasdile 

yaralamaktan maznun Malat
yalı Şükrü, Ağırceza mahke
me.sinde idiyen yaralamaktan 
dört ay on ıün hapsine karar 
verilmiftir. 

Muğla - Köyceğiz yolu üze
rindeki büyük Namnam köp
rüsünün de yapılmakta olan 
ayakları kamilen bitmiştir, dö· 
şeme kısmının kalıpları hazır
lanmaktadır. Bu köprü, birkaç 
aya kadar bitecek ve iidip 
gelmeye açılacaktır. 

Veziristanda 
Yeniden mUsademeler 

olmuştur 
Londra, 14 (Radyo) - Ve

ziristanda, fakir ipi ile lngiliz 
askerleri arasında yenı mü
sademeler olmuştur. Bu müsa
demelerde, dört lngiliz mak
tul düşmüştür. 
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Davas mektubu: 

Tüyleri ürperten 
feci bir cinayeti 

A;şe, aşıkı ile birlikte kocasını öldürmüş1 
ve cesedini parçalıy"!ak oı·mana atmıştır' 

Davas, (Hususi) - Davas Yağmur yağdı, tütünler 
zabıtası, günlerdenberi esra- denkleniyor 
rengiz bir mahiyet taşıyan Davas, ( Hususi ) - Son 
tüyler ürpertici bir cinayeti yağmurlar çok faydalı olmuş, 
meydana çıkarmış ve suçlu- müstahsili sevindirmiştir. 
ları yakalamağa muvaffak ol· Kazada tütün mahsulünün 
muştur. Cinayet tudur: denkleme ameliyesi sona er· 

Davasın Diriş köyünden miştir. Geçen senelerden çok 
Süleyman oğlu Mustafa, bun· daha nefis olan bu yıl nıah· 
dan on gün kadar evel bir· sulü; fazla rağbet görmekte, 
denbire ortadan kaybolmuş, eksperler taraf rndan birinci 
Mustafanın genç karısı Ayşe nevi olarak ayrılmaktaeır. Tü-
zabıtaya müracaat ederek ko- tüncüler, piyasanın açılmasım 
casının tegayyüp ettiğini bil- beklemektedirler. ---------
dirmiştir. Üzüm Kurumu 

Mustafa; günlerce her ta· incir mübayeasma başladı 
rafta aranmış, fakat gittiği ve Müşkül vaziyette bulunan 
dolaştığı yerlerdi! kendisini incir müstahsiline yardım et-
kimse görmemiş olduğundan, mek ve son zamanlarda dur· 
bu araştırmalar neticesiz kal-
mıştır. • 

programı 

---···---
İr.şaata sür' at le de

vam ediliyor 
Vilayetin 937 senesi yol 

inşaat programının tatbikatı 

yakında sona erecektir. Çatal
Bayındır arasında inşa edile· 
cek yol 7 4000 liraya, Ödemiş -
Çatal arasında yapılacak yol 
15000 liraya çıkacaktır. 

Bu yolların inşaatı ayın 25 
ve 28 inci günlerinde Vilayet 
daimi encüminince müteah
hitlerine ihale edilecektir. Gül
bahçe - Karaburun yolu inşa
atı ıçın istikşaflara devam 
edilmekt~dir. Bu yol da, bu
sene içinde inşa olunacaktır. 

Menemen - Muradiye ve Di
kili - Ayvalık yollarının inşaatı 

yakında sona erecektir. Me
nemtn · Muradiye yolu, lzmiri 
Manisaya en kısa yoldan bağ
lıyacaktır. 

Değirmendere büyük beton· 
arme köprüsünün inşaatı da 
yakında sona erecektir. 
• 

Birkaç gün evel, Eskikale 
yolundaki orman bekçisi yol 
kenarında ve ormanın içine 
doğru atılmış kanlı bir çuval 
görmüş derhal zabıtaya haber 
vermiş, çuval açılınca içinden 
Muıtafanın parçalanmış cesedi 
ç1kanlmışhr. 

gunluk gösteren incir piyasa· 
sında bir hareket temin etmek 
maksadile Üzüm Kurumunun 
incir mübayaasına başlıyaca· 

ğını dün yazmıştık. 

111 Yaşında 

Mustafanın bir cinayete kur
ban gittiği anlaşıldıktan sonra 
tahkikata başka cephelerden 
devam edilmiş, vaziyeti şüp

heli görülen Mustafanın genç 
karısı Ayşenin harekatı üze· 
rinde durulmuş kısa bir müd
det zarfında esrar perdesi yır· 
tılarak, bu cinayeti Ayşe ite 
işıkı Sakızcı Alinin işledikleri 
meydana çıkarılmıştır. 

Cinayet, Mustafanın kendi 
evinde işlenmiştir. Evinde öl
dürülen zavallı adamın cesedi 
sonradan parçalanarak çuvala 
yerleştirilmiş, Ayşe ve aşıkı 
Ali tarafından ormana atıl· 

mıştar. 

Cinayetin şebebi de şudur: 
Ayşe, kocasının evde bu

lunmadığı bir sırada aşıkı 
Sakızcı Aliyi içeri almış, bir 
müddet sonra ise Mustafa, 
unuttuğu bir bıçağı almak 
üzere eve dönmüştür. 

Ali ve Ayşe, bu beklenme· 
dik vaziyet karşısında şaşır

mışlar ve derhal kararlarını 
vererek ellerinde birer bıçak 
olduğu halde Mustafanın üze· 
rine çullanmışlar, muhtelif yer
lerinden yaralıyarak öldür
müşlerdir. 

Katiller, cezalarını çekmek 
üzere adaletin pençesine tes
lim edilmişlerdir. 

Üzüm Kurumu, satış koope· 
ratifleri birliğinin Ortaklar, 
Germencik, Erbeyli, Karapınar 
Umurlu, Köşk ve Ödemiş şu
belerine dün, derhal ıncır 
mübayaatına başlanması hak
kında emir vermiştir. 

Mübayaat bugün başlıyacak 

ve kooperatiflerde ortak ol
mayan müstahsillerin de mal
ları satın alınacaktır. 

Otomobil aksamı 
Hakkmda bir tamim geldi 

Otomobil arabalarının üze· 
rinde takılı olarak gelen tam
pon ve port bağajlarla sair 
alatının ve yedek tekerleklerin 
gümrükten çıkarılırken tarife 
tatbikatında tereddüt hasıl ol
duğu ve muamelede ittıratsız· 
lık bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu hususta Gümrük ve in
hisarlar Vekaletinden gümrük 
Başmüdürlüğüne gönderilen 
bir tamimde, hangi parçaların 
otomobil aksamından sayıla

cağı ve diğer parçaların hangi 
tarifelere tatbik edileceği ayrı 
ayrı izah olunmakta, bu tami
me göre hareket edilmesi bil
dirilmektedir. 

• B. Stoyadinoviç 
Londraya vardı 

Londra, 14 (Radyo) - Yu· 
goslavya Başbakanı B. Stoya· 
dinoviç, bugün buraya gelmiş 
ve karşılanmıştır. B. Stoya· 
dinoviç, lngiltere Başbakanı 
R. Çemberlaynla konuşacak 
ve yarın Belgrada dönecektir. 

1 CJizli Cihangir ı ı 
- 74- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

Borisin hali bilhassa nazarı 
dikkati celbediyordu. Boris: 

- Noktai nazarınız çok 
mühim ve kayde değerdir. 
Maamafıh size bazı şeyler 
söylemek, biraz nasihatta bu· 
lunmak istiyorum. Bilmem ki, 
kabul edecek misiniz? 

Dedi. 
- Çok rica ederim, ben 

sizin her fıkrinizi kabule ha· 
zmml 

- Pek ala.. Evvela size şu 
teklifim var: Bu eserin tamam
lanması için beraber çalışa
lım mı? 

- Benimle teşriki mesainiz 

benim için büyük bir şereftir. 
- Teşekkür ederim, ışe. 

başlıyahm şu halde: 
iki fen adamı, kar~ karşıya 

oturdular ve mesele üzerinde 
münakaşaya başladılar. Ve 
meselenin bütün safhaları 
üzerinde tam bir fikir muta-
bakatine malik olduklarını 
-biraz da hayretle- gördüler. 
Fakat mesailerine o kadar 
dalddar ki, ancak Lidya 
yanlarına geldiği vakit, zama
nın geçmiş olduğunu fark 
edebildiler. Lidya, kapıda 
biraz durdu, bu iki ilim ada
mına baktı. Bunlardaki ilim, 

.. bir cocuk • 
Uç gündenberi orta-
dan kaybolmuştur .• 

Tilkilik mahallesinde Sadul
lah sokağında 20 numaralı 
evde oturan Bay Hüseyinid 
11 yaşındaki oğlu Nejat, üç 
gündenberi ortadan kaybol
muştur. il~ mektep tulebesi 
olan Nejadın ne olduğu ve 
nereye gittiği anlaşılamamıştu. 
Zabıtaya da malümat veril
miştir. Çocuğun her tarafta 
aranmasına başlanmıştır. 

B. Halil yakında 
şehrimize geliyor 

Yeni orman kanununun tat
biki münasebetile cenub vila
yetlerimizde tetkik seyahatine 
çıkan orman umum müdür 
muavini B. Halil Ergud, ya
kında şehrimize gelecektir. 

B. Halil Ergud, Konya, 
Adana, Mersin, Antalya, Bur
dur, Isparta, Denizli, Aydın 
ve Muğla vilayetlerinde tetki
kat yapmış ve 'bu vilayetlerin 
mahalli odun, kömür, kereste 
ihtiyaçlarının temini için or
man idaresince alınacak ted· 
birleri tesbit eylemiştir. Bura· 
da da ayni işlerle. meşgul 
olacaktır. 

Napolide 
Benzin yUklU bir vapur 

alet aldı .. 
Napoli, 14 (Radyo) - Bu

gün, benzin yüklü bir vapurda 
yangın çıkmış ve vapur, der• 
hal şehir dışına çektirilmiştir. 

araştırma aşkı sönmek bilmi
yen bir aşktı. Lidya geldiğini 
hissettirmeden iki alimin tet
kik ettiği mevzua baktı. Ve 
biraz can sıkıntısı ile: 

- Ne ile meşgulsünüz, 
böyle? 

Diye sordu. 
işte bu zaman, iki alim, 

Lidyanın geldiğini ve vaktin 
de pek ilerlediğini hissede· 
bilmiş idiler. 

Boris: 
- Fenni bir mesele üze· 

rinde biraz tetkikatta bulunu
yorduk! 

Dedi. 
- Fakat... Sizd~, fenalık 

yapan insanlara mahsus bir 
bal hissediyorum. 

- Çok yorulduk, çok dal· 
dık ta ondan!. 

- Demek ki, burada bir 

Ağırcezada bir 
kız kaçırma davası 
--------------

Kızcağızı üstü, başı kan içinde 
bağ kulesine götürmüşler 

--------------
Seyd iköyünde Nazike is· - ~unu al, barınsın. 

minde bir• kızı zorla kaçırma Dediler. Ben de kızın hali· 
meselesihde bildiklerini gizli- ne acıdım ve kı~ı e·ıime al-
yerek yalan yere şahitlik et- dım. Demiştir. 
mekle maznun Kamilin muha· Şahid Hasan dinlendi, Avu-
kemesine dün şehrimiz aK"ır- kat B. Vehbinin yazıhanesin-
ceza mahkemesinde başlan- de Kamili gördüğü ve Kamil 
mıştır. Kaçırılan kız yağmurlu orada başından geçen vak'ayı 
bir havada Kamilin bağ kule· anlattığını söylemiş ve demiş· 

tir ki: sine götürülmüş ve orada hıra· 
kılmıştı. Nazikeyi, kuleye gö- - Gece kuleye Nazikeyi 

üstü başı kan içinde ve yalın
türenl~r onu zorla kaçırıp kir· 

ayak getirdiklerini, kuleye ka· 
1etenlerdi. bul ettitini Kamil benim ya· 

Kamil, mahkemede bildik- nımda söyledi, hatta: 
lerini söylemediğinden ağırce · - Bunların yaptıklarını ga· 
za mahkeme heyetince tevkif vur bile yapmaz. Dedi. 
edilmiş ve hapishaneye gön- Gene Hasan adını taşıyan 
derilmişti. Dünkü muhakeme diğer bir şahid de bir gün 
celsesinde maznun Kamil, bil- Seydiköyde yolda rastladığı 
diklerini dosdoğru anlatmış Kamilin, vak'a hakkında ken-
ve: disine yukarıda yazıldığı şe-

- Evet, kızı kaçıranlar, kilde izahat verdiğini söyledi. 
geceleyin benim bağ kule· Şahid Kazım da bu şekilde 
sine getirdiler. Kapıyı çaldılar. ifade verdi. Kamil, ilk celsede 
O sırada yağmur yağıyor· gizlediği bu malumatı mah-
du. Kızın üstü, başı kan için- kemede açıkça anlatmış ve 
de idi. Başında örtü bile yoktu hakikate dönmüş olduğundan 
ve ayakları çıplaktı. Nazikeyi, mahkemece serbest bırakıl-
kuleye getirenler: masına karar verilmiştir. 

Yeni ne9rlyat: 

Mer'i ve mUlga kanunlar 
kılavuzu 

Şimdiye kadar intişar eden 
kanun fihristleri; hükümleri 
yaşıyan ve hükümleri ortadan 
kalkan kanunları ayırd etmek· 
sizin sadece kolay aranıp bu. 
lunmasını istihdaf etmekte idi· 
ler. Binlerce kanun içerisinde 
mülga ,ve mer'i olanların he· 
men bulunmasına yarıyacak 
mer'i ve mülga kanunlar kıla· 
vuzu bugün intişar etmiş bu· 
lunmaktadır. 

Eseri, Dahiliye Vekaleti hu· 
kuk müşavir muavini Osman 
Sabri Adalı ve muavini izzet 
Örs hazırlamıştır. 350 sahifeyi 
mütecaviz olan eserde. Büyük 
Millet Meclisinin tesisi zama· 
nından beşinci intihap devresi 
nihayetine kadar intişar etmiş 
3265 kanundan hükümleri ya· 
şıyan ve hükümleri ortadan 
kalkmış olanlar tetkik edil
miştir. 

Yedi gruba ayrılmış ve uzun 
süren bir çalışmanın eseri ol· 
duğu aşikar olan bu eser, bü· 
yük bir boşluğu doldarmakta, 
·hakiki bir ihtiyaca cevab ver· 
mektedir. 

Her memur kanunların tat· 
bikatı esnasında herhangi bir 
rehbere ihtiyaç hissedecekler· 
dir. Eseri hazarlıyanları tebrik 
ve her memurun bu eserden 
bir tane elde etmelerini tav· 
siye ederiz. lstanbulda Türkiye 

Eczacı B Julyen matbaasında bastırılan bu eser 
• lzmir kitapçılarına da gelmiş 

mahkemeye verildi _bu_lunm_ak_tadı~--
edilerek 1663 numaraya kay-

Pazar günleri dükkan açmak için ~::ıi1ı:ıi:tır.ve dün duruşması 
ruhsatname almak lazımdır Suçlu julyen, müdafasını 

yapmış ve ikinci ceza mahke· 
Dün Birinci Sulhceza mah

kemesinde şayanı dikkat bir 
belediye davasının duruşma

sına başlanmıştır. Bu davanın 
mevzuu; hafta tatiline aittir. 
Ve hadise de şudur: 

Alsancakta Mesudiye cad
desinde B. Julyenin bir ecza
nesi vardır. Geçenlerde, bele-
diye memurları gelerek, Pazar 
günü açık bulunan ~ eczane 
için bir zabıt varakası tanzim 
etmişlerdir. 

Eczane sahibi; gerek Sıhhat 
Vekaletinin, gerek lzmir Sıh
hat müdüriyetinin emirlerile, 
eczanelerin Pazar günleri de 
açık bulunabileceklerini, ken
disinin ve hatta lzmirdeki bü
tün eczahane sahihlerinin bu 
emre riayet ederek Pazar gün
leri eczanelerini açtıklarını 
ve mes'ul olamayacağını söy-
lemiş ise de dinletememiştir. 

Aradan bir hafta geçmiş, 
tekrar memurlar gelerek bir 
Claha zabıt varakası tanzim 
ttmişlerdir. 

başkasının mevcud olduğunu 
unuttunuz. Ne iyi yer burası 

doğrusu!. Boris, ben seni sa
atlerce bekledim. Hani gez
meğe gidecektik. 

- Lidya .. Affet •.. Fakat şu 
anda tetkik ettiğim meseleyi 
yarıda bırakarak kalkamıya
cağım. 

Lidya bu son karara adeta 
kızdı: 

- Pek ili, dedi. Ben de 
gezmeğe yalnız çıkarıml 

Dedi, ve az beride sakit 
ve ciddi bir tavırla durmakta 
olan profesör Roza bir göz 
attı ve: 

- Sizi rahatsız ettiğimden 
dolayı affınızı çok rıca ede· 
rım. 

Diye ilave etti ve serı 

adımlarla laboratuvarı terk 
etti. 

Suçlu; biribirini takib eden 
bu zabıt var.akaları üzerine 
bizzarur belediyeye: müracaat 
ederek on lira ruhsı.tiye harcı 
vermiştir. 

Fakat zabıt varakaları mah
kemeye tevdi edildiği için B. 
Julyen suçlu olarak mahke
meye celbedilmiştir. işin şa
yanı dikat olan ciheti bundan 
sonra başlamaktadır. 

• 
Zabıt varakalanndan birisi, 

ikinci Sulhcezaya tevdi edil
miş 177 4 numaraya kaydolu
narak bundan on beş gün 
evel duruşması yapılmış ve 
şuçlunun ibraz ettiği 32·mak
buz ve 132 yevmiye numaralı 
ve 1·6-937 den 1-5-938 ga
yesine kadar muteber olmak 
üzere on beş lira ve~miş ol· 
duğu ve bu suretle ruhsatiye 
harcını ödediği anlaşılarak 
suçlunun beraetine karar ve
rilmiştir. 

Zabıt varakalanndan birisi 
de, Birinci · Sulhcezaya tevdi 

Boris, profesör Roza: 
- Bu kadınlat ne acayib 

tiplerdir, böyle, dedi. Bir er
keğin kendilerinden başka bir 
şeyle alakasını istemezleri 

- Bilhassa fenne karşı hu
sumetleri vardır. 

- Evet.. 
Ve, iki alim yeniden tetki

kata başladılar. 
• • • 

Lidya, laboratuvardan çık-
tığı vakit çok asabi ve heye
canlı idi. Epeyce ilerledikten 
sonra, vaziyeti kendi kendine 
tetkik etti; ihmal edildiğine 
hükmedince büsbütün asabi
leşti ve önündeki ormana doğ
ru ilerledi, ihtiyarsız bir halde 
ormana daldı. Her yer gözüne 
karanlık görünüyor, herkese 
karıı derin bir nefret hisse· 

mesinde beraet kararı aldığı· 
nı ve bir senelik ruhsatiye 
harcını verdiğini ve bunlar• 
rağmen, eczanelerin ruhsatiye 
harcı vermeksizin, Pazar gün· 
leri behemehal açılacağının 
Vekaletten ve müdüriyetten 
bildirilmiş olduğunu iddia et· 
miştir. B. Julyen bu müdafa· 
asına ilaveten: 

- Biz eczacılar, iki arada 
bir derede kalanlara benzedik 
Cezaya çarpılmamak için re· 
zanelerimizi kapadıyoruz, bu 
defa sıhhiye müdüriyetinin ita· 
bına uğruyor ve zorla ecı.ane· 
lerimizi açıyoruz. 

Belediyeye fazla olarak pa· 
ra verib ruhsatiye alıyoruJ• 
inadına olarak mahkemelere 
veriliyoruz. Bu işi biz de an· 
lıyamadık. Gitti .. Demiştir .. 

Keyfiyetin Sıhhiye müdüri" 
yetinden ve ayrıca belediye 
riyasetinden sorulmasına karat 

verilerek muhakeme başka bit 
güne talik edilmiştir. 

diyordu. Küçük fidanları ayak" 
larile eziyor, eline geçen güıel 
çiçekleri merhametsizce parç'' 
lıyordu. 

Bir an için bu iki adalll1 

kendisine bu Kadar bağlıyaO 
bu laboratuvardan uzaklar•• 
mümkün olduğu kadar uzat' 
kaçmak istedi. Bir an için d~ 
bu laboratuvarı imha et01d' 
düşündü . 

Saatlerce yürüdü, saatlercl 
düşündü. Lidyanın kafası içİP" 
de bir volkan vardı; bu, P'~ 
lamak, bir feveran yeri bU 
mak istiyordu. 

~ihayet dönmeğe kat" 
verdi, artık gece başla01ıtl1• 

Lidya, Boris ve Roz ak.-: 
yemeğini bir arada, fakat • 
ğuk bir hava içinde yediler· 

- SONU VAR -" 

... 



Uzak Şark vaziyeti herkesi diifiincliir yor 

Japon harekitının Avru
pada bıraktığı tesirler .. 

İngiltere ile Amerikanın Japonyaya karfı derhal 
bir boykot ve ambargo koymaları isteniyor. 

Japonyanm maruf Hariciye 
Nazırı Bay Hirota, Amerika
nm Tokyo sefiri Bay Greve 
22 Eylôl tarihli notasmm ce
vabım vermiıtir. 

Bu cevab, gene ayni dava
lar üıerine ve lngilterenin Çin 
sefirinin yaralanması münase
betile Büyük Britanyanın no
tasına verilen cevabtan başka 
birıey değildir. 

Japonya, Çin davasını ken
di isteğine göre hallini karar
laşbrmıt ve söz dinliyecek bir 
halde delildir. Uluslar Soıye· 
tesi ise, Japonya için arbk 
bir '"biç. ten ibarettir. 

japonyanm bu surette kendi 
bafln• hareketi, Avrupayı, 
bilhaua lngiltere ve Birleıik 
Amerikayı endişeye düşür· 
mekten geri kalmamaktadır. 
F ranaa ve Japonlarla birlik 
olmalanna rapen ltalya ve 
Almanya bile endişe biuet· 
melrtedirler. 

Son baftaların Avrupa ve 
Ameribdaki siyui havalana• 
bakılana, Uluslar Sosyetesin· 
den çekilditi zamandanberi 
Avrupa itlerine alikuızbk 
plteren Birleşik Amerikanın 
Japon itinde lngiltere ve Fran· 
18 ile ,meai tefrikinde bulu· 
nacatı lmwetle tahmin edil· 
mektedir . . 

Bu tahminin CASlannı fU 
suretle izala etmek ve gölter
mek mimldindür: 

lntilterede Lamor parti 
(ifÇi partili] son bir toplanb· 
daki karar ıureti ıudur: 

Hiikümetten: 
lnriliz tüccar, fabrikator ~ 

ve maliyecilerinin Japonyaya 
htrb levazımı •tmamalannm 
ve para ikraz etmemelerinin 
temininin, 

Bltiin devletlerin de bu şe
kilde barelcetinin temini için 
Uluılar sosyetesinde azami 
f.aliyet Mrfedilmesinin, 

Çin bikGmetine 11hbi le.a· 
ıım ve iliç hususunda azami 
lcolaybk ıö*rilmesinin iste
nilmesine 

Ve milliyetperverlerle ifçi
lerden Japonya aleyebine olan 
bu ıiyueti takviye etmeleri· 
ain iltenilmeaine karar wril· 
IDİftİr. 

alkevi kö esi 

Japo• askerleri ıipertle 
Ayni zamanda lngilterede bile itbalibn ancak üçte ikisini 

en nafiz ruhani reis olan kartılıyan ticari muvazenesi 
Kanterburi başpapazı da •Ja· son altı ayda dehşetli bir açık 
ponların Çindeki barbarca ıöatermiftir. Mali vaziyeti de 
hareketlerini.. proteıto faa !i- çok mübliktir ve fiatler ala· 
yetinin bqında yer almıtbr. bilditine yübelmittir. 

Manf profaör Keyneı te, Japonya ibtidai 1 maddeler 
Japonyaya iktıaadi boykot ibtiyaçlan için barice bilb .... 
ilinının ıayri kabili ictinab lngiltere ve Birleşik Ameri· 
oldupnu iddiaya bqlamıı ve kaya mubtaçbr. Bu iki devlet 
Ta~iı gazeteainde bu eko- jllponya ibracabn yüzde elli· 
nomıst: ıini almakta ve Japonya id· 

"Birletik Amerika ve ln&:il: balibnın da yüzde 62 sini 
terenin, Uluslar soayete11nı kted" 1 •-!I d d"&- 2~ deYleti verme ır er. 
teııu e en '•"" ~ n Ş b kika 1 ö b "ki 
J 

.1 "kb d" ............ u a t ere ı re, u ı aponya ı e ı 18 ı mu._- J mal 
betleri katetmeleri artık bir devlet tarafından a~n • 
vazife olmuttur demittir .,, lanna ilin edilecek bır boykot 

Niyüz Kronild: ve Japonyaya ihracat üzerine 
• Japonyaya boykot buuıun· konacak bir ambarıo, Jepoa· 

da lngilterenin diter de.letleri ya)'I meflGç bir ı..ıe IObrl 
bemen takib edece;iai re1men Binaenaleyh, Japonyanm Çin 
ilin etmelidir. MecleniJet ica· üwine olan balım teca9'11aii 
bata böyle oldaP. .. sire in- ctmdmmek ........ •• çok 
filtere batta ba lmluta eliler kolaydır.,. ...._.ni ilin eJle-
devletleri beklememelidir·. mekteclir. 

Liberal Mıncester Gardi· -----------
yan: 

•Arzın en büJ6k alb dev· 
leti, lngiltere, Birletik Amerika, 
Franl8, ltalya, Almanya ve 
Rusya Çin tehirlerinin bom· 
bardımanı buebile Japonyayı 
proteato etmql.rdir. 

Bu münferid protestolann 
miifterek bir proteato laalini 
almuı lizımdır. Joponya bun· 
dan sonra vaziyetin ciddiye
tini nuan itibara alaealrtar.,, 
demektedir. 

lnıiltere ve Ameribda çok 
yüksek nıevkii olan (Nev 
Staloman and Nation) büyük 
mecmuuı meseleyi daha senit 
bir şekilde tetkik etmekte ve: 

•Son alb senenin hazin tec· 
rübelerinden dotan fataliat 
baleti ruhiye Japonlann Çin· 
deki tqebbüalerine son derece 
mliait bir vaziyet hazırlam)fbr. 

Halbuki hakikatte Japonya· 
nın vaziyeti naziktir. Miitte
rek ilrtı•di bir tazyik ile ehem
miyetli bir tekilde aanılabilir. 
Esas itibarile çok mütevuı 
ve ebemmiyetaiz olan ihtiyat· 
lannı .30 milyon İDMD ile mea
kün Mançurinin zabta yolunda 
1arfetmif bulunmaktadır. 

Eter lngiltere ve Birletik 
Amerika, otomobil, tayyare 
vaaire 1atmaktan imtina eder· 
lerse, bu mütecaviz memleket. 
bunlan bqka yerden iolay
lıkla tedarik edemez. Almanya, 
japonyanın askert ihtiyıçlannı 
temine makteclir d~ildir. Çün .. 
ltü tbtidai .ma4deler davuı 
vaı;clır. 

J•poDJanın, barbtea evci 

Bir laaltalılı 
ilaraeat raporu 

Geçan bir hafta zarftnda 
limanımızdan ihraç edilen 
muhtelif mabaullerimiz baklan
da bir rapor bazırlanmqbr. 
Bu raporda bir haftalık ibra· 
cat töylece teabit edilmektedir: 

191,6 ton kumdan, 112,7 
ton nohut, Sl!,3 ton palamut, 
125,4 ton palamut hali1a11, 
105,4 ton miyanköldi, J04,8 
ton kepek, 90,6 ton kendirto· 
bumu, 2632,S ton arpa, 791, 7 
ton tütün, 84,S ton badem, 
66,S ton yün, 16 ton hurda 
ip, S ton zampara, 10 ton 
IUMID, 7, 1 ton zeJtinyatı, S 
ton deri, 4,6 ton demir, 2,1 
ton kuru VİfDe, 1,7 ton fuul· 
ye, 2021.s ton incir, t 244,S 
ton üzüm, S68 kilo hah, 286 
kilo ceviz, 3704 lıaiya pamuk 
ve 4626 bat da öküz ihraç 
edilmiftir. ---

Şiltl maçları 
17/10/937 pazar pnü Al· 

sane9k atadıncla tild finali 
Oçok ·Yaman'- arumda ya· 

pılacalrtar. ' 
Maçın orta hakemi: Alan· 

caktaa Fehmi, maçın yan ha· 
kemleri: Baha Konoralp ve 
Ahmet Ôzıirlindir. 

Y api geçen haftaki ıild mü· 
aabaka11nda pyri nizamf oyun· 
ca o,..atan Atet takamı, lik 
M,etinee hllnnea matltp ad· 
dedtlerek fild finalinin ()çok. 
Yamanlar aruanda rapılma· 
•na karar verilmittir. 

Yeni Danyanın marifetleri: 

----.. Güzelleştirme müesse
Kendi kenclinie 

nasihatim 
Tebaa eyleme deme eakıa 
Diflni akı tat pytetme ..Ua 
Sea kemdi ha7ftDJ keadiacleıa b4Je, 
Jleilama caaaaa hemdeme aakm 
Çile çek bat etme fUWl bu oban 
Aldırma yalaacı merlaeme taba 
Yldae gal•e kapılma siabar 
BatluJDa el 6pea Ademe Hkıa 
l1ttır ya.kı.ıma tehlikelidir 
Abdaldır kapılan g8I feme taba 
Bayat bir dolapbr dGraUıdaa d6aer 
Aldırma iyiye •• keme Aba 
Bogüntla gaseli yana çirkindir 
Slt •erir sanaetme .. ber meme Akın 
Sakın ey tetik dar, eakıa ey g6a6l 
Beaseıme 14kr111 .. baeme ukıa 
S1rnoı kalap Yerme yuaan1n 
Aldmt eden yok mahreme eakıa 
Botbotas olandan •ugeçtim batta 
Anlatma derdini eblı:eme Akua 
Çimditi keadiue atmadaa kalkıp 
Y aa .. ma Aleme Iİteaac aakm 

Çbndilc ----IClf geleli 
Kıt, adım adım, renk renk 

tabiab istiliya batladı. Dün 
kafaı.stmwn içinde bulgur 
bynatan pnet, timdi bulun· 
dutu yeri terkeclerek, çok 
uuklara, prbet illere röçmiit 
fibi, hayal meyal birwey oldu. 
lpklanm laab ve pkyüzinüa 
OD dördinci katma ridip 
oturdu. 

Rizrir, yavq ya•at eski 
muniı, tatlı bıplta11nı bıraktı. 
Şehrin, sobklann yüzü, ca· 
dılqmap yüz tutan acuze 
bir kaynana yüzü gibi, somurt· 
tu.. Yazın fiiri, yazın mavi 
denizi, yazan batJan, bahçe
leri, yaz me.liminin sevdaları, 
..,1a1 .. , heqeyi kayboldu. 

Düne kadar açak duran 
pencereler, kapılar yavq ya· 
.., laıp.•ıttaclw. 

Kahb"'lar cleria kBtelerde 
kalda. Radyolann, kemanlann, 
piyano ve udlann, tulalaran 
ICIİni duyan kalmadı. Sonba· 
bar delil, birdenbire k1t 
pldi. 

Beyalar, kremler, rriler ve 
açık olan hHfe1 fitti. Koyu· 
I•, aiyaha yalan olanlar 11r· 
bmm bplamap bafladı. 

Bütün banlan bot prmek 
mümkiı\cllr amma, kapıyı ça· 
lan mewim, daha birçok şey· 
ler, ihtiyaç namı albnda, ae
falet namı albnda ne buldu 
İle toplayıp onlan da getir· 
mete koyuldu. Mamur olası 
hanelerdeki evlidü ayal, yavaş 
yav8f apanı açıyor: 

- Baba palto. Apbey 
ayakkabı.. Kocacatam manto .• 

Yani ual büyük derci, kelli 
felli bir tckilcle, lmfımazda 
arza endam etti. 

Kiremitler çatlaaıı, tavan· 
lar llZIJor, para ister •• 

Kömürt&lln limıiyah k6ie
ıinde tek bir marllk bile bl-

seleri artmaktadır. 
Bu miiesaeaelerin 1936 aeneain

deki iradı 7 milyon dolardır •• -----
Garip ıeyL Giizel olmak için 

bağırmak lizıml 

Gmllllt bnlarında 6ögle 6alc11lar, 6ögle .,,,,,.,,., a 
ıavlige etligorlar-

Ameribda güzellik miieue- sonun rakiplerinden biriainia 
seleri alıp yürümiiftür. Birçok yani Mil Alma Artere röre. 
mektebler, birçok koaferanalar, güzellettirmek için kadnua çap
birçok kanlar biribirine reka· lak viic:udü üzerinde çah1111ak 
bet etmekte ve bunlar aruan· lizımdır. 
da ıüzellqmek için metodlar Bundan batka, muhabere 
kuranlar da çıkmaktadar. ile güzel1Cf1Dek İltİJea bir ka· 

Amerikanın pıellik • daha dan burnanua teklini bildirmek 
dotruau pellettirmek • mü· mecburiyetindedir: iri, ,-. 
eueaelerinin bürotörleri de Yunan biçimi, bviali veya laer
vudır ve cidden dikkate li· hangi tekilde bir buruna söre 
yılrtırlar. Bürotörlerin bir kısmı aöı aöylemek, ıülmek ve batta 
miieueae ve metodun reldimı bakmak uulleri vardır. Bar
..Jüyetiadeclir; fakat mühim nua tekli elbi1e tekilleriae 
bir laamı kanlara, konferana· bile müeuir olurmutl 
lara devam edemiyecek olan Dahası var: Giizellepnek 
kadınlara mahsustur. Bu ite iatiyen bir kadın 111UD mld· 
dair bir reklamı nakledelim: det ayna lwpsanda yemek 

Bu yeni kuralar •yeıinde, yiyecek, konuwacak, plecek, 
yorulmadan en güzel tekilde diifüaecektir. 
yürümeli, ıüzel aöz aöylemeti Ve bütün bu tecrübelerden 
ve ruhi incelikleri kolayca öt- kendisine en ziyade ,....... 
renecebiniz. Bilbaua albncı cak tekiller yaratacaldlrl 
denten t 2 inci dene kadar Nevyork ve civanncla ba 
olanlar pzel ıöriitmek için miesae1elerle alikadar pnm 
en miifid ve müeuir dera· milyon kadın vardır; &aalarm 
terdir. yüzde aebeni kocatına laıw 

Bu mektebler meaeli Ma· görünmek veya... bir koca 
dam Rekamiye Sarabema gibi bulmak bypile bu mlelte
son ... n güzel kadınlarının selere devam etmektedirler. 
güzellik 11rlarını ötrenmektir. • • • 
Bilbaua bu denlerin her biri Brotürlere gelince, filvaki 
tS dolardar. bu brotürlerin mevzuu clot· 

Nevyork güzellqtirmek mü· rudan dotruya yazclJiunaz 
e11e1elerinin 1936 aeneainde aetodlann izahından ibarettir. 
iradı yedi milyon dolar, yani Fakat reaimlerile çok alika 
182 milyon franktır. Bu m•· bulmakta ve batta erkekler 
amm para miktarı, bu mü_. tarafından da •bn alınmakta· 
aeselere ratbet peren bclm darlar. Bulana fiatleri de ac:uz 
miktannın çnklutunu perir. cletildir· 7-8 doı.rl 

Uaullerden bir Jmmmı da •Bir kadm kenclİIİDİ n111l 
..direbilir?. yazalım: 

mamıı.. • Bir metoda röre, güzel ol· Adlı bir 'brotGr pek çok 
Delik kunduraların albndan mak iıtiyen bir kadın her ... aablmlfbr. Ve töyle batla· 

giren au, çorabmm bir tutkal bah kili miktar batınp dur- maktadır: 
gibi ayatınaza yaplfbrdı. Diz malıdır. Maamafib, ayak ucu •Bir belan niçia J818r? 
boyu çamurı. bekliyor iizi.. üzerinde •ta ve sola .. ı1a- Bir kadının yapm•nının 
Sular ta11cak. lltamlann ko- narak yürümek de lizamdarl en batb manaıı 8fkbrl Fakat 
kuau afala 1aracak. .. Gümrük Bunlara Mil Vilson metodu erkekler, atk buaUIUDcla kati 
önünde yolcu aktarmalı yapa- denilmektedir. Fakat Mil Vil· derecede bodp.chrlar; bu 
cak olan bamallann aesi, ıim- •----------- bodfimhk kaqaamda. tedbir 
diden kulaklara plmete bat· yen Karpyaka vapurlannda, ~dır •• 
)ad ~ne ,.,kece;imiz var?. Oto- • •• ı. ·- y-

Kı ı:-.. L.. mobillerin zifuı yatmaruna 
'PUJVlt ..... 

Y•nn 11lchz ve mehtap al- bamlanmak ta IJft babiatir. 
bada boyluboyaaa uzanıp Kııın manpl ufuı, bata· 
yatan fakir, timdi Yirane kö- ne patlatmuı, fincan oyunu 
fC)erinde zavalh t.pnı soka- pnldir, derlene inanmaf'n .. 
cak ı\ir kite anyor.. Klfln bize oynadıta oyan diba 

Dond ... lcatalllfta benli· yamandır. ÇWli 

Amerib bdanlan neclea 
cihan laidınlanndan daha zi· 
yade pzellqmek heveaiae 
bpıhyorlar? 

Amerika kadınlan diler 
bdınlardan çirkin midirler? 

- Lifi• ,.,,,.,,,,. -
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Kırmızı tarafın galebesi 
nasıl tahakkuk etti? 

Ü""fte Kırmızı kuvvetlerin faaliyet 
intibalarınclan 

Altta, havacılarımız manevra sahasında 
lıava harekatını takib edigorlar 

- Baıı 1 inci sahifede - uzadıya araştırılarak yer bulun· 
merkezine yüklendiler ve çok masındaki muvaffakıyetinden 
enerjik bir hamle yaparak " e- daha yüksek değil midir? Da
§etepe,, ıepelerini zorladılar. Bura· ha iyi yer bulunamaz değil mi? 
da Lir saallen fazla süren çetin 
bir muharebeden sonra maviler Bu sözler Türk ordusunun 
geri çekilmeğe mecbur edildiler. topçusunun vaziyetini çok kud-

Fakat, ıöyle bir kaç eatırla retli şekilde ifade ediyordu. 
geçiveren bu harek.it dünyanın en Daima dikkat ediyordum, 
güç ve en muğlak iti olan harbin bataryaların mevzi değiştirir· 
bdtüo kaidelerine uygun bir şekil· ken verdikleri isabetli karar
de cereyan ediyor, her hamle bü· 
yük gfiçluklerle baıarılıyor ve ka· lar ve gösterdikleri çeviklik 
deme kademe inki~af eden bu mu· hakikaten şaşılacak derecede 
kabil taarruz hakiki muharebeden idi. Mübarek hayvanların bile, 
hiç farkı olmadan cereyan edi)ordu. kilometrelerce imtidat eden 

Muharebe hatlannda ve geri, bu büyük sahanın üstündeki 
lerdeki bu umumi kaynaomanın mütemadi top seslerinden, ku· 
ııeıleri etraf tan geldiği halde gözle 

takları kirişte idi. Onlar da, görülen, ııadeı:e mevzilerinden çı· 

kıp öne saldıran piyadelerle ara o kocaman topçu hayvanları 
ııra mevzilerini degiıtiren batarya· da kendi instenktleri ile mü· 
lardaa ibareui. him bir vaziyette olduklarım 

Harb Hhasındaki fırkalar, alay· anlamış gıbı idiler. Çünkü 
lar, taburlar, yuzlerce loplar görül· insanların gösterdikleri feda· 
müyor. Butun bu muazzam birlik· 
ler maakelenmi~ ve pec;elenmio ol· karlığın manasını hayvanla· 
dukla.-, için daima kendilerini eak· rın da sezdığini pek ala bise
lıyorlar ve ancak meydana çıktık· sediyorduk. 
lan zaman görülebiliyorlardı. Zavallı hayvanlar, vaziyetin 

Manevralarda gordüğiimüz en· her günkü şeklinden çıkarak 
t.:reaan hareketler araıırnda umumi 
hayret ve ıakdirle karvılanan va· 
ziyetlerden biri de bataryalann en 
iyi yer bulınak ve çok seri hare· 
ketlerle yerleoerek hemen iııabetli 

atqe baolamak hu u undaki hari· 
kulade muvaf fakıyetlerdir. 

f ki Erkinıharb konuşuyor· 
lardı. Kulak misafiri olarak 
dinlediğim ifadelerini kayde· 
diyorum: 

- Bravo çocuklara; kendi 
insiyatifleri ile hareket eden 
bataryalara en iyi mevzii bul· 
mak işinde ne mükemmel ha· 
reket ediyorlar. Çabuk karar 
verilerek bu kadar süratli ya· 
palan şu mevzi tebeddülle
rindeki muvaffakıyet, uzun 

Ha yari 
Hatta.. Amerikan kadınları 

için vaziyet daha müsaiddir; 
Amerikan kadını her kadmdan 
daha şen ve neşelidir. Şen ve 
neşeli olmak güzelleşmek için 
en kuvvetli bir sebebdir. Yal· 
nız Amerika yirmınci asra 
büyük bir bolluk içinde gir· 
mittir. Devam edegelen bu 
bolluk, Amerikan kadınına 
daha güzel ve... daha mesud 
olmak hakkını bahfetmcz mi? 

mühim bir safhaya gırdığini 
sezmişler, kırbaç ve mahmuz 
darbelerine hiç lüzum göster· 
meden kendilerine düşen, çek
mek, koşmak ve topları ça· 
murlu yollardan, dik tepelere 
çıkarmak işini çok mükemmel 
başarmıya başlamışlardı. 

Hulasa; manevralarda top
çunun her tarafı, her hareketi 
çok mükemmel ve şahane idi. 

En son cehennem 

Manevraların son cehenne· 
mı yaklaşıyor. Kırmızıların 
topçusu ateşe fasıla vermeden 
kademe kademe mevzi değiş· 
tirerek ilerliyen piyadenin 
arkasında öne doğru yeni 
mevzilere koşuyor, bataryalar, 
birer birer yıldırım süratile 
koşulub ilerı saldırıyorlar ... Bu 
büyük hareket, cidden göz 
kamaştıran bir ihtişam arze· 
diyordu. 

Neşe tepenin sukutundan 
sonra, kırmızıların, mavilerin 
merkezinde, Dereköyde, faik 
kuvvetlelre yaptıkları şiddetli 
bir taarruz başladı. Fakat bu 
taarruz değil, bir felaket sağ· 
natı idi. Maviler bu aanağın 

karşısında bunahyorlardı. Ni· 
hayet geri çekilmekten başka 
çareleri kalmadı. Mavi kuv· 
vetlerin Aziziye istıkametlerine 
doğru ricat ettikleri fakat bu 
ricatin de şiddetli bir imha 
takibi ile çok fena zorlandığı 
görüldü. Artık mukadder akı· 
bet tahakkuk ediyor, maviler 
hem merkezlerinden ezilmiş 

ve hem de Selçuk cephesin· 
den basılmış vaziyette karan· 
lık akıbetlerine mahkum bu
lunuyorlardı. 

Hep agni hakikat 
Manevranın son günü, he· 

sap harici olan en zor ve en 
zahmetli günü idi. Çünkü saat 
9 da başlayan yağmur, harbin 
neticelendiği saat bire kadar 
bora halinde yağmıştı. Bütün 
dereler taşmış, her taraf ça· 
mur ve batak haline gelmişti. 
Her neferin pabucunda bir 
kaç kilo çamur vardı. 

Her iki tarafın askerleri 
iliklerine kadar ıslanmışlardı. 
Yürümek çok güçleşmiş, et· 
raf adeta karanlık olmuştu. 
Fakat tabiatın bugünkü in· 
safsızlığına rağmen bütün ha· 
rekat zerre kadar aksamadan 
sür'at ve intizamla devam etti. 

Sababtan başlayan şiddetli 
ve fırtınalı yağmurdan her· 
kesin canı sıkılmıştı. Fakat 
bu beklenmiyen yağmur fırtı
nası manevraların büyük bir 
mihengi olmuştur. Yağmur, 
güçlük çoğalmış ve imtihan· 
da suaJlerin en akla gelmiyen 
en çetin parçaları çıkmıştı. 

Buna rağmen ordumuzun im· 
tihandaki muvaffakıyeti tam 
olmuştur. Hiçbir han~ket ak
samamış, dünyanın bu en kah
raman çocukları kekelemeden, 
duraklamadan tam cevaplar 
vermiştir. 

Gene dikkat ediyorum. Bu 
kadar zahmet, bu derece ağır 

meşakkat ve tahammül edilmez 
vaziyete rağmen bütün kıt'alar 
zinde, askerler ve Mehmed· 
cikler gene nqeli.:. 

Rivayet başka, görmek baş· 
kadır. Gözümle görmeseydim, 
bu taşkın derelere bellerine 

Geçid resmi bugündür 
Aydın, 14 (Hususi) - Er- Ege manevralarında aziz lunan bütün piyade, süvari 

kanıharbiye ikinci reisi Gene- vatan topraklarını her zaman kuvvetlerimizle zırhlı otomo· 
ral Asım Gündüz ve diğer için layıkile müdafaa edebile- biller, tanklar, motörli.i birlik· 
generaller bugün Aydın vali- cek kabiliyette olduğunu cİ· ler, bindirilmiş kuvvetler, bu 
sini, belediye reisini ziyaret hana karşı bir kere daha is· geçide iştirak edecektir. 
etmişler, San'atlar mektebini bat eden kahraman ordumuz, Kahraman ordumuzun bü· 
gezmişlerdir. bugün Germencikte lnovasın· yük geçid resmini takib ede· 

Yarın Aydın ve lspartadan da büyük bir geçid resmi ya· bilmesi için sabahleyin 7,50 
halkı Germenciğe taşımak pacaktır. de şehrimizden bir, Aydın ve 
üzere otoraylar tahrik ettıri- Resmi geçid öğleden sonra Nazilliden de birer tren Ger· 
lecektir. başlıyacak, manevralarda bu· mcnciğe hareket ettirilecektir. 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~··----·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· kadar girerek yürümekte en kib eden arkadaşımız bildi· kuvvetlerinin de, ihmal edil· 
küçük bir gecikmiye razı ol· riyor) - Bu gece Aydın Or· miyeceğini söylemiştir. 
mıyan kıt'aların başardığı iş- duevinde Aydın valisi Bay Yarınki büyük geçit resmin· 
lere inanamazdım. Salim Ôzdemir tarafından de bulunacak olan ecnebi 

Topların geçtiği, geçirildiği Mareşal Fevzi Çakmak ve di· devletler ataşe milterlerile 
çaylardaki suların irtifaı ya- ğer generallerimizle subayla· konsolosları, yam sabah bu· 
rım metrodan fazla idi. Bazen rımıza mükellef bir ziyafet raya ıeleceklerdir. 

, daha büyük çukurlara sap· verilmiştir. Ziyafet çok neşeli 
lanan top arabaları bir an geçmiştir. 
için duraklıyor ve sora "Hal... Yarın, geçid resminden son· 
hal..." avazelerile karşıya fır· ra Germencikte ordunun bü· 
lıyor, hedeflerine gidiyordu. yük ziyafeti vardır. 

* * * Manevra, 13 Birine ı!Şrinde 
saat on üçte bitti. Yukarıdaki 
yazılarım, bu tatbikatın yalnız 
bir başlangıcıdır. Sayın oku
yucularımızla tekrar hasbıhal 
edeceğiz. Mahmud Reşad 

Aydın, 14 (Manevraları ta· 
kip eden arka~.ımız bildiriyor)·· 
Yarm öğleden sonra.Germen· 
cikte yapılacak büyük askeri 
geçid resmi, şimdiye kadar 
yapılanların en mükemmel ve 
muazzamı olacaktır. 

Manevralara iştirak eden 
kıtaat, bu sabah bulundukları 
yerlerden Germenciğe gelmek 
üzere yola çıkmışlardır. 28 
saat devam edecek bu yürü
yüşten sonra Germencikte top
lanacaklardır. 

Resmi geçidin yapılacağı sa· 
hada, davetliler için tribünler 
hazırlanmıt, halkımwn kahra· 
man ordumuzu yakından ve 
kolaylıkla görebilmesini temin 
için tertibat alınmıştır. 

Egenin en uzak köşelerin· 
den geçit resmine gelecek; 
binlerce yuı·ddaş motörize or· 
dusunu takdir ve iftiharla ta· 
kip fırsatını bulacaktır. 

Daha geceden, Aydına ve 
Germenciğe dvardan binlerce 
kişi gelmiş bulunmaktadır. 
Aydın otelleri tamamen dol· 
muş, Aydml ılar misafirleri 
evlerine kabul etmişlerdir. 
Birçok köyler halkı, geceden 
Germenciğe doğru yola çık· 
mışlardır. 

lzmir, Aydın ve Denizliden 
gelecek trenler, yarın Ger· 
mencikte halk ve askerlerimiz 
tarafından karşılanacaktır. 

Mareşal Fevzi Çakmak, ya· 
rın geçıd resmini takib eyle· 
dikten sonra ayın onı yedisinde 
memleketimize gelecek olan 
Yunan Başvekili G. Metaksasın 
istikbalinde hazır bulunmak 
üzere Ankaraya hareket ede· 
cektir. 

Diğer generaller lzmir yolile 
Ankara ve lstanbula gidecek· 
lerdir. 

Aydın, 14 (Manevraları ta· 
kib eden arkadaşımız bildiri
yor) - Bugün öğleden sonra 
Mareşal Fevzi ÇakmakJn riya· 
setinde Orgeneraller ve hakem 
generallerle iki taraf kuman· 
danları toplanmışlar, manev
ranın kritiğini yapmışlardır. 

Manevralardan alınan neti· 
ce şudur: 

Kıunandanlarunızdan ha,.. 
lıgaralc erine kadar ordu• 
muzun; biigük gagret, ehn-, 
get w liga icat ini tebcıriiz 
etmiştir •• 

Aydın, 14 (Manevt·aları ta• 

Son dakika: 
• General kurmay başka· 

mmızla orgeneral} lzzed
din Çahşlarm tenkid ve 

ihtisasları 

Aydın, 14 (Manevraları t~

kip eden arkadaşımızdan) -
Germencikteki ilkokul bina
sında Mareşal Çakmağın riya
setinde cereyan eden manevra 
tenkidi, üç buçuk saat sürmüş
tür. Evvela söz alan manevra 
komutanı Orgeneral izzettin 
Çalışlar, manevrada iki tarafa 
verilen meseleyi anlattıktan 
sonra bu meselenin hallinde 
komutanlar tarafından abnan 
kararları ve bunların, kıtaat 
tarafından tatbikini tahlil ve 
tenkit etmiştir. 

Orgeneral İzzeddin Çalışlar, 
tatbikata uzun uzadıya te· 
mas ederek, hangilerinin 
dotru ve hangisinin noksan 
olduğunu ve en iyi kararlann 
nasıl olabileceğini de izah 
eylemiştir. 

Orduda hastaların normal 
şekilden çok daha az olduğu· 
nu belirten Orgeneral lzzed
din Çalışlar, bunun, çok ifti· 
har edilecek bir hadise oldu· 
ğunu, manevra esnasında, tek 
kurban verildiğini ve bunu da 
bava sınıfının vermiş bulundu· 
ğunu; hava kuvvetleri gibi, 
havacılarımızın da büyük f e· 
dakarhklarla çalışbklarını izah 
etmiştir. 

Orgeneral izzettin Çalışlar, 
bu izahattan sonra, manevra
ları büyük bir alaka ile adım 
adım takib buyuran Atatürke, 
Vekiller Heyetine, Kamutay· 
dan gelen heyete ve Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmağa teşekkürlerini bildir· 
mi§tir. 

Manevra safhalarını çoh va· 
zıh bir şekilde anlatan Orge· 
neral lzzeddin çalışlardan 
sonra, Marşal Fevzi Çakmak, 
iki orduya verilen meseleyi ve 
bu meselenin, mavi ordular 
tarafından nasıl halline çalışıl
dığını izah etmiş ve bu hal 
suretleri arasında muvahk gör· 
medikleri noktaları vuzuhla 
ifade eylemiştir. 

En iyi ~ekillerin, hangileri 
olacağını tebarüz ettiren Ge· 
nel Kurmay Batkanı, fırtınalı 
havada askerin gösterdiği yük· 
sek gayreti takdirle anmış, 
Komutanlara, subaylara ve 
erata memnuniyet ve teşek· 
kürlerini beyan etmiştir. 

Marepl Fevzi Çakmak, yük
sek ifadelerinde, motorlü kuv· 
vetlere verilen ehemmiyeti be· 
liğ bir dille anlatmıf, bava 

Fransa hükume
ti bir hafta müh-

let verdi 
Baıı 1 inci sahifede 
Bundan baıka, İtalyanın Ma· 

yorka adasını i~al etmeaioe lıcarıı, 

Fransa da .&Iinork adasını i~gale 
mecbur kalacaktır. 

Londra, 14 (A.A.) - Ademi 
müdahale komiteainin gönüllülerin 
geri çekilmeıi meaeleaiai ıüratle 
intaç etmek üzere cumarteıi gilnü 
içtimaa davet edilmeaini iyi malıi· 

mat almakta olan lngilliz mehafili 
Fran11z-İngiliz glhiiımelerinio ilk 
eafhaııı olarak göstermektedir. 

Lord Plymouthuo ademi mü· 
dahale komitesinin celeeaini açar· 
ken milzakeratta taalldlil mahiyeti 
vermenin mahaurlanndan behee· 
deceği muhtemel görülmektedir. 
Bu aurede ittihaz edilmiı olan 
karar uıul meeeleeinde Romayı 
tatmin edecektir. 

Bu sayede Romanın ve bat· 
ta Moskovanın teşriki mesaide 
bulunacağı ümit edilpıektedir. 

Fransa ve lngiltere tarafın· 
dan ittihaz edilecek olan ted· 
birler bu son uzlaşma tedbir· 
lerinin akamete utraması tak· 
dirinde Paris ile Londra ara· 
sında diplomni yolu ile ecre· 
yan edecek müzakerelere ze· 
min teşkil edecektir. 

Ademi müdahale sisteminin 
iflas etmesi halinde bu keyfi-
yetin akitleri taabbüdlerinden 
ibra etmesinin meşru ve mu· 
hik olacağı mütaleasmda israr 
edilmektedir. 

B. Eden dün akşam Fran" 
sefirini kabul ederek kendisine 
Nazırlar meclisinde cereyaJI 
etmiş olan müzakerat hakkın· 
da malümat vermiştir. 

1 

Çin-Japn harb• 
devam· ediyot 
- Btlfı 1 inci sahifede -" 

tayyarelerinden bir filo, NaO" 
kin şehrini bombardıman et 
miştir, buradaki baaarat bllr 
kında henüz malumat gel..,,. 
miştir. 

Tokyo, 14 (Radyo) - fttl' 
reşal Şan·Kay·Şekin istifa ~ 
ccği ve yerine, general ~ 
Yusyanın geçeceği söyleni;a' 

Diğer bazı haberlere ~ 
Çin komünistleri, Nankin il" 
rine yürüyerek hükumeti ~ 
virmek ve iktidar m~vkiinİ 
geçirmek istiyorlar. 

Bir talebe 
ÖGretmenlnl yaraıadl 
lstanbul, 14 ( Hususi ) _lıf 

Diyarıbekir sanatlar me?: 
talebesinden Mehmet a~ fı 
biri, fen dersi mualliaaı _.ti 

Abdullahı ağır surette yr· 
lamıştır. 

Bir Fransı tayya ..... 
kayboldu / 

Serborg, 14 ( Radyo. ~M' 
Fransız tayyare aemil~ 
(Y eavn) e ait bir denll _ ~ 
yaresi, bupn denize ~ 
ve tayyareci ile berabd 
bolmuftur. 



Numara 108 Yazan: M. Ayhan 

Genç kız, Doğan gittikten sonra 
kendi kendine düşünmeğe başladı .• ----~· 

Sakm? Hizmetçi, tepsiyi masaya Diye mırıldandı. 
Eveti bırakmıştı. Stela kadehi kendi Doğan, süratlt- prensin evı· 

Sonra? clile Doğana uzattı: ne iitti. 
Hiç!.. - Size karşı hayatımı borç· irini, onu merakla bekli· 

Bu tek tek kelimeler içinde, luyum. Suda boğulabilirdim. yordu. 
birçok manalar vardı. Yani kız: Ne çare ki, isminizi vermek - Gene sarhoşıun iılibıl. 

- Onu tanıyorum. Onun istemiyorsunuz.. Gene içmişsin irini .. 
sevdiği kız da benim. - Zarar yok sinorinal.. Şe- irini onun omuzuna dayan· 

Demek istiyordu. refinize içiyorum.. Fakat ben dı, yüzüne baktı: 
- Peki, onu niçin iÖre· . ~ize yarın prensi gönderece· 

ceksiniz? ğim.. - Ah şu akıl hocalığını 
bir bıraksan Doğan.. Ben, 

- Bilmiyorum. Stela cevap vermedi, kade· 
böyle mesudum. Hayatımda, 

- Bu fikirden vazgeçiniz hi dikti.. k . hep hür yaşama ısterim. 
Sinorinal. Maddi ve manevi Doğan, fazla oturmadı, genç 
ıstırablarla dolu olan bir kalbe kızı selamlıyarak çıktı. Stela içimden gelen şeyi yapamaz-

k d b k d sam deli olurum. Fakat senin 
beklediğini veremiyecek ol· ar asın an a ıyor u: 
duktan sonra onun sahibini - Ne tuhaf, ne esrarengiz \ sözünden de çıkmak İstemem, 
KÖrmekliğiniz hiç te doğru bir genç!.. Hem de gayet I korkma, çok az içtim. 
olmıyacaktır. güzel.. - SONU VAR -

Stela ayağa kalktı, pence- /zmir Levazım amirliği ilanları 
reye doğru gitti ve sonra ge· 
riye döndü. Ağır ve düşünceli 
bir sesle: 

- ilk defadır ki içimden 
böyle bir şey geliyorl 

Dedi. Doğanm içinde son· 
ıuz bir sevinç doğmuştu. 

- Allah ne büyüktür? 
Diye mmldandı.. Ve sonra 

Stelaya cevab verdi: 
- Kalbinizin gitmek iste· 

diği istikamette yürüyünüz Si
norina .. O yolun sonu nur gibi 
berrak ve temizdir. 

Ste)a bir koltuğa oturdu: 
- Fakat aramızda engeller 

var. O her şeyi biliyor. 
- Babanızın, kendi anasını 

öldürdüğü değil mi? 
Stela derin derin içini çekti: 
- Evet .. 
- Fakat ona, bu fikrinin 

yanlış olduğu pek ala anla
tılabilir. 

- Belki... Fakat hakikati 
ben de biliyorum .. 

Doğan, vaziyeti kavramıştı. 
Derhal mevzuu kurtarmak is· 
tedi: 

- Fakat ·dedi· siz de yan· 
hşsmız. Sizin de bildiğiniz 
yanhştır. Ben ve Prenses İrini 
bunlara daha iyi biliriz. Yani 
ona kartı ebedi bir azab ve 
biçab duyacak değilsiniz. 

Stela dilrkatle Doğana bakh 
ve yerinden doğruldu: 

- Acaba!.. 
- Evet, bu muhakkak .. is-

terseniz ben Prenses lriniye 
ıizi iÖndereyim .. 

- Prenses mi?. Kendisi ile 
muarefem yok. Şahsen tanı· 
rım onu. Fakat bunların du
yulması ve şüyuu .. 

Dotan, derhal Stelanın sö· 
zünü kesti: 

- Müıteı lun .. 

Stela birdenuıre ciddileşti: 
- Fakat mösyö, sizden ri· 

ca ederim. Bu mevzuu biç 
konuşmamış olalım. Çünkü 
nihayet bir yabancı karşısm· 
dayım .. 
Doğan ayağa kalkarken, bir 

hizmetçi kız geniş bir tepsi 
iiatünde şarap getirdi. Doğan 
Stelaya cevap verdi: 

- Evet, ben bir yabancı· 
)'ıaı. Hatta ismini bile vermi· 
Yen bir yabancı. Fakat en 
Jakan doıtlarınızın benim ka
dar samimi ve doğru olacatı· 
Ilı biç zannetmiyorum. 

Stela kızardı: 
- Rica ederim, kusura 

~ayın. Ne kadar olsa •• 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir Gaziemirde yaptırılacak bir F. tipi hangar ile 

bir erat pavyonu ve bir hela inşaati kapah zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. 

2 - Hepisinir. keşif bedeli 167 bin 755 lira 67 kuruştur. 
3· - ihalesi 25 Birinciteşrin 937 Pazartesi günü saa 15-

dedir. 
4 - ilk teminatı 9637 lira 79 kuruştur. Şartname keşif ve 

projeleri 839 kuruşa M.M.V. satın alma komisyonun· 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikarlarla 
idari şartnamenin dördüncü maddesinin F. fıkraaında 
yazıla vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale sa-
atinden be hemhal bir saat evel M.M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 5 10 15 20 

f zmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiyatı 350 kuruş olan 

50,000 ellibin tane kilim kapah zarfla alınacaktır. 
2 - ihalesi 23/10/937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminatı 10,000 liradır. 
4 - Şartname bedeli 875 kuruştur. M. M. V. satın alma 

komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte teminat 

Cinsi 
Süt 
Yoiurt 

ve teklif mektuplarile ihale saatinden evvel komiıyona 
vermeleri. 5 10 15 20 

lzmir Lv. amirliği Sat Al. Ko. Rs. den: 
tahmin edilen teminat muvak-

miktarı mecmu tutarı kate akçası münakasa 
kilo Lira Ku. Lira Ku. şekli 

23 i 00 3003 00 225 23 açık eksiltme 
21000 2940 00 220 50 açık eksıltme 

ihale tarihi günü saati 
28/1.Teş. 937 perşmbe 15,30 
28/1.Teş. 937 .. .. 16 

1 - lzmir askeri hastanesinin yukarıda cins ve miktarları 
yazılı iki kalem süt ve yoğurt ihtiyacı iki kıta prtname 
ile ayrı ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konul· 
muştur. 

2 - ihaleleri hizalarmda yazılı tarih, gün ve saatlerde lzmirde 
kışlada lzmir levazım amirliği satan alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate akçaları hizalarmda yazılıdar. 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
S - istekliler ticaret odasında kayıth olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kan ınun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminatı mu· 
vakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komisyonda 
bazır bulunmalara. 9 15 20 26 

İzmir Levazım amirliği satın alma ko. reiılığinden: 
300 bin ili 350 bin metre portatif çadar bezine istekliler 

tarafından beher metresine teklif edilen 75 kuruş fiat Veki· 
letçe gali görülerek pazarlığa konulmuştur. Pazarlığı 25/10/937 
Pazartesi günü saat 15 dedir. ilk teminata 14250 liradır. 
Şartname bedeli 1313 kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyönundan alınır. Pazarlığa gireceklerin belli gün ve sa· 
ntinde 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya11b 
vesikalarile ve ilk teminatlarile birlikte komisyona ielmeleri. 

5 10 ıs 20 

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

iki bin adet bakar karavana, ıki bin adet kapaklı bakır bak
raç için verilen fiat pahalı görüldüğünden 18/10/937 pazar· 
tesi günü ıaat 14,30 da lstanbulda Tophanede lıtanbul Le· 
vazını amirliği aabn alma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 

yapılacaktır. Hesinin tahmin bedeli yirmi beş bin sekiz yüz 
altmış liradır. ilk teminatı bin dokuz yüz otuz dokuz lıra elli 
kuruştur. Şartname ve nii .rnneleri komisyonda görülebilir. is
teklilerin karııınurı ı ki Vt' üçünçü maddelerinde yazılı belgele-
~ bcı ~b . r L>t..lli s.:ı:ı ll: komisyona gelmelerı 13 -- 15 3622 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen fiat 245 iki yüz kırk 

beş kuruş olan 15000 ili 20000 kilo yirmi bin kilo 
yün çorap ipliği kapalı zarf usulile alıncaktır. 

2 - ihalesi 25/10/937 Pazartesi günü saat 15 tedir. 
3 ilk teminat 3675 üçbin altıyüz yetmiş beş liradır. 
4 - Şartname bedeli 245 kuruş mukabilinde M.M. V. satn 

alma lcomiıyonundan ahnır. 
S - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 3ün· 

cü maddelerinde gösterilen vesikalarile birlikte temi· 
ve teklif mektuplarHe ihale 1aatinden en az bir saat 
eni M. M. V. ıatın alma komisyonuna vermeleri. 

s ıo 15 20 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 95 bin tane çıplak aleminyom matara kapalı zarfla 

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

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

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

12 30 15 31 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - iki adet perçin imal makinesi kapalı zarfla eksilt

meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18500 lira olup ilk teminat 
parası 1387 lira 50 kuruştur. 

3 -ihalesi 18 Birinciteşrin 937Pazartesi günü saat 15dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde istenilen belgelerile birlikte temi
nat ve teklif mektuplannı ihale gün ve saatinde en 
geç bir saat evveline kadar M. M. V. satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. 15 30 15 3017 

lzmir Lv. amirliği Sat Al. Ko; Rs. den: 
1 - lzmir Mst. Mv. kıtaatı hayvanatının ( 135900 ) kilo 

kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - ihalesi 2 ikinciteşrin 1937 Salı günü saat 16 da iz
mirde kışlada levazım amirliği sahn alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin "dilen mecmu tutan 4536 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 407 lira yetmiş kuruştur. 
5 - Şartnamesi hergün komi~onda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göıtermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika
ları teminat ve teklif mektuplarım ihale saatinden en 
az bir saat evci komisyona vermiş bulunacaklardır. 

15 20 24 28 

lzmi Müstahkem Mevki satın alma komisyouundan: 
1 Çorlu mıntakasında yaptmlacak olan 2 Adet "F" tipi 

hangar, hamam ve çamaşar yeri, mutfak ve tesisatı ve 
alta adet ırat pavyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştür. 
2 - Hepsinin keıif bedeli 509 bin 224 lira 18 kuruştur. 
3 - ihalesi 23 ikinciteşrin 937 Salı günü saat 15 de M. 

M.V. satm ulma komisyonunda yakılacaktır. 
4 - ilk teminatı 28119 liradır. Şartname ve keşif ve proje· 

leri 2'S47 kuruşa M. M. V. satm alma komisyonundan 
ahmr. 

S - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin •F" fıkrasında 
yazıh vesikalarla birlikte teklif mektuplarını ihale sa· 
tinden behemehal· bir saat evci satın alma komisyo-
nuna vermeleri. 15 30 14 20 3504 

lzmir Belediyesinden: tiplikteki şartname veçhile 
1 - Cumhuriyet meyda- 2/11/937 sah günü saat on 

nında, ismet pap bulvarı ağ· altıda açık artırma ile ihale 
zile Tevfik Rüşdü Aras cad- edilecektir. iştirak için on beş 
desi arasında ve yeni yaptıra- liralık muvakkat teminat mak-
lan kanalizasyona bağlanmak buzu ile söylenen gün ve sa-
üzere yetmiş metre uzunluğun· atte encümene gelinir. 
da yapılacak kanalizasyon 3 - Mezarlıkbaşında Hay-
2/11/937 sah günü saat on reddin paşa sokağındaki beş 
altıda açık eksiltme ile ihale sayılı hanın enkazı müteahhide 
edilecektir. işin keşif bedeli aid olmak üzere yapılması işi 
iki bin beş yüz otuz liradır. 2/11/937 salı günü saat on 
Ke~if, şartname ve projeıi on altıda açık artırma ile ihale 
üç kuruş mukabilinde başmü- edilecektir. Keşif bedeli yüz 
hendislikten ahnır. lıtirak için altmış sekiz lira elli altı ku· 
yüz doksan liralık muvakkat ruştur. lıtirak için on üç lira-
teminat makbuzu veya banka hk muvakkat teminat mak-
teminat mektubu ile söylenen buzu ile söylenen gün ve sa· 
gün ve ıaatte encümene ge· atte encümene gelinir. • 
linir. 4 - Birincikordonda 194/3 

2 - Senelik kirası iki yüz sayıh Şehir gazino ve bahçe-
lira bedeli muhammenli Bey- ıinin bir senelik kirası başka-
ler sokatmda 50 sayılı ıara- tiplikieki şartname veçhile 
jm bir ıenclik kiruı bq ki· 2/11/937 aalı günü aaat on 

Nevyorkta 
Üç çapulcu öldUrUldO 

Nevyork, 14 ( Radyo ) -
Meşhur çapulculardan Con 
Diltigerin arkadaşı•Alfred Yo· 
ger, dün, polısler tarafından 

takib edilerek öldürülmüştür. 
Alferd Yogerin muhafızlanndan 

iki kişi de müsademede kat
ledilmişlerdir. 

DAVET 
f kinci Mıntaka Etıbba odaıı 

kongresi 23 Bırinciteşrin 937 
Cumartesi günü saat 17 dF 
lzmir Memleket hastanesi kon
ferans salonunda yapılacaktır. 
Ayni zamanda idare heyetinin 
mesai müddeti bıttiğinden ida· 
re heyeti ve haysiyet divanı, 
aza ve yedek azaları seçimi 
de yapılacaktır. Mezkur gün 
ve saatte odamız azalarının 
teşrifleri rica olunur. 

IMekteb 
kitabları 

Y avu.z Kitabevi 
Sahibi Fahri Kitabçı getirttij'i 

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

Memur aranıyor 
Daktilo bilir bir memura 

ihtiyaç vardır. Marifet mat· 

baasına müracaat edilmesi. 
......................... 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Or. Demir Ali 
Kamçı alla 

Cilt ve Tenasül haatahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tdefon : 3479 

Devrim 
Kitabevi 

Sahibi: MITAT 
Bütün mektep kitaplarını 

en müsait şartlarla satışa i•· 
kardığını sayın öğretmenlerle 
müşterilerine arzeder. 

Adres: ikinci Beyler ıoka· 
ğında 58 numara. 

r 

FotoOr 
1 N Ô NÜ Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz. çabuk 
ucuz. yapılır 

altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira be· 
deli muhammnci iki bin lira· 
dır. iştirak için yüz elli liralık 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu 
tle söylenen gün ve saatte 
encümene gelinir. 

5 - Bahribaba parkı med· 
hali kenarındak• benzin ıatış 
yerinin bir senelik kirası baş
katiplikteki şartname veçhile 
·2/11/937 sah günü saat on 
altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. Senelik kira be· 
deli muhammeni dört yüz elli 
liradır. iştirak için otuz dört 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve 
ıaatte encümene ielinir. 

15 19 23 26 3653 



Sayfıt 8 ANAUOLU ıs ttktefriıa 937 

Fratelli Sperco Urı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararaızdır ki gebelere kalp b6b• 
~ur Acentası~~~~~~~~~~~~~~re•k•l•e•r•i•r•a-hahızo~nfurabi~ Doh~rfurbunu~vsivee~rhr.' ' 

ROY AL NEERLANDAlS 
KUMPANYASI 

"FAUNA., vapuru 16/10 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li· 
ınanlarına yük alarak hare
ket edecektir. 

"DEUCALON., vapuru 26 
10/937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG li 
manlarına yük alarak harekd 
edecektir. 

"HERMES,, Vdpuru 27 10 
937 de BURGAS, VARNA 
ve KÔSTENCE limanlarına 
yük alarak hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"BARDALAND., motörü 

LLU 

.. - EGE TAKSi-
M ETALLU M TEL. 3 2 7 O 

En Lüks OLDSMOBIL Otomobilleri "D ıilnıbilıarını 
" alırsanız: 

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

QllC~~~~*B*~?WW--m!m .. .:iM~•---.:15' .. -.ıl ................ :... ..... 

Doktor Jıııııııııııııııııııı111111111111 --
A. Kemal Tonay ----

Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : hastalık/art -
Birinci Sınıf Mutahassısı --

(Verem ve saire) -
ha~maham· i~taS}ODU karşıııın<laki Dibek sokak başında 30 sayılı -

C\" \'e wuayenehanesiııde snbah eaat 8 den akıam eaat 6 ya _ 
_ kadar ha~tnlanm kabul eder = 
•lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllilllll Telefon: 4115 lllllllli 

Havayolları devlet işletme 
idaresinden: 

Kapalı zarfla münakasaya konulan iş: 

16-10·937 de ROTTERDAM, 
HAMBURG, DANTZIG, GD
YNIA, DANMARKA, İSVEÇ, 
NORVEÇ ve BAL TIK liman: 
larınn hareket edecektir. ve ytam Bankasından: 

"VIKINGLAND,, motörü C. No. Yeri No.su 

Ankara tayyare meydanındaki hırngarın demir kapılarının 
yeniden yaptırılması. 

Kt>şif bedeli: 22,800 liradır. 

~-11-937 de ROTTERDAM, Eski Yeni 
HAMBURG, DANZIG, GDY- 175 Kasap Hızır M. ?alancılar sokak 17 21 
NIA, DANMARKA, ISVEÇ Ada 331, parsel 11 
ve BAL TIK limanlarına ha- 209 Karşıyaka Al;ıyb cy I · 1<iknt so-
reket edecektir. kak Ada 8, parsel 8 

SERViCE MARITIME 21 O Akdeniz Mah. Açık sokak 
ROUMAIN 226,258 Sclımiye mahallesi tramvay cad. 

"ALBA JULIA,, vapuru 259 Ada 480, parsel 5 
11-10·937 de MA.LTA, CENO. . 228 fkincı Süleymaniye M. Yüzbaşı Ha-
V A MARSIL YA ve ORAN san ağa sokak 
iimanlarına hareket edecektir. Ada 1232,parsel 21 
Yolcu ve yük kabul ederler. 239 Karşıyaka Alaybcy M. eski Ha-
ZEGLUGA POLSKA S.A. yal yeni Hakika~ sokak 

12 

85,22,6 
174,176,178 

73, 73. 1 

9, 11 

"LEWANT., motörü 2-ll Ada 16, parsel 38 
937 de ANVERS, GDYNIA 248 Karşıyaka Bahariye M. Yemişçi paşa sok. 15 

Ada 162, parsel 14 

Nev'ı 

Mağaza 

Ev 

Mağaza 

T. L. 
Depozitosu 

160 

180 

fki ev onüç odayı 
müştemil yahutharıe 

200 
1600 

Ev ve Jlikkan 240 

Ev 90 

Ev 200 

Şartname, plan ve mukavele projeleri Aııka·a P. T. T. 
ummum müdürlüğü binasında harnyollarrı acl·ı.tt-sindeıı. 

İstanbulda: Karaköy postahane~iııdcki havayoUar ı act:ııll'~ııı· 
den ve 

İzmirde : Nafia müdürlüğünden bedelsi;r alınabilir. Ek· 
si itme 26/ l0/937 Salı günü saat 14,30 da Ankara ta)Yaı t' 
meydanında idare merkeziııdı• yap lacaktır. Talipltrin teklıf 

mektuplarını 1710 liralık muvakkat banka teminat mektubu ve 
müteahhitlik vesikası ve ~air kanuni belgeleıile birlıktc eksılt· 

me saatinden bir saat eveliııe kadar idareye verın~lt>rİ. 
13 15 17 19 3577 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürliiğünden: 
3000 Ton Lavamarin Kömürü 

vı DANZIG limanlarına hare- 257 Kokaryalı ikinci Şeref sokak 9 T E 140 ket edecektir. aj v Tahmin edilen bedeli 39,000 Lira olan yukarda miktarı v~ 

1 
Ada 1787, parsel 16 Yeni eski 3 · · l k"' .. A k A F b 'k 1 U M d 1 lanlardaki hareket tarihlerile l cınsı yazı ı omur s erı a rı a ar mum ü ür üğü satın 

navlunlardaki değişikliklerden zahatı yukarıda yazılı garinıenkullerin peşin vaya taksitle ihaleleri 20· 10·937 çarşarnba ga- alma komisyonunca 4/11 /937 Perşembe günü saat 15 de ka· 
acenta mesuliyet kabul etmez. nü saat onbirde yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. palı zarf ile ıhale edilecektir. Şartname 1 Lira 95 Kuruş mu· 

Daha fazla tafsilat için ikin· istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak artırmaya girmeleri kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
ci kordonda FRATELLİ SPER 1 ve yanlarında birer foloğra~ getirmeleri ilan olunur. 8 15 3454 olan 2925 Lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
CO 1 jmı 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 

vapur acenta ığına mü· ııııııa... UcuPZ! taze ve ten~ı·z ·ıaA ·dı • ..-111111• No.lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mtzlOr 
racaat edilmesi rica olunur. ""t .• 1 ç çeşı erı .... _ - gün ve saatte komisyona muracaatları . l O· 13 · 15 · 17 3513 
Telefon: 411 ~142/4221/2663 Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında ~ U k 8 şa elediyesinden 
Olivier ve H©lmcdô NlÜJ(ğll==net Ç@ınça1r ~ Belediyemizin fen memurluğu açıktır. Aylık ücreti 165 lira· 

Ş •• k A = s h h E h = dır. Musaddak şehir planı 1 mikyasında ise de 1 mik· 

Lim:~e aSI _= . at eza an esı· _= yasında büyütülerek tevziat 

2p:aları yapılacaktır. Ge~~ şehir 
planını tatbik gerek paftaları yapmak iktidarında olan istek-

V apur Acentası _ - ıaerin 15 gün zarfında belediyemize yapacakları müracaatlara 

llirinci k~:,~n24~~es binası ~ nde bulunur. = evrakı :üsbitelerinin de eklemeleri lazımdır. 12-15·19. 3590 

LoNDRA HATTı •rııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı111111111 ıi lzmır memleket hastanesı baş· 
"POLO" vapuru limanı· DEUTSCHE LEVANTE 23 Birinciteşrinde PIREden manlarına yük alacaktır. tabib(İgw inden• 

mızda olup 28 Eylı1le kadar LINlE BOSTON ve NEVYORK için DEN NORSKE MIDDEL- • 
LONDRA ve HULL için yük G. M. B. H. hareket edecektir. HAVSLINJE ~z~ir memleket hastanesinde 1/4/937 tarihinden 3~/6/937 
alacaktır. "CAVALLA., vapuru 20 "EXCOHORDA O S L O tarıhıne kadar vefat eden eşhasın eşyaları 7/10/937 tarıhinden 

"PHILOMEL,, vapuru 29 Birinciteşrinde ROTTERDAM 5 s· · ·t · d "pıvRaEpduru "BAYARD t" ·· 25 s·- 27/10/937 tarihine kadar 20 gün müddetle ve açık artırmaj'a ' ırıncı eşrın e en " mo oru 1 k 1 t A t ·· ·· 27/ 10/937 "h" 1 
Eyliilden 8 Birinciteşrine ka- HAMBURG ve BREMEN Ji. BOSTON ve NEVYORK için rinciteşrinde bekleniyor. Pi- çı arı mı~. 1~: r ırma gunu tarı ıne rast ıyan .çar· 
dar LONDRA, için yük ala- ınanlarına hareket edecektir. h k t d k . RE DIEPPE NORVEÇ şamba gunu saat 9 dan 12 ye kadar memleket hastaneaınde 

AMERICAN EXPORT Ll· are ·e e ece tır. . ' ~. ve heyet huzurunda satılacaktır. 
eaktır. NES SEYAHAT MÜDDETi lım1anlal rına yuk alacaktır. isteklilerin mezkur gün ve saatte hastaneye müracaatları 

,,LESBIAN., vapuru 12 Bi- PiRE . BOSTON 16 gün lan ardaki hareket tarihle- ilan olunur. 6 tı 15 19 3520 
rinciteşrinde LONDRA, ve The EXPORT STEAMSHIP PiRE • NEVYORK 18 gün rile navlunlardaki de§-işiklik· A k " f b •k ) •• 
HULL için yük çıkaracaktır. CORPORATION SERViCE MARITIME !erden acente mesuliyet kabul S eri 8 rl 8 Br Umum mu-

LIVERPOOL HATTI · "EXCHANGE., vapuru 17 ROUMAIN etmez. d•• ı•• w •• • 

"MARDINJAN,. vapuru 29 Birinciteşrinde bekleniyor. B UCA REST Daha fazla tafsilat için Bi- Ur ugUnaen. 
Eylulden 6 Birinciteşrine ka· NEVYORK için yük alacaktn. "DUROSTOR., vapuru 26 rinci kordonda W. F. HENRY 95 adet elektrik moto••ru•• 
dar LIVERPOOL ve GLAS- "CARL TON" vapuru 26 Birinciteşrinde bekleniyor. VAN DERZE & Co. N. V. 
llC'OW · · ··k 1 k Birinciteşrinde bekleniyor. 
111J ıçın yu a aca tır. KôSTENGE, SULINA GA- vapur acentalığına müracaat 

BRISTOLLEITH ve NE-W NEVYORK için yük alacaktır. LATZ ve GALATZ aktar· edilmesi rica olunur. 
GASTLE HATTI l "EXMINSTER,, vapuru 1 nıası TUNA Telefon: No. 2007/2008 

kinciteşrinde bekleniyor. limanları için 1111111111111 
• l••üjlOkHAdNNdE,, vaBpRulrSu1'02L8 NEVYORK için yük alacaktır. yük alacaktır. ti 111111111111111111111111111111111111111 
c.y e a ar oğru STE ROY ALE HONGRO- Satıl k E · ı·n -k 1 kt " EXT A VIA ,, vapuru 9 1 CZ&De 
ıç yu a aca ır. iSE DANUBE MARITIME lkinciteşrinde bekleniyor. NEV 

"ARABIAN PRINCE,, va- YOR "DUNA., vapuru 23 s·1• 
10 B K için yük alacaktır. 

puru irinciteşrinde gele· "EX rinciteşrinde beklcnı"yor. BEL-
k LEITH HIBITOR,, vapuru 19 

cc ve NEWGASTE· f GRADE, NOVISAD, COMA-
LE için alacaktır. kinciteşrinr:le bekleniyor. NEV- RNO, BUDAPEŞTE, BRA· 

YORK için yük alacaktır. 
Tarih ve navlunlardakiJe· "EA'.PRESS" vapuru 26 TISLAYA, ViYANA ve LINZ 

fü~~lr~b~1e~tm8e~~nta mes'u- ikinciteşrinde bekleniyor. NEV- için yük alacaktır. 
YORK için yük alacaktır. JOHNSTON WARREN 

" OGONTZ ,, vapuru 28 LINES LTD. 
iktnciteşrinde bekleniyor. NEV- L 1 V E R P O O L 

-ILA.N-
7 Aylık bir çocuğa bak· 

YOK için yük alacaktır. ''JESSMORE" vapuru 31 

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

11111111111111111il1111llH111111ıı1111111111111111111 

1 Göz Hekimi· 
Mitat Orel 

Tahmin edilen bedeli 17000 lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı motör askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın al· 
ma komisyonunca 8-12-937 Çarşamba günü saat 15 de kapalı 
zarf usulile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komİS" 
yandan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 127S liraY1 

havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun '}, 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona mü.ıacaatları. 15 17 19 21 351!,-

Torbalı Tapu Dairesinden: evde ilgisi olan varsa 10 giiP 
Torbalı köy içinde sağı Ha- içinde bela-esile birlikte Tap"' 

san Hüseyin, solu Karabacak dairesine müracaat eyleme· 
oğlu Mustafa, arkası Feyzi, leri. 3648 
önü yol ile çevrili 1838 metre -
bir bap ev lbrahim kızı Me· Satılık ev 

mak üzere ehliyetli bir da
dıya ihtiyaç vardır. Talip· 
lerin bonservislerini hami· 

THE EAPORT STEAM· Birincit€şrinde LlVERPOOL 
SHIP CORPORATION ve ANVERS limanlarından 

leğın bila senet tasarrufunda 
olup namına yeniden tescili 

Adres: Beyler Numan so- için Belediye ilmühaberile mü· 
kağı No. 23 • racaat eylemi\i ve bu evin ta· 

Güzelyalı tramvay cad· 
desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de• 

len Karşıyaka Salih paşa 

caddesinde 43 Numaraya 

- müracaatları. -

PiRE AKTARMASI yük çıkaracak ve BURGAZ, 
SERi SEFERLER VARNA, KôSTENCE, SULl-

"EXACAMBION,, vapuru NA, GALATZ ve İBRAIL li· 

Kabul saatleri: Öğleden evel puda kaydı yoktur. işin tah· 
saat 10-12 öğleden sonra 1 kiki için 23/10/937 tarihinae 

15,30 · 17 Tele. 3434 .. ,_ ... ________ mahalline a-idileceğinden bu 1 
nize nazır ev satılıktır .. !': 
!iplerin mezkiir •V: mur• J 
caatları ilin olunur . ------·· 


