
,. "' Yirrnı yedinci yıl 
...._ No. 7317 

Salı 

...... 28 
~IUI 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

Dünkü toplantıdan iki intiba 
Pazar günü lstanbuldan şeh- lzmirlilerin bir an geri kalmı· 

rimize gelen iktısad Vekaleti yacaklarından emin bulundu-
iş dairesi müdürü B. Enis Be- ğunu söylemiş, bundan sonra 
hiç Koryürük, dün öğleden kanunun maddeleri üzerinde 
sonra şehrimizdeki iş veren durmuş ve bundan birkaç gün 
müessese sahiblerile hasbı- evel neşredilen haftada 48 
halde bulunmuş, iş kanunu- saatlik mesai nizamnamesi 
nun tatbiki şekli etrafında hakkında uzun izahat ver-
uzun izahat vermiştir. miştir. 

B. Enis Behiç, i~ kanunu- B. Enis Behiç, kanunun fi. 
nun memleketimizde İş haya· kir ve beden işçilerini ayır· 
tını tanzim edeceğini, halk dığını, fikir işçileri için bilah· 
hükümeti olan hükumetimizin, re bir nizamname hazırlana-
ücretle başkası hesabına ça- cağını ve bu şeklin daha 
lışan yurddaşların haklarını _ Sonu 4 üncü sahi/ede -
bu kanunla koruyacağını söy- r·------------
lemiş, bu kanunun, ayni za- ""\' 
manda işlerin daha ziyade Manevralar 
inkişaf ettirilmesi gayesile ya· Manevralardan sonra 
pıldığını beyan etmiştir. yapılacak geçid resmi 

Kanunun, herhangi bir gös- filime almacak 
teriş maksadi)e hazırlanmadı- Garbi Anadolu manevraları 
ğını, kanun ahkamının büyük lıazırlık.tarına Lüyük bir hızla dt:· 

bir itina ve dikkatle tatbik ·um edilmektedir. 
edileceğini bildiren B. Enis Her bakıwdon eou 'frakya 
Behiç, alelade bir memur ola- manevralarından daha öneıuli 
rak değil, lktısad Vekaleti olan Aydm manevralarında, bil· 
namına resmen söz söylemeğe hassa nakliyat ve ccblıe gerisi 
salahiyettar olduğunu ilave hizmetleri üzerinde uğraeılacaktır. 

l\lanenalar ve hunu takib 
eylemiştir. 

iş dairesi müdürü, kanun edecek olan Lüyük geçid resmi, 
hilalıare milletimize gösterilmek 

hazırlanırken memlekette iş üzere filime alınacııkur. Geçid 
hayatının sektedar edilmeme· resmi için lo ovaeuıda tribünler 
sinin gözönünde tutulacağını, in§n edilmektedir. 

kanunun tatbikinde münevver \....------------
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Bugünlerde Ankarayı 
şereflendiriyorlar 

Telefon· 2776 

Çin, Uluslar Sosyetesi nezdinde 
tekrar protestoda bulundu 

_.,. 
Londra, 27 (Radyo)- Roy· Almanyaya yaptığı ziyaretin 

ter ajansının Berlin muhabiı i, 1934 te Hitlerin Venediği 
B. Mussolininin geldiği giin ziyaretine bir mukabele mahi-
Münihte bazı karışıklıklar çık- yetinde olduğu kaydedilmek· 
tığını ve 15 kişinin öldüğünü, tedir. Duçenin, Führeri İtalya-
birçok kimselerin de yaralan- yı ziyarete davet etmesi müm· 
dığını bildirmektedir. kündür.Ancak bunun Hitlerin 

Alman ve ltalyan radyoları devlet reisi sifatile yapacağı 
bu hadiseler hakkında hiç bir yeni bir ziyaret şeklinde te-
malumat vermemektedirler. lakki edilmesi) lazımdır. 

Berlin, 27 (A.A.)-Mussoli· Ne olursa olsun şimdilik 
ninin Hitleri yakında ltalyayı Berlinde bu hususta ne resmi 
ziyarete davet ettiği hakkında ne de gayri resmi malumat 
çıkan bir haber dolayısile 
şimdiki halde •Mussolininin 

mevcuttur. 
- Sonu 4 cü sahifede 

Karadenize mi girmiş? 

~·'"' r ...... 

,. 

Atatürk ---·· .... ----
Ankarayı şeref. 

lendirecekler 
1stanlıul, '1. l [HueuııiJ - Türk 

Tarih Kurıımu aıbaıkanı profe· 
11ör Bn. Afet, Tarih Kuruhay10a 
ietirak eden ecnebi profesörler 
~erefine dün Beylerbeyi sarayın· 

d~ bir ziyafet vermiotir. 
Atatürk:, ziyafete ıeref vere• 

rek profesörlerle görilımilotür. 
Büyük Şefin, bugünlerde An· 

karayı ıcrcflendirmeleri muhte· 
meldir. 

Ecnebi profesörler, akıam 
Ankaraya hareket etmiılerdir. 

Ankara, 27 (Boıuai) - Tarih 
Kurultayına gelen ecnebi alimler 
bugün buraya geldiler ve bazı 
yerleri gezdiler. Alimler ıerefine 
Marmara kö~künde bir ziyafet 
verilmiştir. 

\.. 

lneboluda bir denizaltı gö
rüldü, takib ediliyor 

• - ·- ne, hu tahtclbahiri takib etmek T• Bay Tevf ı· k Ru· · şd u· · Aras, kora sularımızda tesadüfü takdi· 
rinde yakalamak veya batırmak 

Cenevreden hareket etti ;=·gem; gö•:m_i~tir_. -
-

Milanodan geçerken bazı ltalyan 
ricali ile konuşacaktır 

İstanbul, 27 [Husuat] - llari· 
ciye Vekilimiz B. Tevfik Rü~dü 
Aras. dün ak~am Ceoevrede Sov· 
yet hükı1rneti Hariciye Komiı~ri 
B. Litvinofun verdiği ziyafette hu· 
lunduktan sonra Cenevreden hare· 
ket ctmiotir. Vekilimiz, ltalya üze· 
rinden gelecek ve Milıiuoda bir 
gün kalarak bazı İtalyan ricali ile 
konuıacaktır. Ayın birinde ıehri· 

mizde bulunacaktır. 

Jsıaobul, 27 [Hususi) - Ah· 
nan bir habere göre, 1nebolunun 
şarkında Abana kaza~ı tıahıllerindc 
meçhul bir denizaltı gemiıi görül· 
mü~ ve keyf iyct derhal alakadar 
makamlara hilılirilmiotir. Hatırlar· 

da olacağı veçhile hundan bir 
müdılet e\•el de gt'ne Karadenizde 
bir tahıelbahirin görüldiiCü ıoy· 

len mitti. 
HüUmet, vtrilen haber üzeri· 

Başvekil vekili 
Paramız hakkmdf' namı
na beyanat için kimseye 

mezuniyet vermediler 
Ankara, 26 [A.A.J - Ba,ve· 

kil vekili B. Celal Bayarın mat· 
buatta milli paranın kıymetinin 
muhafaza edileceği hakkmdaki 
b<'yanatından maada bugünlerde 
hiç bir gazeteye namına beyanat 
için mezuniyet vermediğini Ana
dolu Ajanıı bildirmiye mezundur. 



- --- -- ... - - --- - - --- - --- - - - - - - - - . -· -- - --- - -

!Ji«t-Q 
Natık hayvan 

irfan Hazar 
K.üçiikkeu budala bir ıeydiın. Bunun için arkedaılımın benimle 

alay ederler; arkamdıu, 
- Kaçak kaz, kflçQk kaz! Diye Lıaırırlardı. 
Bir gtın ııuı f ta, ön sıradaki çoouklardao birile kavga ettiw. Çocu· 

~lioll adı Iustafaydı. Muıtıfı, yO.ııftme tiksinerek dik Jik baktı ; sonrı, 

- Ku:! Diye haykırdı; ne olec.k: kaz! 
Bu haykını der11hıncyi qınlııtmıttı. Bııyılacıık deroccJe utandım : ye· 

rin dibine g•çiyorduw. 
• • • 

Artık: kaz olmaktan vaıgeçmiye karar nrmittim. Bir gün h19bocı· 
oın huzuruna çıktım, oıın yalvardım: 

- Efendim; Ali de, l\1uııtafa da hep hana kaıı diyorlar. Allah aıkı· 
na efendim, bir daha deweııiuler! Çok tıkılıyorum . 

Hocafendi bu ıözlerime, gözlüklerinin altınJeu kıı kıı &iildü. ~~ 

cnııb nrecek diye dikkat •di)ordum: 
- Oğlum; dedi. hepimiz kaz11; yani hayvanız. !..ikin nMtık kazl11r· 

daoıı; nltık haynnlardanır;. 
• • • 

Baıhocammn dereleri pek heybetli ~ıçcrJi. Ara sıra çocuk 'relileri 
de bu derelere gelirlerdi. İyi hatırlıyorum, sıcak bir çartamba ıababı 
idi. Hocafendi "İnsanı kamil,, me\'zuu üzerinde yilkeok sesle den yahud 

dr. •eriyordu. 
Ben, daldırmıo gitmişim.. Aklım derste de/ıil, baık• yt:rlerJe piya· 

11ya çıkmıotı . Aneıun, hocanm ou euııli Jrnlaklanınıla çınladı: 

_ Söyleninir. bııkayım timdi çocuklar! Ben neyim? 
Arkaeaolarım susuyordu. Şüphesiz •erilc<-ek cevabı bilmiyorlardı. 

Ben hemen yerimden fırladım. Tanı bir !affet ve sıcaklıkla lıağırarak: 
_ Kazsınız efendim! Hayvansınız efendim! Dedim. 
Zavallı hocam kürsüuün üstünde yaprak gibi sallandı. Kıpkırmızı 

yüzü ateo püskürüyordu. Kalfnların hane yaklaştıklarını, ve küçük lrn· 
lıklarımın onlaaın parmak.luı arasıuclu gittikçe küçüldüğünü, lmruştıı· 

eunu titriyerek. hissettim .. .. 
• • 

Baoı kaı: diyen arkada§larımı degil cezalandırmak, huzuruna bile 

çığırmıyan ve aıağı yukan hepimizin natık birer kaz ve hnyvau old~· 
4umuzu ııöyliyeo hocanı, niçin benim (~iz karz .. ıoız: hayvansınız!) deyı· 

time köpilrmüıtü! 
O zamanlar manasını pek iyi bilmediğim (nıitık) kelimesini, kaz ve 

bıyvın kelimelerinin önüoe koyarak söylemediğim için mi muhterem 

mnallimim bana kumıştı'. 
Ne saati saatine uymayan garib ve anlaoılmaz mahluklarız bizler .. 

-.-........--.::><::::::::~~~~~~:::::;:.:::::::x:~::;::x::~--......,..,._._ .................. _..._.. 

tutankamenin intikamı 
Henüz hatırlarda olsa ge

rektir ki, lord Karneron Tu-
tankamen adlı Firavnın me· 
z r•nı 1922 senesinde açmıştır. 

Firnvnın, mezarının açılma· 
sınc..an memnun kalmadığı 
söylenmiş ve mezarı açanları 
birer, birer intikamına maruz 
tuttuğu da sanılmıştır. 

Evvela lord Karneron, bir 
ıinek ısır mas ile esrarengiz su· 
rette ölmüştür. Az fasılalarla 
bu hafriyata iştirak cdenlt:rin 
hepsi de esrarengiz şekiller 
altında ölmüşlerdir. 

Bunlardan sağ kalanlar sade 
iki kişidir. Bunların birisi Nev-
york hafriyat cemiyeti azasın· 
dan Havart Kamer, diğeri de 
Nevyork hafriyat müzesi mü· 
dürü Erbert Venilok'tur. Bu 
sonuncu, arkadaşlarınm ölü· 
müne atfolunan sebeblerle alay 
etmekte iken geçenlerde ani 
olarak hastalanmış ve ölmüştür. 

Yedi adlı kadın 
Merkezi Avrupanın maruf 

kaplıca şehirlerinden birisinin 
büyük bir otelinin son on 
senelik hesapları tetkik edil
miştir. 

Bu hesap tetkikinde Amelya 
isminde bir kadının bu otele 
her sene muntazaman ve zevci 
ile beraber geldiği, fakat bu 
on sene içinde tam yedi defa 
koca değiştirerek yedi muh-
telif aile adı ile deftere kay· 
dedildiği anlaşılmıştır. 

Buna da bir rekor adını 
veremez miyiz?. 
Buna ne şakası derler? 

Holivudda çok garip ve feci 
bir netice alması çok müınkün 
bir hadise olmuştur. 

Maruf dansözlerden Mat 
Burdin dans ederken etekleri 
birdenbire tutuşmu~, fakat 
sahne memurlarının gayretile 
ıijn dürülmüştür. 

. , . . . .. .. ~ . . . 
·;··"!~.: :"~> ,;·. :!: .~.;,·ı 

Hadise üzerine tahkikat ya· 
pılmış ve 60 yaşında bir 
adamın seyirciler sırasından 

yakılmış bir kibrit atmak su
retile bu hadiseyi çıkardığı 
anlaşılmıştır. Bu hareketin de 
şaka olduğu söylenmektedir. 

Vah, vah 
Haberiniz olsun!. 
Birleşik Amerikada bir hafta 

talak hadısesi olmadan geçmişi 
Ne yazık? Yahut ne fevkal

ade hali Maamaif, hadisenin 
nazarı dikkati celbe layık ol
duğuna şüphe caiz değildir. 
Çünkü Amerikada hususi ta· 
lak şehirleri vardır; buralarda 
en esassız sebeplerle, en ga
rip bahanelerle pek çok ta· 
laklar vukuagelmektedir. 

En garip bir doello 
F ransanın Puatye şehri üni

versitesi talebesinden iki genç 
aralarındaki ihtilafı doello ile 
halle karar vermişler ve şahit· 
lerini de seçmişlerdir. 

Doelloda kullanılan silah 
nedir bıliyor musunuz? iki 
teneke kırmızı yağlı boya ve 
iki de uzun saplı fırça!. 

Kendi tenekesindeki kırmızı 
yağlı boyayı en evel hasmma 
sürmeğe ve bitirmeğe muvaf
fak olan bu doelloyu kazan
mıştır. 

Çıplakhk aleyhine hareket 
İngilterede papazlar tara· 

fmdan açılmış olan çıplaklıkla 
mücadele devam etmektedir. 
Çıplaklar da, papazlar aley
hine bütün gayretlerile çalış· 
maktadırlar. Papazların gay· 
reti, sahnelerdeki çıplaklığı 
nisbeten azaltmıştır. 

ltalya ve Yunanistanda da 
çıplaklarla mücadele devam 
etmektedir. 

Bakalım galebe hangi tarafta 
kalacak? 

- - - . - - -
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Miraç gecesi 
Miracı nenevinin önü 

deki cumartesi günü ak 
yani pazar gecesi olac 

Sonbahar 
at yarışları 

• • sayın ulusa bildiririm. 

Çekoslovakya reJı _ _ J~mÇei:~~ 

---· .. ··---- mümessilleri geldi \..Gelecek fuar iç 
Pazar günü 
sona erdi 

Sonbahar at yarışlarıııın ao· 
nuncusu dün Buca koşu ala· 
nında yapılmıştır. Oldukça 

Memleketimizden mühim miktarda tütün 
alacaklar. Muhtelif müesseseler gezildi 

hazırlıklar 
938 Enternasyonal fuarı 

zırlıklarına başlanmıştır. 

kalabalık bir halk kütlesi, 
yarışları zevk ve heyecanla 
takib etmiştir. Bilhassa Han· 
dikap koşusu sürpcrizlerle do· 
lu geçmiştir. 

Koşuların teknik neticeleri 
şöyledir: 

Birinci koşu: Üç ve dört 
yaşındaki İngiliz at ve kısrak· 
lara mahsustu. Mesafesi 1600 
metre olan bu koşuda birinci 
İsmailin Ülkeri, ikinci Salih 
Temelin Mahmuresi geledi. 

ikinci koşu: Üç ve daha 
yukarı yaşta haliskan İngiliz 
at ve kısraklarına mahius o· 
lup mesafesi 1800 metre idi. 
Salih Temelin girgini birinci, 
yüzbaşı Burhan Işığın Bekarı 
ikinci geldi. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli yanmkah 
Arab ve haliskan Arab at ve 
kısraklara mahsustu. Mesafesi 
3000 metre olan bu koşuda 
birinciliği yüzbaşı Halidin 
Mesudu, ikinciliği Bayram Pa· 
laskanın Necibi aldı. 

Dördüncü koşu: Üç ve daha 
yukarı yaştaki haliskan İngiliz 
at ve kısraklarına mahsustu. 
Koşunun mesafesi 2600 metre 
idi. Asım Çırpanın Dandisi 
birinci Salıh Temelin Girgini 
ikinci oldu. 

Beşinci koşu: Dört ve daha 
yukarı yaştaki haliskan arap 
at ve kısraklara mahsustu. 
3500 metre mesafesi olan bu 
koşuda Fevzi Karaosmanoğlu
nun öncüsü birinci, Bayram 
Palaskanın Necibi ikinci geldi. 

Genç uçmanlarımız 
lnönO kampmdan 

döndüler .. 
lnönü, kampmdaki kurslara 

lzmirden iştirak eden Türkkuşu 
uçmanlarından on dördü, evelki 
gün şehrimize dönmüşlerdir. 

lnönü kampında büyük mu
vaffakıyetler gösteren genç uç
manlara imtihan vererek C 
brövesi almışlardır. 

C brövesi almış olanlardan 
on uçman, paraşüt atlama ta
limleri yapmak üzere lnönünde 
kalmışlardır. Bunlar ayni za
manda A brövesi de alacak· 
!ardır. 

Busene tekrar derslere de· 
vam edecek olan uçmanlar, 
gelecek sene Ankara motörlü 
tayyare kampına gideceklerdir. 

--------~---
Memleketimizden mühim miktarda tütün mübayaa edecek 

olan Çekoslovakya rejisinin mümessilleri, Pazar günü lzmir 
vapurile lstanbuldan şehrimize gelmişlerdir. 

Dün, muhtelif tütün müesseseleri ile temasa geçen Çek 
murahhasları, bu seneki rekolte ve tütün stoku, fiatler hak· 
kında malUmat almışlar, görüşmelerde bulunmuşlardır. Söylen· 
diğine göre, Çekler memleketimizden 1,200,000 kilo tütün 
satm alacaklardır. 

Tütün piyasası 

mite son toplantısında f 
reklam işleri için vaki 
müracaatları tetkik etmişt 

Türkofis müdü 
Ankaraya gitti 

İkhsad Vekaletince m 
celen Ankaraya davet e 
Türkofis müdürü B. C 
Ziya, Pazar günü elcsp 
Ankaraya gitmiştir. Bu yılki tütün rekoltesi, 35 milyon kilo tahmin edilmek· 

tedir. Tütünlerin mühim bir kısmı henüz balya haline getiril· 
memiş bulunduğundan, bu sene piyasanın geç kalacağı ve 20 
Teşrinisaniden evci açılamıyacağı söylenmektedir. 

Bir Türk müesıe 
Ozom, Ceviz ve fın 

Ecnebi tütün kumpanyaları müdür ve yüksek memurları, 
alınacak tütünleri tesbit için Ege mıntakasında tetkik aeya· 
hatlerine başlamış bulunmaktadırlar. 

Tepecikte feci 
bir cinayet oldu 

--------·-------
Habib, tabancasını Vehbiye çe
virmiş ve anide ateş etmiştir 
Pazar günü akşamı, Tepe· 

cikte bir cinayet olmuş, Ha
bib isminde bir genç bıçakla 
yaralanarak öldürülmüştür. Bu 
feci cinayet ~öyle olmuştur: 

Vehbi, Mehmed, Abidin, 
Abdurrahman ve Hamdi isim
lerinde beş arkadaş, Tepe· 
cikte Kağıdhane caddesinde 
Hamdinin kahvel • ..ınesinde 
otururlarken, bunların arka
daşı olan Habib oraya gel
miş ve bir iskemle çekerek 
o da bir kenara oturmuştur. 

Habib, sarhoş olduğundan 
bir müddet oturduktan sonra 
oradakilerle gevezeliğe başla· 
mış ve cebinden tabancasını 
çıkararak: 

- Demin polisler benim 
üzerımı aradılar, fakat ben 
tabancamı öyle bir yerime 
sakladım ki, bulamadılar. 

Demiştir. Bunları söylerken, 
elindeki tabancası ile oyna· 
makta devam eden Habib; 
bir aralık namluyu Vehbinin 
üzerine doğru çevirmiş ve 
birdenbire tetiği çekerek ta· 
bancayı ateşlemiştir. 

Kurşun, Vehbinin pantolo· 
nunu delmiş, etini sıyırarak 
geçmiştir. Bu esnada gürültü
den herkes dışarı fırlamış; 
Vehbi tabancanın ikinci defa 
olarak ateş edilmek üzere 
kendisine doğru ve çevrildi
ğini görünce yerinden sıçra· 

mış ve belinden bıçağını çe· 

kerek Habibin üstüne atıl-

mıştır. 

Mücadele birkaç dakika 
sürmüş, Vehbi; Habibin ta· 
bancayı ateşlemesine meydan 
bırakmadan bıçağını kafasına 

ve ikinci defa olarak da kal· 
bine saplamıştır. Habib, al· 
dığı yaraların tesirile birkaç 
dakika sonra kahvehanede 
ölmüş, katil de yakalanmıştır. 

Katil Vehbi, polislerin mu· 
haf azası altında Kemer kara· 
koluna sevkedilirken Tepecik 
eczanesinin önünden geçiril· 
miş bu sırada kapının önünde 
duran B. Hayrettine de sal· 
dırarak bir yumruk atmıştır. 
Bu hadise üzerinde derhal 
cürmü meşhut yapılmış ve 
ayrıca zabıt tutulmuştur. 

Yapılan tahkikata göre, cİ· 
nayetin sebebi, Vehbi ile mak
tul Habibin aralarının öteden
beri açık bulunmasıdır. Ha· 
biple V chbi sık sık kavga 
ederler, gene dostlarmın de· 
laletile barışırlarm1ş. Ancak 
maktul Habibin kahvehanede 
tabancasını kasten mi ateşle· 
diği, yoksa bir kaza neticesin
de mi ateş aldığı belli de· 
ğildir. 

Yumruklama hadisesine ge· 
lince, Vehbi ile eczacı B.:Hay· 
reddin arasında bundan evel 
bir münakaşa geçmiş, katil 
karakola götürülürken onu ka
pıda görünce üzerine saldıra· 

istiyor 
Danziğde iş yapan bir 

firması, şehrimiz ticaret 
sına müracaat ederek lı 
den 10 bin kilo kuru Ü 

ceviz ve fındık almak ist 
ğini bildirmiş, maruf taciri 
adreslerini istemiştir. 

Londra piyasasında iş 
pan bir Türk firması da dl 

leketimizden üzüm ve i 
satın almak üzere temasl 
bulunulmasını istediğini 
dirmiştir. 

Büyük vinç gel 
Liman işletme idaresi, 

mil • tahliye işlerinde k 
mlmak üzere Almanya 
büyük bir vinç getirtmiştir 

Vinç; motörle müteh• 
olup, tekerlekler üzerinde 
tendiği yere sevkedilebillll 
tedir. Liman idaresi, kulla 
elverişli görülürse bu vin 
den birkaç tane daha 
tecek ve limanda mavun 
rıhtımdan mal yükleme ve 
şaltma işleri bu vinçlerle 
rülecektir. 

Hapishane müd8 
Yeni memuriyettn• 

gidiyor •. 
Muğla hapishanesi ıniid 

lüğüne tayin edilen İzmir . 
pishanesi müdürü Bay f'lı 
yet, bugün Muğlaya gidece ~ 
lzmir hapishanesi müdürlü . 
B. lbrahim tayin edilınişti' 

Müddeiumumi' 
Pazar gUnU geldi·· 

Bir aylık mezuniyetini b 
bulda geçiren müddeiu ~ 
Bay Asım Tuncay, Pazar 
şehrimize gelmiş ve dün 
zifesine başlamıştır. __ ...... 
rak bir yumruk atmııtır. b 

Vehbi, dün cürmüıneŞ 
mahkemesinde muhakeme 
miş tahkikatın genişleta 
için muhakeme ayın on d 

bırakılu ıştır. 

" Bugün TAYYARE mevsımın en büyük muvaffakıyetini teşhir edecek 

2 büyük film birden 

-
2-

100 Sene 
rebesinde 

BEYAZ MELEK 
evci çarlık Rusyasile Osmanlı - İngiliz· Fransız orduları arasında cereyan eden KIRIM ın~~ 
Üsküdar sırtlarındaki hastanede büyük bir şefkatle insani vazifesini ifa eden haıta bP"

FLORANS ın hayatını, aşkını, fedakarlığını gösterir hakiki bir vak'ai tarihiye 

Baş rolde: KAY FRANC/S 

MARCiARITA 
Geç.en 1ene Şahane Melodi filiminde yüksek kabiliyet ve liyakatını gördüt!nlı 

GRACE MOORE 
Tarafından temsil edilmiş musiki, aşk, gençlik filmi 

Paramount Jurnalda son hadisat ve Miki Artiıt 
Seans saatlerı·: llergün: Margarita 2 - 5,15 -

9 da Beyaz Melek 3,15 ve 7,30 da 
Cumartesi ,.e Pazar günleri: 12,30 da Beyaz Melekle başlar Cumartesi Talebo 1ean11 vardır fiat 15 koruıtur 



Sayfa 3 

-· ...... ··"'-.-.-••••Fransız basımı ve biz 

-~/Pt, ~ Boğaziç_ini a 
0
_
1 ,.. .. .. -k b. Japonyada hakıkaten 

raları 

adamı 
•• u .. 

UYU lr anlaşma mı? Bir Fransız gazetesi, Şefimizin 

f k d • ı Günümüzün enteressaıı ha- muvaffakıyetlerini an/atıyor .. 
nıuva , a ıye e sona er ) 6 berlerinden biri d", benim (Salut Public-Lyon 28 Ağus· 1914 te Türkiye halkı açlık-1 fikrimce "Franko ve cumhuri· tos 1937) gazetesinin .. yeni tan ölürken Almanyaya buğ-

A.- - • -=-• yetçilerin ispanya (dahili) ihti- Türkiye., başlığı ile neşret- dr.y temin etmekten geri dur-
v ''IQnevrafarın en enteresan saf hası, karşı tarafın lafına nihayet vermek üzere., mekte olduğu bir makalede mıyan şahıs Enver idi. Kamal 

l glıya müzakerelere ve temas- Kamalist rejimin Türkiyede ise Yunanlılara karşı zafer ilerisine tam teçhizatlı 2200 kişinin paraşüt e lara başladıkları hakkındaki yapmış olduğu inkliiplardan kazanmasına yardım eylemiş 
b d • l • k ·ı J haberdir. bahsedildikten sonra Cumhur· bulunan hesaplayıcı tabiatile İr an Q lnme erl f eş l eaeT Neresı'nden tutulsa avuçta reı'sı'mizin tercümeihatine ge- d d M sonra an, aha iyi bir surette 

t 
0ıkova, 26 (A.A.) - Ma· 1- • .A. -1 • - -1- - - - veya parmaklar arasında ezi· çilerek şöyle söylenilmektedir: muzaffer olmak için, hazan 

8~1 Voroşilolun da iştirakile 1 Cı er' s pa n yan 1 n en lip eriyivereceği ıüphesİ• olan • ... E.vvelô Seliinikte askeri azıcık kaybetmeyi tercih-;;: 
p ~ 0 rsussia mıntakasında ya· v 1 t tt 1 bu haberi, beraberce tetkik mektepte okumuş olan Kamal lemekte idi. Fakat 

0 
an için 

l·l~an. biiyük askeri manevra- y sek dag arını u u ar edelim: oradan lstanbula giderek bir-
~ h bir hürriyet kahramanı şek-'•1 hı ayet bulmuştur. Manev· ispanya işinin, dahili oldu· kaç sene sonra E.rkônıharp linde tanılmakta olan E.nver 
22oo•rın en enteresan safhasını 1-lavas Aı·ansına göre, ihtilalciler, son ğunu, artık ispanyada hala zabiti diplomasını ihraz etmiş 

k h 
l d O l halkın takdirlerini topluyordu. laı;ı as erin tam tec .iz.at· J h • [ t ·1 boğa gürcşile uğraşan beyin· bu unuyor u. zaman ar 

1 .e karşı tarafın gerısıne muharebede J 2 kö Y ua a ışga e tı er· size bile inandıramazsınız. Keza Türkiyede Kızılsultan Abdül· 1914 te umumi harp başla-
! Y~ı zamanda paraşütle inme· ". çarpışanların adı Franko ve hamid hüküm sürmekte idi, dı. Kamal Ataşemiliter sıfatile 
Crı teşkil etmiştir. hükumetçiler olduğu halde, ayni zamanda idam ve zehir· Sofyada bulunuyordu ve üçlü 

1 ~anevralar her sınıfa men· '- buna da inanacak tek kimse lenme vak'alara da biribirini anlaşmanın mağliibiyete doğru 
b~ kıtaatın iştirak ettiği kat'i • •· •• bulamazsınız. Bir üçüncüsü; takib edip gitmekte idi. 1905 gittiğine emın bulunduS!'undan 
1 '' meyan muharesile netice· " sahneye çıkan kahramanların, senesinde Erkanıharp yüzba- Türkiyenin bitaraf kalmasını 
krırniştir. Bilbass büyük tank .. · • kendi irade, kendi istek ve şısı olmuş bulunan Mustafa temenni ediyordu ... 
d~~tl~riuir. hücumları .. nazarı kanaatlerinin de hiçbir kıymet Kamal memleketinin geçir- Kamal mütarekenin imzalan· 
b katı celbetmiştir. ·Ani ve ifade etmediği hakikatidir. mekte olduğu bu inhitat dev- mış olduğunu haber aldığ'ı 
1 c lenmiyen bir yerden yapı- k d resini yeis içinde müşahede 
a b Harbe başhyan, i i rejim ir; zaman Suriyede bulunuyordu. "•rı u hücumlar çok heye- adları malu"m.. ediyor ve bundan dolayı mus· O d I b 
~nlı l tarib bulunuyordu. Kamal 0 ra an süratle stan ula av-an ar yatramıştı. B "k' .. 'k' k t k 

Ma k 1 u ı ı reıım, 1 1 u up no • zamo.n, saltantı devirmek ga· det ettiği zaman yurdunun .. nevralar muvaffa ıyet e d k ''dd t 
'-Ctey8 k · -k tasın a oturara ' uzun mu e y1"sı'le teşkkül etmiş bulunan düşman eline geçmiş oldux.u. 1 '- n. etmiş ve ns erın yu d - 6 

Cıc tal l · karşıdan karşıya yek iğerini "Vatan" cemiyetine dahil oldu nu gördü. lngiliz donanması ~.. ım ve harb kabi eterinı k f l b ğd kt 150sterrniştir. Ü ür ere 0 u an ksonra, ve sonra padişahın hoşlan· Boğaziçinde demir atmış, ls-
h j ..ı b · · t 'b muhtelif kılıklara girere çar· d b' k' f ·ı S 

.. 

1

vıanevralarda Letonya, Lit- spanga muharebelerinuen ır ın ı a ma ığı ır ımse sı atı e u· tanbul ve Beyoğlu ise Fransız 
•t A S d d ld ğ pışmagv a başlamışlardır. Bu da · d k b' · f ın~Ya ve Estonya ordularının Paris, 27 (Radyo) - Havas iansının, antan er en a ı ı rıye e uza ır garnızona ve talyan kıt'alan tarafından 
..... Uınessileri de hazır bulun· habere göre, ihtilalciler, Asturya cebesinde İspanyanın en yük- malum!. yollandı. Orada asi bir bede- işgal edilmiş bulunuyordu. 
"•h"'I b · l d' K d bh · d ·1 l' Menfaatleri, ideoloiileri ve · · k ·ı "l v · --......::!·•rdır. _ sek dağlarını za tetmış er ır. ova onga ce esın e ı er ıyen vının urşunu ı e o ecegı ve Orada ümitleri kırılan Ka-
~ .______ Franko kuvvetleri, du··şmanı ric'ate mecbur eylemiştir. mahiyetleri itibarile daima yek- bu suretle de tehlikeli faali-
1 • f mal 19 Mayıs 1919 tarihinde QY"arelerimi zı Sela nehri sahilinde ilerliyen ihtilalciler, Galo ve Vegaçer- diğerini tepelemekle muvaua yetinin nihayet bulacağı ümid Samsuna gitti. 

0 
zamandan 

.J vera tepelerini isgal eylemişlerdir. olan bu iki rejim, Üreyecek, ya· edilmekte idi. Halbuki Hiç te 
Londra, 27 (Radyo) - ihtilalcilerin, bugün yeniden 12 köy şıyacak ve marifetini işliyecek öyle olmadı. Kamal bilakis Çoğaltıyoruz itibaren de pilanını hazırla-

B ~stanbut, 27 (Hususi) -
cf~~ar hükumetinin, naşırı 
ta arı olan Dones gazetesi, 
y/Yareciliğe büyük ehemmi
\'e t Verdiğimizi kaydetmekte 
ı· Yakında bin tayyareye ma· 
•k ol 

acağımızı bıldirmektedir. 

Yunan kralı 
Seı&nik fuarındaki 
Pa"i~onumuzu gezdi 

Se~~~~nbul, 27 ( Hususi ) -
Scı~ ~ğe gelen Yunan kralı, 
""'uanık fuarındaki paviyonu· .... zu . 
r-~1 21Yaret etmiş, yarım saat 
tır. a kalarak malumat almış· 

l<ral . kd' 
\'c t Pavıyonumuzu ta ır 

l?ıi"~nziın edenleri tebrik et· 
Y\lt, 

. Şarkta 
Ş11lıendifer inşaatı 

I ilerliyor .. 
Şar~:nb~ı, 27 ( Hususi ) 
Yiik b~ Şımendifer inşaatı bü
Siv ır hızla ilerlemektedir. 

as.f: h D' . ~c 4 rzurum attı, ıvrı-

~akı • 5 kilometre kadar 
aşınış b ,.,maktadır. 

c:; .. -----Unlük siyasal gazete 
Sah~·~-..;.--.::...---1! 

1-{ 1P Ve başyozgonı 
\Jlll:Ydar Rüşdü ôKTEM 

\tildn::~ lleşıi) at ve yazı işleri 
ld_, '- • Uamdi Nüzhet Çanç.ar 

tqan • -
tltn• eaı: 
C. Üa~kiuci Be)ler sokağı 

.., l'~ı&ı'af. 1
artisi binneı iı;inde 

teler0 • İınıir - ANADOLU 
11

: 2776 •• Pot1ta kutusu 405 

't~lh ABONE ŞERAiTİ 
l'ıl 1200 

't ~lı • altı aylığı 700, üç 
~ • ~ 500 kuruotur. 

aho lncın}ek:etler için senelik 
lleı ne Gcreti 27 liradır 

Q Yerde 5 kunıetur 
geçili· -11 nGahalar 25 kuroftm 

~400ıu MATBAASINDA 

-.ıııııı11.._ııaslİİİıİİıuliiumşimTIB--• • 

mış bulunuy~ndu... Venizelos aldıkları ve Belmonte tepesini zabteyledikleri, son gelen ha- jelatinli satıh bulmuş gono· Suriyede Vatan cemiyeti için bir 
ı bu tehlikeli şahsiyetin faaliye· berlcrden anlaşılmıştır. koklar gibi spanya toprağının şube yarattı. Bir akşam mem· 

Lüleburgaz asfalt 
yolu dün açıldı ------

Hükumetimiz, son zamanlarda 
asfalt yollara 15 milyon sarfetti 
---- -------

B. N. Ali 
İstanbul, 27 ( Hususi ) -

Milli Müdafaa Vekaleti siyasi 
müsteşarı B. Necip Ali bugün 
İzmire hareket etmiştir .. 

Tekirdağlı 
Parise gidiyor .. 

İstanbul, 27 ( Hususi ) 
Tekirdağlı, müsabaka 
Parise götürülecektir. 

Güreşlerde galibiz 

ıçın 

İstanbul, 27 ( Hususi ) -
Dün Atina muhteliti ile yapı· 
lan güreş müsabakalarını, dör
dünü tuşla üçunü de sayı he· 
sabile olmak üzere 7 • O ka-
zaııdık. 

Turkkuşu filosu 
Adanadan geçti 

Adana, '27 (Hususi) -

İstanbul, 27 ( Radyo ) -
Lüleburgaz asfalt yolu, bugün 
Nafıa Vekili B. Ali Çetinka
ya tarafından büyük merasimle 
açılmıştır. 

Açılış töreninde, lstanbul
dan ve Trakyadan otobüslerle 
giden binlerce halk hazır bu· 
lunmuştur. 

B. Ali Çetinkaya, açılış 
nutkunda, yapılan bu yolun 
155 kilometreden ibaret ol
duğunu, Trakyamızın orta
sından geçen bu yolun, lstan
bulu Londraya bağlamak su· 
retile Turizm noktasından bey· 
nelmilel ehemmiyeti haiz bu· 
lunduğunu söylemiş ve oto· 
mobil sanayiinin karşmda şo· 
selerin aldığı m~vkii tebarüz 
ettirerek, hükumetimizin son 
senelerde asfalt yollara 15 
mılyon lira sarfettiğini ilave 
eylemiştir. 

TAKVİM 

tini önlemeyi deruhte etti ve eskidenberi kavga ve ihtilale Ieketini görmek hususunda J 
Fransa ile ngiltcrenin himaalışkın bünyesinde, hem de hissetmekte oldugv u kuvvetli 
yelerine dayannrak en mükemen müsait iktısadi ve içtimai arzuya mukavemet edemiye-
mel silahlarla mücehhez bir tezatlardan is ıfade edebilip rek bir yabancı şeyh kıyafe-

ilk boğuşma tecrübesini yap- tine girip doğmuş olduğu 
maktan kendini alabilir mi? şehre gitti ve 1908 ihtilalini 

Hayır!. hazırlamak için gayretle çalış-
Bu tecrübenin, muhakkak mış olanlar içinde birinci 

ki df:vamı istenecektir. Harbi planda bir yer işgal etti. 
yapan, ispanyadaki iki taraf Kamal, 1911 senesinde pat· 
kahraman veya liderleri degv il, lak veren Türk·ltalyan muha· 
onları avuçlarına almış olan rebesinde kahramanca çar· 
iki rejimdir: pıştı. Fakat Türkiyenin bu 

Komünizmle faşizm. harp neticesinde Afrikadaki 
müstemlekelerini kaybetmesi 

Ademi müdahale komiteleri, mukadder idi. Enver, Harbiye 
konseyler, konferanslar vesaire; Nazırı idi. Türkıyeyi büyük 
hep birer fren vazifesi görmek, bir millet haline koymak gibi 
hadiseyi yalnız ispanyada hı- müşterek bir gaye takib et-
rakıp başka tarafa sıçratma· mekte olan bu iki adam bir· 
mak için çalışıyorlar. Komü- birinden çok farklı idiler. 

Yunan ordusunu seferber kıl-
dı ... " 

Muharrir burada Türklerin 
kazanmış oldukları zaferlerden 
ve Kamalist rejimin esaslı in· 
kılaplarından uzun boylu bah
sederek takdirlerini bildirdik-
ten sonra şöyle devam edi-
yor: 

"Şunu itiraf etmeliyiz ki Tür
kiye bir kaç sene içinde bü
yük milletler sınıfına dahil 
olmu bulunmaktadır. Milletin 
habası olan Atatürk tarafın· 
dan tahakkuk ettirilmiş bulu
nan inkılapların kıymetini te· 
barüz ettirmek vezifesini asır

nizmle faşizm, bundan birkaç Cesur fakat ölçülmez bir hırs 
sene evel diplomatik bir mü· sahibi olan Enver, memlekete Boğaziçinin "Hasta Adam"ı 
tareke devresi geçirmemiş de· en çok muhayyel bir büyüklük hakikaten ölmüştür ve onun 

lara bırakalım. 

ğildir. Fakat o tarihten sonra, behşedebilmek için her türlü yerine hayrete şayan bir su-
hadiseler öyle inkişaf etmiş- fedakarlığı kabul edecek bir rette faal olan bir "Canlı 
lerdir ki, bugün artık onların seciyede idi. Adam,, çıkmıştır . ., M. M. 
bu açık mücadeleyi . ve harbi , _ _: ___ _ -=========-~-~------

bırakarak mütareke yapabile- • Sandıklı Cezaevindeki kurs 
ceklerine inanılamaz. lspan· 

Dün buraya gelerek şebır Üze
rinde bir gösteıi uçuşu yapan 
Türkkuşu tilo,ı,u, sabahleyin 
Dıyarbekıre harektir. Fıio, 
Dıyarbekirden tekrar Eekı
şehıre dönecek ve bu suretle 
2000 kilometrelik bir tur yap· 

yolların, bir aklıselimle hare· 
kete gelerek harici tesirlerden 
kendilerini kurtftrabilecekleri 
iddiasına gelince, onlar da her 
iki rejimi benimsemiş görün· 
mektedirler. Komünistler bunu 

Rumi • 1353 ' Arabi -1356 açık söylüyorlar, Frankocularl l~ylUl 15 Hecep 22 
Hulasa, böyle bir anlaşma 

mış olacaktır. 

İstanbulda 
Yeni bir meydan açıhyor 

İstanbul, 27 (Hususi) - Na
fıa Vekaletile beledıyenin ve
receği bir miluon lira ile ls
tanbulda Yenicami önünde 
bulunan binalar istimlak edi· 
lerek yıkılacak ve büyük bir 
meydanlık açılacaktır. 

-

-

1 
9 
3 
7 

Eylül 

28 
Salı 

1 
9 
3 
7 

-

Evkat Ezan VaeatEvkat Ezan Vasat 

Güneı 9,26 4:54 ;'kfam 12 18,4-4 
öğle 4,51 12,20yatıı l,36 20,19 
ikindi 8,48 16,11 imlllk 8,ss s,•o 

haberi veya imkanı, akla ve 
mantıga hiç de yakın gelmiyor. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Konya vapuru 
lskenderuna gidiyor 
lstanbul, 27 (Hususi)-Kon

ya vapuru.:yarın [bugün] Ha
taya ilk seferini yapmak üzere 
limanımızdan hareket ede· 
ccktir. 

-
Sadıklı, (Hususi) - Sandıklı Halkevi; cezaevinde okuma -

yazma bilenler arasında kura açmış, iki aylık bir çalışmadan 
ıonra 24 mahbusa diµloma verilmiştir. 

Rcıimde, okuma yazma ötrcnen mahbuslar görülmektedir .. 
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iş kanunu iş 
hayatını tan· 
zim edecek __ ._ ......... __ 

Başı 1 inci sahifede -
muvaf1k ıörüldüğünü söylemiş, 
on işçi çalıştırabilecek mües· 
scselerin kanun hükümlerine 
tabi tutulacağını anlatarak 
demiştir ki: 

- Bilhassa çalıştırabilecek 
ıözü, nazarı dikkatinizi cel· 
betmiştir sanırım. Çünkü bir 
müessesenin on işçi çalıştıra

bileceği iş dairesinin bürosu 
tarafından tesbit edilecek, o 
müessese şimdiki halde beş 
veya altı kişi bile çalıştırsa 
kanun ahkamına tabi olacak
tır. Ancak müessese sahibi 
bölge müfettişliğinin hu kara
rına itiraz ederse, o zaman 
fktısad Vekaletin~ müracaat 
edilecek, kat'i karar Vekaletçe 
verilecektir. 

B. Enis Behiç, iş kanununun 
&anayiden sayılan işlerde ça
lışanlara tatbik edilmesindeki 
ıebeblerin, beyneloıilel muka· 
velelere iştirak taahhüdünden 
ileri gelmekte olduğunu, sa
nayiden madut işlerin 148 
maddelik iş kanunu ile tasrih 
edildiğini söylemiş bundan 
sonra haftada 48 saatlik me
sai hakkındaki nizamnamenin 
izahına geçerek ezcümle de
miştir ki: 

- Haftada 48 saatlik me
sai esas itibarile kabul edil
miştir. Avrapanın birçok yer
lerinde haftada 40-42 saatlik 
mesai kabul edilmiş bulun
masına rağmen, 48 saatlik 
mesaı, bizde henüz tatbik 
edilmiş bulunuyor. Yeni neş
rolunan niznmnamede bu hu
susta sarahat vardır. Bir işçi, 

hiçbir zaman 48 saatten fazla 
çalıştırılmıyacaktır. Fakat bu 
demek değildir ki, müessese· 
niz, günde yalnız sekiz saat 
çalışacak, siz isterseniz 24 sa
at :durmadan çalışabilirsiniz. 
Fakat bir işçiyi 8 saatten 
fazla çalıştırmağa hakkınız 

yoktur. işçi değiştirirsiniz ve 
memleketimizde çalışmak isti
yenler çok olduğundan bunda 
sıkıntı da çekmezsiniz. 

Fakat mevsimlik işler bulur, 
bilhassa üzüm, incir mevsi· 
minde ... O zaman mühim si
parişler alırsınız, siz ayni işçi 

ile 11 saat çalışmak istersiniz. 
O zaman iş dairesine müra· 
caatla vaziyeti bildirir ve üç 
saatlik fazla mesai için müsa
ade alırsınız. 

Dairenin vereceği müsaade 
gıınde üçer saattan ancak 90 
güıı olabilir. ve bu müddet 
zarfında üç saatlık ücret, yüz
de 25 f azlasile işçiye verirsi
niz. Fakat bu fazla çalıştırma 
keyfiyetini bölge iş dairesinin 
tasdiki şarttır. 

incir, üzüm işlerinde de 48 
saatlik mesai esastır. Fakat 
bunun tatbiki yalnız bu sene 
için geri bırakılmıştır. 

Nizamnamede tasrih edilen 
diğer sanayi işlerinde çalışan
lar, 15 Teşrinisanideo itibaren 
haftada 48 saat çalışacaklar
lardır. O tarihten sonra 24 
saat mütemadiyen çalışmak 

istiyen müesseseler, üç posta 
yaparak işçilerini değiıtimeye 
mecburdurlar. 

B. Enis Behiç, ltundan son
ra kanunun ve izahnamenin 
diğer maddeleri üzerinde de 
izahat vermiş ve it verenlerin 
sorgularına mukabele ederek 
beyanatta bulunmuştur. 

lı daireıi müdürü, ıehrimiı· 
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General ismet lnönünün Ankara motörlü tayyare mektebi 
devamh isirahat istiye- birinci devreyi bitirdi 

ceği söyleniyor 
- Başı 1 inci sahifede -

Bu neşriyatın ne dereceye 
kadar doğru olduğunu anla
mak için, alakadar makamata 
müracaat ettik, bize veriJen 
malumat, kabinede vukubul
duğu kaydolunan değişiklik 
hakkında resmi hiç bir karar 
verilmediği merkezindedir. 

Belgrad radyosu; lstanbulu 
menba göstererek saat 22 de 
verdiği serviste, Başvekil ge· 
neral ismet lnönünün, istifa 
ettiğini ve Büyük f · ııet Mec
lisinin açılışndn Knmutay ri· 
yasetine geçileceğini, yeni ka
binenin, Meclisin ilk içtima· 
ında beyannamesini okuyaca
ğını bildirmektedir. 

Alakadar makaınat, bu ha
berleri de mübalağalı addet· 
mektedir. 

Bizim yaptığımız tahkikata 
göre, Büyük Millet Meclisi 
açılıncıya kadar kabinede her
haı1gi bir değişiklik mutasav
ver değildir. 

(Tan) refikimizin verdiği bu 
haber, şimdilik hiçolnıazsa na
bemahal ve nabemevsimdir. 
Vaziyet, Büyük Millet Meclisi 
açıldıktan sonra tavazzuh ede
cek ve Başvekil ismet lnönü
nün, Başvekaleti sureti kat'i
yede terkedip etmiyeceği, an
cak o zaman anlaşılacaktır. 
O vakite kadar bugünkü va
ziyetin aynen devam edeceği 
muhakkak addolunuyor. 

(Tan) gazete-
1sinin yazdıkları 

Başvekalette kat'i bir deği
şiklik olduğu artık tahakkuk 
etmiştir. Bugün fiilen Başve

kalete Celal Bayar geçmiş 
bulunuyor. Fakat yeni bir 
Vekiller Heyetinin kurulması 
için Meclisin toplanması la
zımdır. Kamutay, Nyon anlaş
ması münasebetile fevkalade 
bir toplantı yapmıştı. Arka
sından bir daha fevkalade 
fevkalade toplantı fazla gele
ceği için İkinciteşrin başında 
Meclis mutat toplantısına 
başlayıncaya kadar Başvekil 
İsmet lnöııünün mezun bulun
ması tarzında bir şekil muha
faza edilecek ve Celal Bayar 
yeni vazifesini vekil adı altın
da yapacaktır. 

Tebeddülden ecnebi sefir
leri de haberdar edilmiştir. 
Fikir ihtilô.Jı yok: 

Teoeddül, hiçbir fikir ihti
lafından doğmamıştır. Dedi
kodu tarzında diUerde dolaşan 
şayialar yalanır. Atatürk, se· 
nelerdenberi en müşkül daki· 
kalarda yanında görmiye 
alıştığı kıymetli çalışma arka
daşına her vakitki sevgi ile 
bağlıdır. ismet İnönü Şefe de
rin hayranlığını ve bağlılığını 
her vakit isbat etmiş ve inkı
labın muvaff akıyetini Büyük 
Önderin etrafında bir tek in
san gibi toplanmakta görmüş
tür. Bu duyguları bugün de, 
yarın da her vakıtki kadar 
canlı ve kuvvetli kalacaktır. 

Yalnız şurası vardır ki in· 
kılib devamlı bir ıurette yol 
alıyor. Az bir zaman içinde 

-----------.... ~·~--~ 
de birkaç gün kalacak ve ka-
nunun tatbiki etrafında tet
kialerde bulunduktan sonra 
fstan bula gidecek, oradan 
Karadeniz sevahilindcki şehir· 
lere geçecektir. 

uzun merhaleler aşılıyor. 

Bu ihtiyaçlardan biri de İn· 

kılabın ~ahsa bağlı olmadığı· 

nın ve kendi kökile ve kuvve
tile yaşadığının zihinlerde yer 
tutmasıdır. 

Senelerden beri hariçte ve 
dahilde kulaktan kulağa şu 

sözler fısıldanıyor: "Evet işler 

yapılıyor. Ff'kat bunu Atatürk 
yapıyor ve ismet lnönü gibi 
kuvvetli bir kabine reisine ve 
güvenli şahsiyete dayanarak 
tatbikatını temin ediyor. Fa
kat insan ömrü fanidir. Bu 
bir, iki kuvvetli adam, her 
insanı günün birinı1e bekliyen, 
tabıi akıbete uğrayınca Türk 
İnkılabı denilen şey inhilal 
edecek, Türkiyenin büyük 
şahsiyetlere dayanan kudreti 
tükenecektir.,, 

Bu yolda bir hissin ancak 
diktatörlük memleketlerinde 
olabilir. Türkiyenin umumi 
hayatının şahıslara dayanma
ması, kendi kendine işliyen. 

derin köklü bir mekanizma 

fzmirli gençler Ankarada nıotörlü tayyare mektebinde .. 
Ankara Motörlü tayyare mektebi birinci devre tedrisatını 

ikmal etmiştir. 
Bu devreye lzmir Türkkuşundan Nevruz Ergök, Abdullah 

Karacaovalı, Ahmet Gülsen, Korkut Süleyman, Niyazi Ôzgö
nül, Yıldız Eruçman iştirak etmiş ve devreyi muvaffakıyetle 
ikmal ederek avdet etmişlerdir. 

lzmir çocuklarının burada yapacakları antremanlar için Ha
va Kurumu lazım gelen hazırlıkları yapmaktadır. 

haline gelmesi için Atatürk B 1 d. e . smarladıgv 1 
ilk günden beri her türlü gay- e e 1 y n 1 n 1 
reti sarfetmiştir. • t b • • ı 

Bununla beraber tamamile, yenı O 0 US er 
haksız bile olsa, böyle bir • 

his hariçte vardır. Bundan ati Dün altı araba geldi. Diğerleri de 
hakkında endişeler doğmakta, 

düşmnca emeller bestiyenıer Marsilyada Vapura yüklendi 
de: "Bekliyelim. günün birin- Belediyenin Alsancak ile Belediyenin otobüsleri ma· 
de sıramız gelecek, gibi fi. Konak arasında işletmek üzere zotla müteharrik olduğundan, 
kirlerde bulunmaktadırlar. in· Avrupadan satın aldığı büyük bu otobüsleri idare edecek 
kılabın fani şahıslara dayan- otobüslerden altısı daha dün şoförler için 15 günlük bir 
dığı fikrini tamamile silmek; gelmiştir. Bu otobüsler de, kurs açılmıştı. Bu kursu mu· 
istikbale tam bir emniyet bundan evel gelen diğer üç vaffakıyetle ikmal eden şoför-
uyandırmak bakımından şid- otobüsün yanına yerleştiril- ler, belediyenin memuru ola-
detli bir ihtiyaçtır. miştir. Henüz Marsilya lima- rak istihdam edileceklerdir. 

Bundan başka serbest ıstı- nında bulunan diğer üç oto- On iki otobüs Kordon ih-
fa yolu ile bol adam yetiş· f 

büste bu hafta içinde zmire tiyacına kafi gelmiyeceğinden, 
mesi de bir memleket için 

getirilmi..: bulunacaktır. b h tt · ı· t b"' l · bir ihtiyaçtır. Vekalet ma- y u a a 1ş ıyen o o us erın 
Belediye, otobüsleri güm- · ·ı · d b. k 

kamlarında olgunlaşan her en ıyı enn en ır açının gene 
rükten çıkarmak için bütün d l 1 tt yüksek kudrette devlet ada- ayni yer e ça ışına arına mu· 
muameleri itmam etmiş, ten- d k 

mının yerini dolduracak birer saa e edece tir. 
zilatlı tarifeden istifade etti-

kuvvetli adam olduğunu bil- Belediye, buseneki fuarda 
rilmesi için Ankaraya müra· 

mek, memleket için bir ferah- teşhir edilen büyük otobüs-caat etmiştir. Otobüslerin, 
lık ve güven kaynağıdır. Teşrinievel içinde faaliyete lerden birini de, belediyeye aid 

Değişen vaziyet 1 k d. umumi işlerde kullanmak üzere geçme eri mu arrer ır. 

Tebeddülde aranacak diğer I•----------- satın aatın almıştır. 
bir sebep de şudur: Türk in- lunursa bulunsun memlekete 
kılabı çok sü'atle olgunlaşıyor. faydalı olmak için •>n nefe-
Bünyemizde iktısadi ve içtimai sine kadar ayni tükenmez 
bırçok uzuvlar değışiyor, gün- şevk ve beyecanlaçalışacaktır. 
den güne olgunluk ılediyor. Jktısad davaları: 

Dünden kalma menfi fikir- Fakat tekamülümüzde öyle 
lerle dolu bir muhitte Türk bir merhaleye gelinmiştir ki, 
inkılabı gibi eşsiz bir kıymet serdeki fidanı açık havaya 
bekçisiz ve itinasız bırakıla- çıkarmak, geniş bir surette 
mazdı. Adeta birde nadir ve · dal budak sahibi olmasına 
kıymetli bir fidan yetiştirilir imkan hazırlamak İcab et-
gibi bunun üzerine titremek, miştir. Bir büyük asker ve 
merkezi bir sistem içinde ko- diplomata ihtiyaç gösteren 
ruyuan tedbirler almak bir makam, bu yeni devrede bir 
zaruretti. iktısadçıya lüzum göstermiştir. 

Bu ağır ve müşkül vazife En kestirme yol, bu iktısatçıyı 
İsmet lnönüne düşmüştür. Türk doğrudan doğruya işbaşına ge
inkılabının yerleşmesine, istik· tirmek, para, ziraat, iktisat 
rarına ve emniyetine aid ted- şeklinde olan memleket dava
birleri büyük bir itina ile tat- larile yeni bir tarzda ve yeni 
bik etmiş, bu gaye için derin usullerle uğraşmına imkan bı-
bir sevgi ve alaka ile geceli rakmadı. 
gündüzlü uğraşmıştır. Memle- İşte Başvekaletteki değişik-
kette umumi menfaate daya· lik saiklerini bu yolda tahmin 
nır bir hükumet telakkisinin etmek caizdir. Dediğimiz gibi 
yerleşmesine, hariçte itiban- bunda inkılap cephesindeki 
mızın yükselmesine pek çok kıymeti çalışma arkadaşları 
hizmet etmiştir. Türk tarihi, arasında en küçük bir ahenk-
Atatürkün en yakın çalışma sizliği hatıra getirecek hiçbir 
arkadaşı sıfatile kendisine nokta yoktur. 
ebedi bir şeref ve minnet Celal Bayar Muclis açılınca, 
mevkii ayıracaktır. Vekil arkadaşlarını seçecek 

Böyle yüksek bir kıymetten ve yeni Vekiller Heyetinin lis-
memleket bundan sonra da tesini hazırlayacaktır. Şimdiden 
elbette .. istifade edecek, ismet bu hususta tahminlere giriş· 
İnönü de hangi mevkide bu· mek pek mevsimsiz olur. 

B. Mussolini 
Berlinde .• 

- Başı 1 inci sahifede -
Berlin, 27 (Radyo) - ltal

ya Başvekili B. Mussolini, Al-

man manevralarının son saf
hasında hazır bulunmuş, mo
dern techizatla harb tecrübesi 
yapan kıtaatı seyreylemiş ve 
bilhassa Alman tayyare filo
larının, hakiki muharebesini 
müşahede etmiştir. 

Jurnale D'ltalia gazetesine 
gQre; manevralara dört yüz 
bin:kişilik bir ordu ile 400 
harb tayyaresi iştirak eyle
miştir. 

Esen, 27 (Radyo) - ltalya 
Başvekili B. Mussolini, bu ak
şam B. Hitlerle birlikte Krop 
silah fabrikalarını gezmiş ve iş 
başında bulunan on bin ame
leyi görmüştür. Amele, iki 
devlet adamını şark1 ile karşı
lamışlardır. 

Gümrükte 
ldhalat gümrüğü sicil şefi 

B. Ziya Eğilmez gümrük tat
bikat mektebinde staj görmek 
üzere lzmir başmüdürlüğünce 
seçilmiştir. İhracat gümrüğün
dede manifcato memuru Bay 
Sami tefrik edilmiştir. 

18 llJ'ltl ,., 

Çin-Japon 
- Baıı 1 inci salıi/ede 
edilmesinden dolayı Sosy 
nın nazan dikkati celb 
nuyor. 

Şaogbay, 27 ( Radyo ) 
Bu ayın 25 inci günü Na 
ne atılan bombalardan biri 
Rus sefarethanesine düff 
tesbit edildiğinden, Rusya 
Tokyo sefiri, Japonya H 
ciye Nezareti nezdinde 
protestoda bulunmuş ve 
gibi hadiselerin tekerrürü 
Rusyanın mes'uliyet ka 
edemiyeceğini bildirmiştir. 

Şanghay, 27 (Radyo) -
pon kıtaatı, Şimali Çinde 
temaniyen ilerlemektedir. S 
kiyat, gönden güne çot 
maktadır. Bütiin Çin limaıı 
rına asker çıkarılmıştır. 

Japonların, yakında bü 
bellibaşlı Çin şehirlerini 
gal edecekleri söyleniyor. 

Şanghay, 26 (A.A.) -
karargahından bildirildii 
göre, dündenberi Lotien 
Liohang mıntakalarında 
şiddetli muharebeler olma 
dır. Japon tdarruzları k'" 
len püskürtülmüştür. Her 
tarafında da zayiatı ağırdır 

Pekin, 26 (A.A.) - Pe 
Hankov mmtakasında ma 
biyete uğnyan iki Çin ge 
rali vazifelerini layıkile '/ 
mamış olduklarından dol 
Çin divanı harbince kurt 
dizilmişlerdir. 

Şanhay, 26 (A.A.) 
mehafilinde sulh müzakera 
müsait bir havanın doğm 
temenni eden Japon as 
delegesinin beyanatı Çin 
hafili tarafından Çinlilerin 
kavemetten vazgeçmeleri 
retinde tefsir edilmekte 
bunun kat'iyyen varid ol 
yacağı söylenmektedir. 

Tokyo, 25 (A.A.)-Teb 
25 Eylülde saat 10 ile "' 

arasında, Japon tayyare 
lan, üç defa Nankin üzeri 
uçmuştur. Tayyareler, e 
belediye dairesini, sonra t 
saneyi ve üçüncü defa ol 
telsiz telgraf istasyonu ile 

keri binaları bombardı 
etmişlerdir. Hasarat mühiJll 

25 Eyliil sabahı Japon t 
yareleri bir saat fasılasız 

rak Cantonu ve askeri dl 

niyi bombardıman etııı' 
Canton hemen hemen 
mile harab olmuştur. 

Tokyo, 26 (A.A.) - D 
Ajansından: 

Şanghay cephesinde J• 
harb gemileri Tkiang e'/ 
dahilinde kain Vengtcb 

açıklarında bulunan lho 
taio ve Houtgu adında"İ 
adaya cumartesi sabahı 
ruz etmişlerdir. Bu iki 

ayni günde saat 9 da J• 
lar tarafından işgal edilOI 

Tokyo, 26 (A.A.) -
telerin neşretmiş olduklat' 
susi tabılarda Çin deniıiıJ 
Japon harb muhripleri lcll 
danı Prens Afushiminİll 

öğleden sonra kendi oıll 
lerile Çinliler arasında 

tpou üzerindeki Nyk rıh 
işgal etmekte bulunan 

anasır arasında vuku• 
bir muharebede sol er 

yaralanmış olduğu haber 
mektedir. Prens, yarasın' 
men kumandasına de",J 
miştir. 

Kendisi bahriye Erk~1 

biye reisi Amiral Gusb 
oj'ludur. 
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meselesi: 

Çin vak' asına 
müdahale etmek 

apon ve 
~har·çten 

m mı? 
A 

nı var 
b'f 

~: !İrf~ş~k hareketler ihtimali karşısında biribirine karşı gel. 
bııl esr ımkô.nı mevcut olan deniz kuvvetlerinin mukayeseleri .. ---------

Mütekait Amiral Yeyts Stirling ne diyor? 
[' 

e' ' tırn~cdvyork , (Hususi muhabi-
sl· ız "n) . . . bir - ispanya ıçınde 
la· kG .. takıın saldırıcı hükumet rr • 
.. ha;~k Ç•rpıda b'!y.1eh1ıl!el bir 
t~~ tahteJ Ve ~kdcnizdc "Korsan 
ıŞ t babırler m:de bulandı-

ıcı 11 

ila hareketler yaparlarken 
~ llıu~ harbsiz Çin ve Japon 

in' Yiid .. arcbesi büyüdükçe bü-
"' u .• 
J h~aPonun haksız ve emper-

ıstık 1 
tf kaı sa gını olduğu yerde 
ııı• Ct~~· ~ene fena.,. Milletler 
i~ Ya 1Yetı ve mahkemesi, dün-

buk•sulbu, küçük veya zayıf 
İP Ya t1ttlerin masuniyeti, dün
lı'ı' Ptc .0nışuluğu, iyi geçinme 
r Ya drısıpleri, hatta biri birine 

fi t ıın k il . 'b' \lıtıu • etme usu en gl ı 
k·d~ı harpten sonra doğma 

' 1cr
1 
k er, sözleşmeler ve. tabir

la abul edildiği bir devirde 
arru • h 

tad .f 1 er harb fena ve ef-
•la~ 1 e beraber her milleti 

B· dar eder. 
len ır tarafında meydana ge· 
eb kargaşalık binbir türlü 
ı,11 e~lerile dünyanın geri ka· 
qrarl alkım rahatsız eder ve 

ç· andınr. 
ıas •rı vak'ası, lspanya kav· 

ı, d . h "ay, k enızaltı korsanları a-
dun arartmağa ve bu hal 

1 Yad.. b .... k · 
aaı "" mevcut uyu pıya-

ba~rda tesirini göstermeğe 
fiau 'dı. Buğday ve pamuk 

li ltı fırlıyor. 
d\I~ er ~uharebeden evel ol· 
keuu .R1bi birçok sanayi şir
tiııdcrınin hisseleri kıymetle
'ale;n kaybediyor. Mali piya
~oPla sarsılıyor 1 herkes para 
1•liy

0 
lllak ve kredi vermemek 
t. 

nu .. k 
baro }'u piyasa merkezlerinin 
her metresi düşünce bu hal 
'kacd lllenıleketin piyaçasına 
diitıy er ve dolayısile bütün 
"et~ a halkı evindeki ekmek 
k.d~llc:eresinin altındaki ateşe 
. ..t nı~ 
ıçi0 h Uteessir olur. Bunun 
lcr b erkes olan ve biten şey-
'-lalu akkında günii gününe 
llij ~ lllat ister ve iş ve gücü
~lışıanıana göre ayar etmeğe 

1 
r. 

lerid 
"'k'al e zuhur edebilecek 
ı... ar u~ . d - . 1 
... , 81 'h . zerın e muessır o • 
len h 1 t.1 nıali dahilinde görü
bilrrıekkıkatleri olduğu gibi 
t.'•listle uz~~· görmek istiyen 
lıdir r ıçın çok ehemmiyet-

lş~c b 
\le }' . unun ;çin çok mühim 
v.,.t:rın~e .. ~v lığımız amiral 
de N Stırlingın 8 Eylul 1937 
Çık.rı cvyork Sun gazetesinde 
11Ctiy

0 
llıakalesini karilerimize 

., runı. 

Ş Japo .. 
~ 'ıııh n ıımdi Honkongtan 
'tıarı aya kadar olan deniz 

~Ilı il~ı abluka altına aldı
~tbd an ediyor. Abluka, ilanı 
Q en . 
~lı.ırıa sonra halı harbde 

bıtiairı n taraflardan herhangi 
~Cti} .... ~' beynelmilel kanunla 
ıf .... ış b' 
•ı.raf h .. ~r haktır. Japon 

-1-

Amerikan bahriyelileri gemilerini temizliyorlar 
ilanı harbsiz harbi büyük lngiltere ve Fransanın bah-

mikyasta tatbik etmekte olan riye kuvvetleri birleştirilirse 
Japönyanm tarzı hareketi bi- aşağıdaki modern harb gemi-
taraf hükumetlerle kendi ara- leri mevcudu hasıl olur: 
sındn herhalde karışıklıklar Adet 
getirecektir. Herkes denizde· 18-Zırhlı. 
ki .serbestisini muhafaza etmek 5-Zırhlı kruvazör. 
istiyecektir. Diğer taraftan 20-Sekiz pus toplu kruvazör. 
Japon giri~tiği harbden galib 57-Altı " ., ., 
çıkmak için en kuvvetli ted· 9-Tayyareler taşıyan iemi. 
birleri kullanmak mecburiyeti 145- Torpidogeçer. 
karşısındadır. Mağlübiyet, Ja- 149-Tahtelbahir. 
pon isim ve izzeti nefsini ça- İngiltere ve Fransanın ge· 
murlara sokar ve imparator· mileri Uzak Şarka gönderilirse 
tuğunu kökünden sarsar. kendi sahilleri muhafazasız 

İtalya ve Habe~istan har· kalır ve ana memleketleri ile 
binde ltalyaya karşı muvaffa- Uzak Şark arasındaki deniz 
kiyetsizlikle tatbik edilmiş yollarında Alman ve İtalyan 
olan mali ve ticari [ ekono- harb gemileri hakim vaziyete 
mik] ablukanın Japonyaya geçer. Alman ve İtalyan ge-
karşı kurulması teklif edil- mileri bir arada şu yekOnu 
miştir. Hatta bazı mehafilde tutar: 
Garb hükumetleri tarafından Adet 
müdahalede bulunulması fikri 10-Zırhlı. 
ileri sürülmüştür. Garb kuv· 2-Zırhlı kruvazör. 
vetlerinin birleştirilmesi imkanı 7-Sekiz pus toplu kruvazör. 
bulunabilirse müdahale temini 18-Altı " " ,. 
kabildir; fakat bugün bu kuv- O-Tayyareler taşıyan gemı. 
vetler her ümidi bozacak 61-Torpidogeçer. 
derecede biri birinden uzakta· 114-Tahteibahir. 
tadırlar. Almanya ve İtalya Uzak 

Çınde bulunan yüksek ve Şarktaki muharebeye mani 
büyük menfaatleri yüzünden olmak için müşterek bir mü· 
Japon ve Çin arasındaki mü- dahaleye girmiyecek olurlar 
sademeyi durdurmak için şid- ise İngiltere ve Fransa ana 
detli tedbirler ittHııaz etmeğe memleketlerinin muhafazası 
en ziyade mütemayil memle· için Avrupada hiç olmaz ise 
ketler lngiltere ve Fransadır. Almanya ve ltalyanın donan· 
Bunlardan herhangi birinin malarına muadil bir kuvvet 
Uzak Şarka ordular gönder- bırakmak mecburiyeti karşı· 
mesi ihtimali yoktur. Bunun sında bulunuyorlar. 
jçin yalnız bahri bir muha- Aşağıdaki cedvel kendisini 
rebeyi mümkün görmek lazım izah eder: .,.. .,. 
gelir. İngiltere ile Fransa ] ] 
Şarka bir donanma gönder· ·a ·a 

~ ~ 
mek isterlerse evvela İtalya 
ve Almanyanın alacakları va
ziyetten emin bulunmaları 

İcab eder. 
~ 

Battal ve köhne gemiler ~ -sayıdan dışarıda bırakılmak 'Qı 
ı:ı 

şartile japonun harb filosu ıs 
şöyledir: 

Adet 
6-Zırhlı. 

4-Zırhlı kruvazör. 
12-Sekiz pus toplu kruvazör. 
23-Altı n ,, " 

6-Tayyareler taşıyan iemi. 

5 
20 

57 

9 

2 
7 

18 

o 

3 Zırhlı kruvazör 
13 Sekiz pus toplu 

kruvazör 
39 Altı puı toplu 

kruvazör 
9 tayyareler taoıyan 

gemi 
'blı.ı~,d ukumetleri ilan ettiği 
l\\ltıı.ın an hariç sayarak ka
~~Qıııt albndan girip ,üstüne 

ır . 
115-Torpidogeçer. 

14 5 61 84 Torpido ıeçtr 
149 114 35 

64-Tahtelbahir. İngiltere ve Fransanın Uzak• 

r ' Şanghay baru-
tunun ateşi 

Ôlmiyen ölü gemicı 
Yoza Saito 

hiın oledı ki: 
j .• pnnlar Çinde dört ba~ı 

ınur hır iş gorıı•t•k j..,ıiyorlıır. 
Ki.ııı Jerfi l.i: 

m:ı· 

j ,qıorılıır Çio lilC'riu ilerlı•ıne· 
l!İllP seyirci k:ılırsa ilı·rido• ı·llcri· 

ıw bıışk .ı ıoprnk n· m~nraııı ge· 
~iremezlC'r. 

Kiın ıledi ki: 
jnponlıtr şimali Çini zal't ve 

başına Manı;uryadali gibi kulda 
bir imparator koyacaklar ve bu· 
rada kuvvetlenerek Rus Korfosu· 
nu ·Viladivostok vesairesi ile Le· 
raber• yandan tehdit edecekler. 

Kim dedi ki: 
japonlar Lütiln Çini ıaraacak 

ve orada ticarette isteklerine ba§ 
eğmi§ hizmetkar bir millet temin 
edecekler. 

Nihayet kim dedi ki ... japon· 
ya, Avrupa hükumetleri kedi kö· 
pek gibi boğuvurlarken fırsattan 
istifade ederek bu bu itleri biti-
rivermek. istiyor. 

japonlar dediler ki: 
Biz Çiolilf'ri çok se•ip iyilik· 

)erini istediğimizden gemici Yazo 
Saitoyu öldürenleri cezalandır· 
mağa geldik. 

• • • 
Resmini bastığımız Yozo Sai· 

to Şangbay vak'asından eve) ge· 
mi8inden izinli çıkar, eğlence yü· 
zünden geç kalır, cezadan kor· 
karak gemiye dönmez, Çinli kı· 
yafeıine girer ve firar eder. 

Fırsat anyan [veya tertib 
eden] japonlar Çinliler japon 
öldürüyorlar,. diye hemen taarru· 
za geçerler. 

Şanghay patırdısından kaç· 
mak. iıtiyen Salto iae bir gemide 
Çinli muhacirler arasında bulu· 
nur ve japon)ara teslim edilir. 

Dil bayramı 
Halkevinde kutlulandı DORSA 26 Eylul Dil bayramı, Pazar 

günü Halkevinde yapılan bir 
toplantı ile kutıulanmıştır. Top- Üzüm satışları 
lantıda, B. Faik Dil bayramı- Ç. .Alıcı K. S. 
mız hakkında bir söylev ver- 646 O. Kurumu 14 50 
mii, müteakıben bazı manzu- 140 fnhisar 12 25 
meler okunmuştur. Bundan 110 M. J. Tara. 17 75 

K. S. 
20 50 
16 
23 

sonra lstanbul ve Ankara 99 D. Arditi 16 
radyolarında Dil bayramımız 97 H. Alanyalı 20 375 

19 50 
20 50 
15 25 münasebetile yapılan fevkalade ~4 Ş. Rıza H. 14 25 

· d' l · J 8 Patersoıı 15 875 15 875 
neşrıyat ınkenmkı~,d todp antı 56 Y. I. Talat 16 50 
gece geç va te a ar eveın 35 K. Taner 17 

16 50 
17 

etmiştir. 17 J. Kohen 16 75 16 75 
23 Yeni neşriyat: 13 O. L. O. Sab.23 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

genel merkezi tarafından çı

karıbıakta oları (Çocuk) der· 
gisi 1 ilkteşrin 1937 den iti
baren yuı el yavrulaı ına yeni 
ve çok faydalı bilgiler vere
cek münderccatla dolu olarak 
yeni şrkilde çıkmağa başlı· 
yacaktır. 

Kurum; (Çocuk) un cazip ve 
güzel olması için hiç bir fe
dakarlıktan kllçınmamaktadır. 

Bütün yurd yayrularına (Ço
cuk) u tavsiye ederiz. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Telefon : 3479 

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

ve Ticaret lisesi talebesinden 
50 kişilik bir izci kafilesi, ge
çit resminde yer alacaktır. Bu 
izciler; Erkek lisesinin askeri 
muallimi tarafından hergün ha
zırlık dersleri göreceklerdir. 

11 M. M. B. B. 15 
8 Ş. Remzi 23 50 
8 A. P. Üüzm. 17 50 

1392 
73927,5 
75319,5 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

2782 Ş. Remzi 7 
218 M. J. Taran. 8 75 
142 A. H. Nazlı 8 75 
107 S. Süleynıa. 8 
76 lzzi ve Ali 9 125 
59 Ş. Rıza H. 6 
67 Kap. Şe. 9 25 

16 
23 50 
17 50 

K. S. 
14 
8 75 
8 75 
9 

9 125 
6 

13 
47 H. Alyoti 4 50 Hurda 
43 Y. Kanyo 12 15 
:i541 

65791 
69332 

Zahire satışları 
Ç. Cinsi K. S. K. S. 

605 Buğday 5 5 875 
6 Susam 16 

143 Nohut 5 625 
14 Bulgur 8 
33 K. D. 6 

705 B. Papmuk 40 75 43 50 

Piyasa fiatleri 
No. 7 14 50 15 00 
" 8 15 25 15 75 
'' 9 16 25 16 7 5 
il 10 18 00 18 75 
,. 11 20 00 21 00 
" 12 22 50 23 50 

lzmir Erkek lisesi direktörlü
ğünden: 

Şube binasında okuyan ve bu yıl yeniden kaydedilmiş olan 
öğrencilerin 29 191 937 çarşamba günü (Yarın) saat 10 da 
şube binasında bulunmaları. 3382 

\.. ) A 
Cumhuriyet bayramı skerİ fabrikalar lzmir silah 
Bu yıl muazzam merasimle tamirhanesi Satın alma komİS• 

kutlulanacak .. 
29 Teşrinievel Cumuhuriyet yonundan: 

bayramı, bu yıl muazzam me- 1 - Askeri fabrikalar İzmir silah tamirhanesi ihtiyacı için 
rasimle kutlulanacaktır. O gün, 1650 lira tahmin bedelli 120 ton lavamarin kömürü 
ayni zamanda birçok eserlerin açık eksiltme ile alınacaktır. 
açım törenleri yapılacak ve 2 - Satın alınacak köm~re ait şartname: tatil günleri dı-
bazı eserlerin de temelleri atı· d k l l şın a a an ça ışına günleri içinde saat yedid~n on 
lacaktır. Eşrefpaşa ve Faikpa- altıya kadar Halkapınarda silah tamirhanesinde gö· 
şada iki Ortaokulla Vasıf Çınar rülür. 
bulvarında Kız Enstitü binala· 3 Açık eksiltme 11/10/937 paıartesi günü saat 14 de 
rının temelleri df" o gün atı· Halkapınarda silah tamirhanesinde müteşekkil komiı-
lacaktır. yonda yapılacaktır. 

O gün Ankarada yapılacak 4 - Betli kömürü vermeğe istekli olanlar 124 liralık temi-
büy~k geçit resmine busene natlarını lzmir mal sandığına yatırarak alacakları mak-
İzmirli izciler daha geniş bir buzlarile ve bu hususa ait 2490 sayılı kanun muci-
kadro ile iştirak edeceklerdir. bince icab eden vesaikle birlikte belli edilen gün ve 
Erkek lisesi, San'atlar mektebi saatte komisyona müracaatları. 24-28-2·6 3334 
~··········~·····..,......·····~·~ ................ ~ ..................... ..,. ........ ~ .......•.•..•.••.• 
şarkta harekete geçmek için j ~ f nırsa Avrupadan gidecek mez· 
• yukandaki cedvele göre • te- .e ,g ~ kur iki memleket kuvvetinin 
min edebilecekleri müşterek ·5 ·~ ; ~ Japon bahriyesine karşı ciddi 
kuvvet, Japon filosunun kuv- ..d·~ ~ ~ e b u • u ve müessir ir taarruza geç· 
veti ve haiz olduğu Stratejik .! 2 ~ ·i mesi ihtimali olmadıjı derhal 
rüchan ile mukayese edilecek g • ~ ı;ı 

l h 
ı::ı. ~ u .,..~ anlaşılır . 

o ursa arp yapmaktan aciz .!,. = ~ ~ * * • » u u 
kalacakları anlaşılır. Bu hakikat ~ ~ ~ 
ise Japonun Çinlilere karşı ~ ı ~ 
açtığı harpte hariçten ciddi 6 8 Zırhlı 
bir müdahaleye maruz kalmı- 4 '! Zırhlı kruvazör 
yacaklarından emin bulunma· 12 13 Sek.iz pos toplu kruvazör 

23 39 Altı puı toplu kruvazör 
larmdaki sebep ve sırrı gös- 6 9 Tayyareler taoıyan gemi 

termeğe kafidir. ll5 84 Torpidogeçer 

Binaenaleyh Almanya ve 64 35 Tahtelbahir 

ltalya müdahale etmemeğe ka- Japonun hemen gayri kabili 
rar verdikleri takdirde biribi· zapt ıtratejik vaziyeti ve iyi 
rine kar~ı gelecek kuvvetler tevzi edilmiş müteaddit üssü-
şöyle olur: bahrileri nazarı dikkate alı· 

Bu mühim makalenin maba-
dını teşkil eden kısımda Al· 
man ve ltalyan müşterek bir 
harekete dahil olurlar veyahut 
İngiltere ve Fransanın gönde
rebileceği filolara Amerikalılar 
iştirak ederlerse hasıl olacak 
kuvvetlerin mukayeseleri ya· 
pılacak ve elde edilebilecek 
neticeler iÖsteril~cektir. 

Ahm•I 



lzmir Komutanlıtı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 lzmirde ciheti askeriyenin göstereceği yerde (2998) 
lira 20 kuruş bedeli keşifli bir iskele açık eksiltme 
sureti le tamir ettirilecektir. 

2 ihalesi 9/Birinciteşrin/937 Cumarte&i günü saat 1 lde 
izmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkate (akçası 225 liradır. 
4 - Şartname ve ke~ifname&i her gün komisyonda görü

lebilir. 
5 - lstekliJer ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

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

3 uncü maddelerinde ve şartnames·nde yazılı vesika· 
lırı ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatinden 
t'"vvel komisyona müracaatları. 23 23 2 6 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 3196 
1 Askeri okulları için 54980 çift pamuk çorap 30-9-937 

Perşembe günü saat 15 de tophanede lstanbul leva
zım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 18143 lira kırk 
kuruştur. ilk teminatı 1360 lira 76 kuruştur. Şartname 
ve numunesi komisyonda görülebllir. isteklilerin ka· 
nuni belgelerile teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evel komisyona vermeleri. 14 19 24 28 

ı~mir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
lstanbul levazım amirliği için (67) ton sadeyağı 11/10/937 

Pazartesi günü saat 15,30da Tophanede Levazım amirliği satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmr:si yapılacaktır. Tah-
min bedeli elli sekiz bin iki yüz soksan liradır. ilk teminat 
dört bin üç yüz yetmiş bir lira yetmişbeş kuruştur. Şartnamesi 
291 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. lstekleklilerin ka
nuni belgeli teklif mektuplarırıı ihale saatinden bir saat evve· 
line kadar komisyona vermeleri. 23 28 3 7 

lzmir Müst. Mev. Sa. Al. Ko. dan: 
Askeri okullar için 14610 adet yün fanila 30·9·937 Per-

şembe günü saat 15,30 da Tophaeede lştanbul Levazım 
amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli 32872 buçuk liradır. ilk teminatı 
2465 lira kırk dört kuruşuştur. Şartname ve nümunesi komis-
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile teklif mektup
larım ihale saatinden bir saat vevel komisyona vermeleri. 

14 19 24 28 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 lzmir hava kıtaatının (198000) kilo ekmek ihtiyacı 

kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
2 İhalesi 11 Birinciteşrin 937 pazartesi günü saat 16 da 

lzmirde kışlada Mst. Mv. Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (21780) liradır. 
'4 - Teminat muvakkate akçast (1633) lira 50 kuruştur. 
S Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İskkliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 

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

ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
larile teminat ve teklif mektupları ihale saatinden en 
az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

23 28 3 8 

zmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 3198 
Genel askeri okulları için 27640 çift yün çorap 30-9-937 

Perşembe günü saat 16 da İstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktı. Tah· 
min bedeli 15 bin 202 liradır. ilk teminatı 1140 lira 15 ku· 
ruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. istekli
lerin kanununi belgelerile teklif mektuplarım ihale saatinden 
bir saat evel komişyona vermeleri. 14 19 24 28 

fzmir Müstahkem Mevki Satm Alma Kom. Rtisliğinden: 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiatı 575 beş yüz 

yetmiş beş kuruş olan 5600 beş bin altı yüz metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 

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

liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 161 kuruş mukabilinde M. M. V. 

satın alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ıcanunun 2 ve 3 

üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte ihale saatinden en az bir 
saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. 28 3 8 13 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma kom. reisliğinden: 
1 - İzmir Mst. Mevki kıtaatı hayvanatanın açık eksiltme 

suretile münakasada bulunan ve 28 - Eylul/937 Sah 
günü saat 16 da lzmirde kışlada Levazım amirliği 
satın alma komisyonunda ihalesi icra kılınacağı Ana· 
dolu gazetes;ııin 26/9/937 tarihli nüshasile ilan edi· 
len (153600) kilo samanın miktarı sehven yazılma
dığından ihalesi 29 · Eylul 937 çarşamba günü saat 
16 ya bırakıldığı tashihen ilan olunur. 

___ , __________________________ ....., ________ _,_ ______ _ 

lzmir Enternasyonal Fuar 
Komitesinden: 

fzmir Enternasyonal Frarının dört radyo ikramiyesini 427755, 
416562, 86571, 239132 numaralar kazanmıştır. Hamilleri 
ilin tarihinden itibaren üç ay içinde lzmir Enternasyonal 
Fuar Komite.si riyasetine numaralarla bitlikte müracaat ede· 
tek ikramiyelerini alırlar.. 28 30 3335 

ANADOLU 

İlan lzmir harici askeri satın alma ildnları 

İzmir tramvay ve 
elektirik sirketinden 

Burnava Tümen satın alma komisyonu riyasetinden: 
Cinsi Miktarı Mahalli Umuın tahmin Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 

Kilo tul:m teminatı şekli .. 
Lira Lira Cereyanın flteşrin 1937 

ayında aşağıda gösterilen yer
lerde ve tarihlerde kesilebile
ceği sayın abonelerimizce bi
linmek üzere ilan olunur. 

Patates 28200 Merkez 197 4 149 Açık 5/10/937 Sah ıo 
Kuru soğan 8300 , , 415 32 AÇJk ,, 

" 
ıı 
14., Patates 3350 Ôdemit 235 18 Açık 

· Kuru soğan 3350 ÔdeRıiş 168 13 AÇlk 
H " 
" ,, t) 

1 - 3, 17 ve 31 llkteşrin 
kazar günleri saat 9 dan J 5 şe 
kadr: 

l - Yukarda miktar ve mahalli yazıh yiyecekler açık elcailtme ıurettle münakaaaya koıı"I· 
muştur. 

V numaralı çarşı mıntakasında 

2 
3 
4 

Münakasaları hizalarında yazılı aaatlerde olmak üzere 5·10·937 ıalı ıünü yapılaoektl'· 
Şartnameleri komisyonda ıöri.ilebilir. 

X Konak isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın alma komi&yonwna gelmeleri· 
Cl " 

XI ve XIV no. Gazibulvarı " 
XVI .. Gümrük .. 
Xll .. Mezarlıkbaşı .. 

Vl-VIl-VIII ve Xlll tramvay .. 
caddesi ve mücavir sokaklarda. 

2 - 1 O ve 24 llkteşrin pa
zar günleri saat 9 dan 15 şe 
padar: 

1 numaralı Darağaç mınta
kasında 

m 
iV 
ıx 

J..V 

" 
Alsancak 

.. Basmahane 
Eşref paşa 

Kültürpark 
Karşıyaka 
Turan 
Bayraklı 
Burnava 
Buca 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" .. 
" il ., Tepecik 

" 
28 29 30 

---A~s~k-e-r~i90ll'!!!F~a-b_r_ik_a_l __ a_ı·-:Omum 

Müdürlüğünden: 
1000 Ton Hurda 

Tahmin edilen bedeli 20,000 Lira olan yukarıda miktarı 
yazılı hurda, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 18110/937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1500 Lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinde 2490 No.lu kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko· 
misyona müracaatları. 28 30 2 4 3375 

-.-

lzmir Vilayeti Muhasebei Hu
susiye Miidürlüğünden: 

Cinsi Dönümü Bedeli sabıkı 
L. K. 

Mevkii 

3215 

Tarla 4 3 00 Narlıdere eski mezarlık mevkii 
Tarla 15 5 00 Emrezde 

ldarei Hususiyei Vilayete ait olup yukarıda yeri ve cinsi 
yazılı emlak kiraya verilmek üzere temdiden açık artırmaya 
çıkarılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi 
Muhasebe Varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de Vi-
layet Daimi encümeninin toplandığı her pazartesi ve perşembe 
günleri saat 10 dan 12 ye kadar Daimi encümene depozito 
makbuzlariJe birlikte müracaatıarı ilan olunur. 16 21 24 28 

İzmir Milli Emlak Müdürlüğür.den: 
Yunanlı D. 

1004 2 inici Karantina yeni Turan 33 kapı 71 taj 
No. lı ev gayri mübadil bono ile. 

1005 Burnava Yaka mahallesi 1 inci Yaka so. 8 kapı 
18 taj No. ev ve müşterek su kuyusu nakitle 

1006 Burnava Yaka mahallesi 1 inci Yaka so. 10 kapı 
20 taj No. lı ev nakitle. 

992 Karşıyaka Turan şimendifer cad. 22 eski 98 tai 
No. h ev nakitle. 

Lira 
600 

170 

200 

500 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri on gün müddetle ar
tırmaya konulmuştur. ihalesi 7 /10/ 937 perşembe günü saat 
15 tedir. Alıcıların Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları. 3364 

18 23 28 3 3239 ____../ 

Burnava Tümen satın alma lcomisyonu reisliğinden: 
l - Burnavadaki topçu alayının senelik ihtiyacı olıı 

20/9/937 Sah günü saat 10 da ilk pazarlıkı yapı1111' 
21200 kilo sığır etine talip çıkmadaA-ından yenide 

2 

3 

pazarlığı yapılacaktır 

ikinci defa olarak pazarlıtı 1/10/937 Cuma fiP 
saat 10 da yapılacalcbr. 

Umum tahmin tutarı 4240 Lira olup muvakkat t( 
minatı 318 Liradır. 

4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki aıkeri t' 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 33!!.I 

Denizli vilayeti Güney kasB' 
bası belediye reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli vilayetinin Güney lı' 
sahasının (30) hektar meskun ve (10) hektar g•f 
meskun kısmının halihazır haritasının alınmasıdır. 
Meskun kısmın beher hektarı 30 ve gayri me,., 
kısmın beher hektara 15 lira olmak üzere muhaPl111e' 
keşif bedeli (1050) liradır. 

2 - Bu İşe ait şartnameler ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa Vekaletinin şehirler ve kaıabaların ttİ 

ha~ar haritalarının alınmasına ait şartname, J 
lstıyenler evrakı ve bu şartnameleri De~_.t! 
Nafıa müdürJbğünde ve Güney beled•rı 
sinde görüp inceleyebilirler. 

3 - Eksiltme .~0/10/193~ ta~ihinde çarşamba günü ~J 
17 de Guney beledıyesınde teşekkül edecek beledifı 

4 
encümen( huzurunda yapılacaktır. 
EICsiltmeye girebilmek için isteklilerin 78 lira 75~ 
ruş muvakkat teminat vermesi, hundan başka N 
Vekaletinden şehir ve kasabaların hali hazır bari ~ 
rının alınmasına ait müteahhitlik vesikasını haiı 
lunması şarttır. 

5 - Eksil.tme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. -~ 
6 - Teklıf mektupları yukarıda üçüncü maddede Y" 1 

saatten bir saat evveline kadar Güney belediye 1ı 
iresine getirilecek eksiltme komisyonu reisliğine 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderil 
mektupların nihayet üçüncü maddede yaZlh 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür muınıJ 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacalı..., 
cikmeler kabul edilmez. 28-2-6-10 3J', 

lzmir vilayeti muhasebei h 
susiye müdürlüğünden: 

Senelik 
Bedeli sabıkı 

Lira Kr. 
3 00 

Cinsi Yeri 

71 ağaç datınak 
zeytin. 

10 00 28 ağaç zeytin Buca Üçkuyulard' 
İdarei Hususiye akaratından olup yer ve cinsi yazılı 

kiraya verilmek üzer 16/9/937 gününden itibaren ve teıll 
müşteri çıkıncıya kadar arttırmaya ~ıkanlmıştır. ŞartJ,tl, 
renmek istiyenlerin her gün Muhasebei Hususiye müd .. 
varidat kal:-mine ve pey sürmek istiyenlerin de vilayet e 
meninin toplandığı her pazartesi ve perşembe günleri 
1 O dan 12 ye kadar depozito makbuzlarile birlikte En :a 
müracaatları ilin olunur. 26 28 1 3 33~ 

lzmir vilayeti muhasebei ~ 
susiye müdürlüğünden: 
Numarası Cinsi Mevkii dl 

28 Ev Karşıyaka lktasat ıokatı~, 
473 Dükkan San'atlır mektebi yanııı0 • 

12 ,, Üçüncü karaosman cadd,_ı 
33 Mağaza ikinci belediye caddeıiod' ~, 
35 
29 

116 
17 
85/87 

477 

,, 
Dolap 
Mağaza 

" 
Fınn 
Dükkan 

" .. 
Bakır bedesteni 
Peştemalcılırda 
Belcirpaşa hanında 

,, 

Karşıyaka lktııat ıo. 
Karantina San'atlar 
yanında. 

ldarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve 
yazılı akarat kiraya verilmek üzere 16/9/937 gününden 
ren ve temdiden müşteri çıkıncıya kadar açık artbrmaY• 
rılmıştır. Şartları öğrenmek istiyenlerin her gün M . · 
Huıusiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey ıürmck 1 

lcrin de Vilayet Encümeninin toplandıjı her pazarteai .,, 
ıembe günleri aaat 10 dan 12 ye kadar depozito mak 
birlikte Encümene müracaatlan ilin olunur. 26·28·1·-' 



ANADOLU 18 ltyJ'1 M7 

Esas N 
lzmir Emlak Eytam Bankasından 

o. Yeri 

it3 PAZARLIKLA 

No. su 
Eıki Yeni NcYi 

Arsa //4 ~otaryalı tramvay caddesi parsel 2. 
IS 0 aryalı tramvay caddesi parsol 4. ,. 

214 KTokaryal ı tramvay caddesi parsel 5, ,. 

37 
" 

229 uran-Menemen sokak. 17 218 Ev 
llasanhoca M. Osmaniye sokak Taj 43, ada 

231 4, parsel 2. 47 49 Ma~aıa 
~aıanhsca M. Osmaaniye ıokak T aj 33 ıJa 

ır 232 4, parsel 7. 

62 DükkiR 
~asanboca M. Osmaniye sokak Taj 62, ada 

233 43 parsel 116. 
tfasanhoca M. Oımsniye ıokak Taj 41 ada 

64 

55/12 

32/12 Oda 

" 

" 

234 364, parsel 3. 
~asanhoca M. Osmaniye ıokak Taj 64, ada 

235 3 parsel 117. 
~asanhoca M. Yolbodeıteni Serviii han adı 

236 42 parsel 16. 
~asanbo. M. Osmaniye S. Mirkelam hanı 

o 28s • a 343 
liasanhoca M. Yolbedeıteni ada 342, parsel 

52/25 

25/12 

" 

" 

Taj 33 Dükkin 

r 286 26 47 Taj. 23 Mataıa 
tfasanhoca M. Yol bedesteni ada 342 parsel 28 

298 41, 43· Taj 19 ,, 
299 Buca-belediye caddeıi Taj 52 Dükkia 

~ " " " " 54 " 
' 3o1 ,, " " " 56 " 

302 ,, " " " 58 " 
303 " " " " 60 " 
3()4 ~asanhoca M. Yolbedesteni ada 342 55/10 Oda 
30s asanhoca M. Yolbedesteni ada 342. 5514 Mataza 
3()6 ~asanhoca M. Yol bedesteni ada 342. 55/17 Oda 
3o9 asanhoca M. Yolbedesteni ada 342 parsel 37 55/ 10 Mağaza 
31o ~asanhoca M. Osmaniye S. ada 343 parsel 89. 26/12 ,, 

rıasanhoca M. Osmaniye S. ada 364, parsel 
311 16 25 Taj 21 Dükkin 

liasanhoca M. Bayındırlı sokak ada364, par· 
3

13 
Stl 17. Ye. 4, Taj 3 ,, 

326 ~asanhoca M. Yolbedesteni adı 343, pareel 36 83/11 MaQ-aza 
329 urnava·Bayraklı Burnava C. 73 Ev 
33() ~ayraklı Kanarya sokak. S Arsa 
341 ayraklı Kanarya sokak. 4 Ev 
348 Aliasanhoca M. Yolbedesteni ada 342, parıcl 14. 5514 Maiaza 

. ~sanhoca M. Mırabıt Ç. Kızlarağası hanı 
lct9 IÇınde, ada 337. 25120 oda 

~.asanhoca M. Mırabıt çarşısı Kızlarağası hanı 
350 ıçınde ada 337 1 parsel 53. 

~asanhoca M. Mırabıt çarşısı Kızlarağası 
3s2 anı içinde ada 337. 

liasanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, 
353 Parsel 12. 33 Taj 29 Ma~aıa 

liasanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, 
371 Parsel 12. 

Taj 35 Mağaza 
parsel 15 Taj 1121 E.v 

liasanhoca M. Ü!maniye sokak ada 364, 
38

3 
Parsel 6. 

390 ~eşadiye tramvay caddesi ada 872, 
393 esudiye M. zade sokak 

~asanhoca M. Kuzuoğlu Şalvarlı han ada 
13 " 

394 43 ... parsel 121. 
4fll ~asanhoca M. Mırabıt Çar. ada 337, parsel 81. 
i()3 1( ÇÜncü Karataş Halil Rifatpaşa C. 
~17 ~~ataş Mahmut Hayati sokak. 

63/7-8 
25125 

243 
213 

Mağaza 
Mağaza 

Arsa 
Ev 

Bılınci Karataş Yıldıztepe S. ada 922. par· 
i2

6 
se 1. 26, 26/2 Ar11 

427 ~arşıyaka Alaybey Mirat S. ada 17, parsel 6. 25/ 1 ,, 

1 3rşıyaka Alaybey Naldöken tramvay C. ada 
108/1 .. 42a }( 1 Parsel 5. 

43Q }\ arşıyaka Alaybey Hayal çıkmazı ada 5, parsel 5. 16 Arsa 
I> atşıyaka Alaybey Naldöken tramvay c. ada 14, 

~31 l(lrsel 19. 
~ l\atşıyaka Alaybey Yalı cad. ada 13, parsel 19. 
437 ~rşıyakada Alay bey Şadiye so. ada 26 parsel 7. 

109 
215 

12,14,16 

26 
rşıyaka Alaybey Naldöken tramvay cad. ada 

441 ~ Parsel 11. 
ii3 1( rşıyaka Alaybey Pili.; sokak da 20, parsel 1. 

adrşıyaka Alaybey Naldöken tramvay cad. 
~7 1( a 13, parsel 11. 
iia 1( arşıyaka Alay bey Süzan sokak da 16, parsel 22. 

l>:rşıyaka Alay bey Fen erci sokak ada 14, 
i.19 1( rseı 2. 
iSı 1( arşıyaka Alaybey Han sokak ada 14, parsel 6. 
~3 1( arşıyaka Alaybey Çakıcı sokak ada 9, parsel 4. 
~ Ss l(:rşıyaka Alaybey Süzan sokak ada 16, parsel 15. 

S9 1( tşıyaka Alaybey Han sokak ada 15, parsel 5. 
~ 1( arşıyaka Alaybey Süreyya sokak ada 26, parsel 9. 
~9 ~rşıyaka Alaybey Yalı caddesi ada 13, parsel 23. 
i) •el rşıyaka Alaybey Mehtab sokak ada 35, par
~ 2 ~ 12. 

79 
18 

116 
9 

2 
14 

18/1 
23/1 

2/1 
15 

209 

23 
4 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

9 l(,rşıyaka Alaybey Sevda sokak ada 15, parsel 38. 
i9() l>a:şıyaka Alaybey Hamamcı sokak ada 44, 

l\a sel 16. 2, •, 6, 8 ,, 
"n l>artşıyaka Alaybey Alayemini çıkmazı ada 44, 
'l.Jl 1( Sel 28. 
ig ,;rşıyaka Alaybey Naldöken tramvay caddeıi 
i 3 1(1~ 44, parsel 33. 
~ l\a şıyaka Alaybey Sütçü sokak ada 44, parsel 8. 
'"V'J l\a rşıyaka Alaybey Sezai sokak ada 44, parsel 6. 
tl l>arrşıyl aka Donanmacı M. Aydoğdu S. ada 6, 
" 2 1( se 7. 

13 
Pa~:~r;~a Osman zade Tarıkbey sokak ada 102, 

l~ Karşı k 
Kar Ya Osmanzade Tankbey so. ada 97, parsel 20 

Is ~ şıyaka Osmanzade Tarıkbey so. ada 97, parsel 19 

1 

17 
25 
12 

30 

15 
9 

13 
5 

" 

" 
" 
" 

" 

,, 
,, 
,, 16 l<.rşıyaka Ü!manzade Tarıkbey so. ada 97, parsel 23 

Pt rııyalca Osmanzade Tarıkbcy ıokak ada 96, 
'•el 17. 8, 8/ 1, 8/2, 10 ,, 

Depozitosu 
T.L. 

Esaa No. Yeri No. su 
iıki Yeni 

M2. 
217.- 260.
:225.- 260.-
230.- 260.-

360.-

60.- 260.-

30.25 280.-

PAZARLIKLA 
519 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey ıo. ada 103, parael 14 
520 Karşıyaka Oımanzadc Tarıkbey ıo. ada 101, parıel ' · 
522 Kırııfaka Oımanzade Reıadiye "kak ada 110, 

parae 16 
523 K.,..ıyaka OımarıHd• ~eıadiye ıok.k ada 100, 

parsel 23. 
524 Karşıyaka Oınıanzadc Reıadiyc sokak ada 97, 

panel 14. 
525 Karşıyaka Oımanzade Tıhirbey sokak ada 106, 

28.75 120.- parıel 1. 
526 Karşıyaka Donanmacı M. Aydın 10k1k ada 105, 

parsel 8, 44.- 420.-
531 Karşıyaka Oımanıade ikinci Aydın so. ada 100, 

11.50 80.- parsel 16. 
532 Karşıyaka Oımanıade ikinci Aydın S. adı 101, 

72.75 130.- parsel 21. 

15.- 40.-
546 Karşıyaka Osmanzade Y aıarotlu ıokak ada 117, 

p_arsel 14. 
552 Karşıyaka Oımanzade Rıhmibey sokak ada 108, 

19,50 180.- panel 1. 

24 
22 

41 

12 

28 

9 

24/1 

30 

17 

6 

Nevi 

" 

.. 
,, 

,, 

" 

" 

" 

" 

" 
63,25 360.-

80.-
40.-
40.-
40.-
40.-

554 Karşılaka Oımanzadı Şimıadifer aokak ada 113, 
p_ane 31. 97 - ,, 

555 Karşıyaka Oımanıade Ziyabey sokak ada 99, 
parsel 15 

35.-
35.- 30.-
40.25 30.-
41.75 100.-
13.- 40.-

556 Karşıyaka Oımanı:ada Ziyabey ıokık ada 100, 
parıeJ 9. 

SS7 Karşıyaka Osmanzadc Reıadiye Cad. ada l 13, 
p_arsel 11. 

559 Karşıyaka Osmanr:ade Reşadiye çıkmazı ada 113, 
parsel 13. 

561 Karşıyaka Osmanzade Reıadiye çıkmazı ada 113, 
parsel S. 

562 Karşıyaka Osmanzade Ruşen ıokak ada 108, 
7.- 70.- p_ırsel 8. 

566 Karşıyaka Oımanzade Reıadiye caddeıi ada 100, 
parsel 10. 10.25 70.-

80.25 550.-
87.- 100.-

S.80 
20.-

14.SO 28.-

572 Karııyaka Osmanzade Mabet ıokalc ada 109, 
parsel 14. 

574' Karşıyaka Oımanzade ikinci Aydın ıekak ada 99 
parsel 5. 

515 Karşıyaka Osmaazade Retadiye sokak ada 109, 
parsel 10. 

B.- 576 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak ada 101, 
parsel 12. 

577 Karşıyaka Oımanzade Reşadiye ıolcak ada 100, 

11~ " 
14 " 

82 " 

76 " 
64 " 
10 " 
31 .. 
8 " 

6 " 

60 " 
36 " 

21.:25 ll.- 1 /2 parse 17. 31 ,, 

33
.-

8
.- 582 Üçüncü Karataş Islahhane arkası ada 667 parsel 2. 8 EY 

583 Üçüncü Karataş Islahhane caddesi. Ye. 111, Taj 91 ., 
110.- 254.- 592 Karııyaka Alaybey Mehtap ıokak ada 16, parıel 35. 29 Ar .. 

608 Tepecik Sürmeli sokak. 1/l hisseıi. 89 ., 
llO.- 26.- 621 Ayavukla Topraktepe ıokak. 45 Ev 

Depozitoau 
T.L. 

M2 
1144.- 114.40 
243.- 24.30 

533.- 4~.64 

353.50 35.35 

859.- 128.85 

1693,- 101 .58 

540.- 32.40 

. 80.- 6.40 

250.- 15.-

264.- 31.68 

208.- 41.60 

204.- 30.60 

1185.- 94.80 

358.- 21.48 

140.- 11.20 

149.- 8.94 

690.- 41.40 

3116.- 124.64 

1443.- 86.58 

1854.- 111.2 .. 

546.- 32.76 

930.- 65.10 

877.50 70.20 

1257.- 50.28 
50.-

130.-
484.- 33.88 
18,. -ar. 10.-

52.77 

200.
€00.-
540.-

629 Karataş Dokuz eyliil sokak. 157, 13 ,, 
633 Birinci Aziziye M. Kırım sokak. 47 Evin .3/4 hi11"i 
642 Dördüncü Sultaniye E,refpaıa S. ada 1 O, par-

560.-
12.-

ıel 10. Ye. 42, Taj 48 ,. 3/8 ., 8.40 
645 Dolaplıkuyu M. Dolaplıku. S. ada 479, parsel 6 113 ,, 127 Arsa 26.-M2.2.60 

17.50 40.-
44.- 60.-

647 Dolaplıkuyu M. Dolaplıku. Cad. ada 474, parsel 10. " 62 Evin 8/ 16 bi11eıi 27.-
648 Mahmudiye M. Mumcu zade sokak ada 485, 

parsel 57. 126 • 128 Ev 100.-157.-ar.23.20 
48.-

649 Dayıemir M. Yeldeğirmeni çıkmazı ada 87, par
sel 15. 

650 Dayıemir M. Dayıemir So. ada 86, panel 3. 
18·

20 
651 Dayıemir M. Yeldeğirmeni Çık. ada 87, parsel 20. 

13.96 652 Dayıemir M. Dayıemir sokak ada 86, parıel 6. 

94 
12 

102 
6 

Evin 1/ 2 bi11Hi 
Araa 

" 
" 

4.-
48.-M2.1.-
16.-" 1.64 
61.-" 2.45 

653 Üçüncü Karataş Asanıör Sokak ada 655, par-
197 .- 23.64 sel 19. • 19/2 ,, 
115.- 9.20 658 Burnava Yaka M. ikinci Yaka sokak. 50 - Ev 

252.50 35.25 
987.25 148.09 
270.50 32.46 

667 Birinci Sultaniye Havai Geçidi ada 45, parsel 11. 22/ 1 - Arsa 62.50 
675 Kadriye M. Mesçit ıokak. 30 Tj. Evin 3/4 biaseai 
676 Kadriye M. Kireçli sokak. 3 ,, 3/4 ,, 
679 Fatih M. Mehmed ata ıokak. ada 493, parıel 12. 86 ,, 1/4 ,, 
681 Imariye M. ikinci Burç ıokak. 7 Ev 

384.- 49.92 690 Karşıyaka Osmanzade Yaşeroğlu Sok. ada 117, 
696.- 55.68 parsel 11. 23 Arsa 

701 ikinci Karataş Dokuzeylul sokak. 114, 116, 118 120 Beş ev 
569.- 113.80 702 Hatuniye M. Dellalbaşı S. ada 382, parsel 38 2 Evin 320/640 hissesi 
518.- 36.26 702/ l Hatuniye Dellalbaşı S. ada 382 parsel 38. 4 Evin 320/640 hi11esi 

1347.50 94.33 
322.50 23,76 
154.25 15.43 
196,- 1 t.76 
392.- 23.52 
713.50 71.35 

1099.- 220.-

702/2 Hatuniye M. Dellalbaş sokak ada 382, parsel 38. 6 Evin 320/640 hisseıi 
706 Alsancak Mesudiye M. Zade sokak. 18 Ev 
709 Kasaphızır M. Arayıcı sokak ada 300 parıel 10 3 Tj, Dükkln 
712 Kestelli M. Kahraman ıokak ada192, parsel 78 24 Odanın 1/2 hisseıi 
713 Kestelli M. Kahraman sokak ada192, parael 82 30 Arsanın 1124 ,, 
720 Tepecik Sakızlar sokak 38 Arsa 
724 " Hilal sokak 12 Ev 
731 Birinci Karataş Mansur:ıade yokuşu ada 706, 

Parsel 11 
309.- 21,63 735 İzmir Karataş irfan ıokak 

8.- -.80 738 İkinci Süleymaniye Eşrefpaşa Deşteban ıokak 

7 / 1 Evin 1/2 hiaacsi 
24 Evin 9/80 ,, 

ada 142, parsel 11. 
441.- 35.28 741 İkinci Süleymaniye Kimılpaşa ıokak ada 159 

parsel 1 

Araa 

" 

8.40 
20.-

1.74 
12.-
9.-

15.-
8.-

70.20 
1750.-
300.-
300.-
300.-
450.-
100.-
10.
-.37 
19.26 
90.-

90.-
1.80 

10.14 

3.24 

41.- 2·
46 

742 ikinci Süleymaniye Eırefpaşa Kimilpaşa ıokak 
ada 164 parsel 8. 110 No. " 172.-M2.6.8& 

1113.- 166.95 
176.- 14.08 
910.- 72.80 

743 ikinci Süleymaniye Eşrefpaşa Kimilpaşa ıokalc 
ada 164, parsel 4. 

744 ikinci Süleymaniye Etrefpaıa Kimilpaıa ıokak 
ada 164, parıel 1. 

602.- 72.24 745 . ikinci Süleymaniye E.şrefpap Kimilpqa ıokak 
ada 164, parsel 2. 

59.20 
30.90 
16.17 

7 46 ikinci Süleyman iye Eşref paşa Kimilpaşa ıokak 
ada 155 parsel 11 

" 

" 
,, 

150 ,, 
740.-
257.-
146.-
229.SO 22.95 

747 ikinci Süleymaniye Etrefpap Kimilpqa aokak 
ada 164 panel S 120 Taj Ev 

748 Ik.inci Süleymaniyc M. Etrefpqa Kiremit~i S. 
1295.- ll9.50 ada 173 parıel 1. ArH 

116.- 4.~4 

116.- 4.64 

1331.- 51.24 

107.- 3.21 

116.- 5.-

'.219.- 6,57 



s.,, •• 

Esas No. Yeri No. ıu 
Eski Yeni 

7 49 2 nci süleymaniye Eşrefpaşa Kiremitçi ıokak 
ada 173, parsel 3 

150 2 nci Süleymaniye Eşrefpaşa Kiremitçi sokak 
ada 166 parsel 8 1281256 hissesi Ye. 6, 

751 2 ncisüleyman;ye Eşrefpaşa Çorak sokak 160 
ada parsel 1 

7 52 2 nci süleymaniyc Esrefpaşa Çar ak ıokak ada 
150 parsel 12 

753 2 nci süleymaniye Eşrefpaşa Çorak sokak ada 
164 parsel 1 O 

155 2 kci !Ülcymaniye Eşrfpaşa Şeh Ahmet ıokak 
ada 166 karsel 12 

756 2 ncisüleymaniye Eşrefpaşa Mısırlı Cad. ada 
154, parsel 17 3/4 hissesi 

761 2 nci süleymaniyc Eşrefpaşa Şeyh Ahmet sokak 
ada 166, parsel 10 

8 Taj 

Nev'i 

" 

" 

" 

" 
,, 

,, 

" 
766 Ahmedağa M. Limoncular 80. ada 221 1 parsel45 
768 Toraman mahallesi Cedid sokak ada 411 par· 

11 Taj Dükkln 

sel 19 28/80 hisseıi 

M.2 

A1'ADOLlJ 

Depozitoıu 
T.L. Esas No. Yeri 

Ada 158, parsel 1. 
7.74,.1077 2 inci Süleymaniye 1 inci Kiremitçi S. 

Ada 160, parsel 9. 
6.09 1078 2 inci Süleymaniye 1 inci 

285.-

406.-
" Ada 167, parsel 15. 

5.88 1079 2 inci Süleymaniye 1 ıncı 

4 80 
Ada 164, parsel 11. 

· 1080 2 inci Süleymaniye 2 inci 

2 58 
Ada 160, parsel 2. 

· 1081 2 inci Süleymaniye 3 üncü 

196.-

160.-

86.-

" 

" 

" 
2 64 

Ada 160, parsel 10. 
· 1082 Çorak mahallesi. 

6 
_ Ada 150, parsel 14. 

· 1083 Murat reis sokak. 

66.-

195.-

78
.-

2 34 
Ada 150, parsel 5. 

15 140
· 1084 Mısırlı sokak. ada 154 parsel 9 

.- .- 1086 Burnava Salhane kumkahve. 

42.- 2 90 
1127 Ahmetağa M. Kaymakam Nihatbey S. 

· Ada 207, parsel 14-13. 

No. ıu 
Eaki Yeni 

10 

42/2 

73 

19/ 1 

18/2 

42/1 

20/1 

1122 
125 

28130 

Nev'i 

" 
., 

" 

" 

" 
,, 

" 

" ,, 
" 

84,86 iki dükkin . 

28 Eyldl 951 

Depoıi 
T. 

M2. 
153.-

342.-

1037.-

1078.-

3466.-

279.-

1688.-

774.-
142.-

5051.-

1 

774 Güzelyurt Şançıkmazı sokak ada 199 parsel77 
2/14 hisseıi 

777 Güzelyurd M. lkiçeşmelik C. ada 203, pauel64 
29 " 259.-

... 6, 8 Kahve Yahuthane ve 
fırının 2/16 hiaaesi 

SU 1128 Ahmetağa M. Kaymakam Nihatbey S. 
.- Ada 207, parsel 11. 80 ,. ,, 2 

137 50 izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin peşin veya taksitle satışları 11-10·937 pazartesi 
' nü saat onbircie ihaleleri yapılmak üzere pazarlıkla artırmaya konulmuştur. 779 İkinci Süleymaniye Yüzbaşı Hasanaj'a sokak 

ada 142, parsel 13 55151 
15 

65, 53 Tj. 63 

Evin 46080/371640 hiaseıi79.40 istekli olanlarm yevmi mezkı1rde hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatır• 
782 Üçüncükarataş Yeni duygu sokak Ev 30.- artumaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğraf getirmeleri. 28 9 3353 

Arsa 3.72 --------------------------~----~ 783 Salhane duygu sokak ada 969, oarscl 
804 Güzelyurd M. Gebeş S. ada 201, parsel ' 
807 Hasanhoca M. Osmaniye sokak 24 taj 
815 Birincisi.!leymaniye Aras sokak ada596, parsel 1 Ye.23,37 
818 Karantina Mısılı caddesi 318/320 
821 Güzelyalı M. Gebeş so. ad.a199, parsel 90 Ye. 14, Tj.61 

Evin 2/8 hissesi 10.- F ratelli Sperco "MARDINJAN,, vapuru 29 
Mağazanın 14/24 hissesi 116.80 Eylulden 6 Birinciteşrine ka· 

837 Güzelyurt M. Hacı Süleyman ıokak. 
Ada 198, parsel 7. 

839 Güneş Mah. Gelincik ıokak. 
Ada 196, parsel 8. 

848 Karataş Şetaret sokak. 
852 Güneş M. 2 inci Hacı Süleyman ıokak. 

Ada 194, parael 2. 
853 Güneş M. 2 inci Hacı Süleyman ıokak. 

Ada 197, parsel 13. 
858 Burnava Yıkık minare ıokak. 
865 Toraman Mah. Cedid sokak. 

Ada 411, parsel 13. 12/24 Hi11eıi. 
867 Fü.zelyurt M. Hacı Süleyman sokak. 

Ada 198, parsel 6. 
871 Birinci Aziziye debağ Ahmet sokak. 
873 Şehitler M. Mukaddes mezar sokak. 
87 4 Güneş M. Azizler sokak. 

Ada 197, parsel 80. 
881 2 inci Süleymaniye Yüzbaıı Haıana§'a S. 

Ada 132, parsel 15. 
883 2 inci Süleymaniyc Kiremitçi sokak. 

Ada 166, parsel 7. 
887 Karşıyaka-Osmanzade .Reşadiye S. 

Ada 112, parsel 13. 
888 Karşıyaka Osmanzade Ziya ıokak. 

Ada 99, parsel 10. 
889 Karşıyaka Alaybey Şadiye S. 

Ada 27, panel 2. 
890 Karşıyaka Alaybey Şadiye ıolcak. 

Ada 28, parsel 11. 
891 Karşıyaka Alaybey Şadiye ıokalc. 

Ada 28, parsel 16. 
892 Karşıyaka Osmanzade Reıadiye. 

Ada 100, parsel 11. 
893 Karşıyaka Oımanzade Reıadiye. 

Ada 110, parsel 2. 
909 Karşıyaka Osmınzade -'imendifer S. 

Ada 112, parsel 6. 
910 Karşıyaka Osmanzade Demiryolu çıkmazı. 

Ada 112. parsel 6. 
914 Karşıyaka Osmanrade Tıhirbey sokak. 

Ada 106, parsel 3. 
915 Karşıyaka Soğukkuyu Bostanlı çıkmazı . 

Ada 148, parsel 36. 
925 Köprü Mah. iskele çıkmazı. 

Ada 791, parsel. 26 
940 Güzelyurd M. Azizler ıokak. 

Ada 199, parsel 16. 
941 Birinci karataş lcadiye sokak. 
972 Salhane Mangaltepe sokak. 

Ada 675, parsel 15. 
975 Kasap hızır M. Kuyumcular ıokaLc. 

Ada 297, parsel 2. 
976 Kasap bızır M. Kuyumcular S. 

Ada 297, parsel 1. 
984 Köprü iskele tramvoy caddeıi. 

Ada 791, parsel 39. 
1032 Üüncü karataş Duygu sokak. 
1046 Karataş Safiye sokak. 
1059 ikinci Azizler Kemer cıddeıi. 

Ada 106. 
1060 ikinci Azizler 

Ada 106. " " 
1070 ikinci Karataş Şehit Nüaret sokak. 

Ada 632, parsel 17·6/24 Hissesi. 
1073 2 inci Süleyman iye Kamil paşa sokak 

Ada 219, parsel 4. 
1074 2 inci Süleymaniye Kamilpaşa ,, 

Ada 219, parsel 1. 
1075 2 inci Süleymaniye Kamilp•fa ,, 

Ada 158, parsel 3. 
1076 2 inci Süleymaniye Kamilpaşı ,, 

E 20 1 J A l dar LIVERPOO L ve GLAS· 
A~sa 4:201 "apur cen ası GOW için yük alacaktır. 
Evin 7/48 hiaseai 27 80 ROYAL NEERLANDAIS BRISTOL LEITH ve NE-W 

. KUMPANYASI GASTLE HATTI 

22 Odanın 315 hisaeıi 

Y c. 11/23 taj 4 
24.- "TRAJANUS,, vapuru 25- · "JOHANNE,, vapuru 28 

9-937 de gelip BURGAS, Eylule kadar doğru BRISTOL 

4 Evin 28/48 ' hissHi. 58.40 VARNA ve KôSTENCE li- için yük alacaktır. 
260.- manları için yük alacaktır. "ARABIAN PRINCE,, va-

•TRITON" vapuru 5. 10-937 puru 1 O Birinciteşrinde gele-
Evin 1/2 hissesi 70.- de ROTTERDAM, AMSTER· cek LEITH ve NEWGASTE· 

10,10/2 Ev 
211 

Yahuthanede odanın DAM ve HAMBURG liman- LE için alacaktır. 
4/11 hissesi. 3.- larına hareket edecektir. Tarih ve navlunlardakide-

26 Evin 40/160 hissesi. 18.48 SVENSKA ORIENT ğişikliklerden acenta meı'u-
4 Tai LINIEN tlive kabul etmez. 

Anı 29.-M2. 4.35 •BJRKALAND. motörü 2- - - - - ------
12, 16 Oda ve arsa. ,. 75. 10.- 10-937 de ROTTERDAM, DEUTSCHE LEVANTE 

8/24 hisaeıi. HAMBURG, GDYNIA, DAN- LINlE 
51 Evin 3/8 hiHeıi. 7.50 ZIG, BALTIK ve DANMARK G. M. B. H. 

96,98, 100 Mağaza 1640.-ı limanlarına hareket edecektir. 

20 Evin 3/48 hiaseıi. 7 201 

11

BARDALND,, motörü 16· 
. 10-937 de ROTTERDAM, 

41 Taj ,, 3/8 ,, 16.80 HAMBURG, DANZIG, GDY-
Araanın 128/256 hit1eıi 1 NIA, NORVEÇ BAL TIK ve 

6 42.-~2. t.26 DANMARK limanlarına hare· 

.'1 Tarla. 

15 " 

1.C/2 Araa. 

27 " 
17117 " 
,1/1 " 

37 Tarla 

157, 63, 73 " 

51 Araa 

24 " 

9 Tarla 

600 Arıa 

1 
ketedecektir. 

777.- ,, 62.16 11VIKINGLAND,, motörü 
1 3-11·937 de ROTTERDAM, 

1830.- ,, 91.50

1 

HAMBURG, DANZIG, GDY-
. NIA, DANMARK limanlarına 

132.- " 19.80 haeket edecektir. 
~ 06 48 60

1 SERViCE MARITIM 
~ .- " . j ROUMAIN 

225.50 ,, 22.52 • ALBA JULIA,, vapuru 10-
1 10·937 de Ml\LTA ve MAR· 

5015.- ,, 304.50 SILYAya hareket edecektir. 
j ZEGLUGA POLSKA S.A. 

2669.- 160.14• • LECHISTAN ,, motörü 
1 10/10/937 de ANVERS, DAN-

3898.- 155.92 ZIG ve GDYNIA limanlarına 

553.-

1520.-

1939.-

hareket edecektir. 
11 .06 Yolcu ve yük kabul ederler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
91 .20 navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
10.- l Daha fazla tafsilat için kin-

172.50 292.- ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 

13 l e 16 EYin 75/258 hi11eıi. 
' J, 

48.80 SPERCO vapur acentalığına 
154.60 müracaat edilmesi rica olunur. 16 ,, 5111 

" 

26 Taj Araa 

41 Taj Dükkin 

43 Taj " 

600 Araa 219.50 
Evin 1/3 hiaseıi. 

7 " 3/16 " 

' 15 Aua M2. 127.17 

16 

71 Taj 

132, 134 

111 

1/10 

,, 

., 

,, 

" 

" 116.79 

" 211.

" 278.-

72.-

24~.-

Telefon: 4111/4142/2663/4221 

3ı.18 Olivier ve 
90.-

80.-

2-il.45 
12.-
40.-

63.60 

58.40 

31 .60 

14.-

3.60 

12.-

Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
lirinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

•POLO,, vapuru limanı· 
auıda olup 28 Eylule kadar 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

"PHILOMEL,, vapuru 29 
Eylulden 8 Birinciteşrine ka
dar LONDRA, için yük ala
.aktır. 

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

LIVERPOOL HA TTJ 

.. A THEN. vapuru 25 Ey· 
lulde ROTTERDAM, HAM· 
BURG ve BREMEN için ha
reket edecektir. 

"THESSALIA. vapuru 6 
llkteşrinde bekleniyor. HAM
BURG ve BREMEN liman· 
larından mal çıkaracaktır. 

AMERICAN EXPORT LI· 
NES 

The E.XPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

'"EXMOUTH" vapuru 22 
Eyliilde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır . 

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

•EA'.AMELIA. vapuru 3 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

EXECUTIVE,, vapuru 10 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

•EXCHANGE,, vapuru 18 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

•CARLTON. vapuru 22 
Birinciteşrinde bekleniyor. 
NEVYORK için yük alacaktır. 

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

SHIP CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

•EXCALIBUR,. vapuru 24 
EyJUlde PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

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

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

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"OITUZ,, vapuru 4 Birinci 

teşrinde bekleniyor. Ayni gün 
KôSTENGE, SULINA GA· 
LATZ ve GALATZ aktar· 

ması TUNA limanlarına h 
ket edecektir. 

"DUROSTOR,, vapuru 
Eyliilde bekleniyor. K 
TENCE, SULINA, GALA 
ve GALA TZ aktarması 
NA limanları için yük 
caktır. 

STE ROY ALE HONGR 
iSE DANUBE MARITIM 

"BUDAPEST" motörü 
Eylulde bekleniyor. BELG 
DE, NOVISAD, COMARN 
BUDAPEŞTE, BRATISLA 
VIY ANA ve LINZ liman 
için yük kabul eder. 

JOHNSTON WARR~ 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
.. AVIEMORE. vapuru 

Eyliılde bekleniyor. LI 
POOL ve ANVERS liın• 
nndan yük çıkaracak ve 8 
GAZ,VARNA,KôSTEN 
SULINA, GALA TZ ve 
RAIL limanlarına yük 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE · 
ANVERS 

.. ESPAGNE., vapuru 
ifil sonlarında bekleniyor. 
VERS için yük alacaktır. 
KHEDIVIAL MAiL LIN 

"ABUKIR,, Halen liıı> 

mızda olup PORT SAiD 
ISKENDERIYE limaolıl'I 
yük kabul edecektir. 

DEN NORSKE MIDDt:JI 
HAVSLINJE 
OSLO 

11BAALBEK,, motfüü 
Eylulde bekleniyor. Dl 
DÜNKERK ve NO.R 
umum limanları için yük 
caktar. 

"BAY ARD,, motörü 24 
rinciteşrinde bekleniyor· 
EPPE, DÜNKERK ve N 
VEÇ limanlarına hareket 
ARMEMENT H SCHlJ 

HAMBURG 
.. MARITZA" vapuru 

EylUlde bekleniyor. RO 
DAM, HAMBURG ve 
MEN için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, 
tarihleri ve navlun t 
hakkında bir taahhüde 
leme~. 

Doktor Adil Bif 
Bir müddettenberi A 

pada bulunan ltalyan 
tanesi operatoru Do~ 
Adil Bir avdet ederek ıll 
yenehanesinde hastalı 
kabule başlamıştır. 

Göz Heki 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan ,o' 
kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden t' 
saat 10-12 öğleden so~ 

15,30 - 17 Tele. 343 
• 


