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Cumartesi 
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-= hkteşrin 9 3 7 HergOn sabahları çıkar, siyasal gazetedir . Tek/on: 2776 

Mersinde 
·Bir Ortamekteb talebesi 

müdürünü öldürdü 

Manevra, büyük bir meseleyi esas tutarak başlamış bulunuyor 

Mavinin lzmire mefruz olarak yaptığı taarruz dur
durulmuş, bir cephe kurulmuştur • 

--· Mavi kuvvetler, Kuşadası sahillerinden çıkarak, Kırmızı taraf cephesini 
sol kanadından vurmak için harekete geçti ... -· 

A.tatürk, lnönü ile birlikte ve bütün Vekiller Heyeti, manevra sahasına hareket ettiler. Salı günii, bii
yük bir meydan muharebesi olacaktır. Kıtaatımız, şayanı hayret bir süratle harekata devam ediyor 

, . 

I 

Dün gelen generallerimizin istikballerine aid intibalar 
Manevra hazırhklan, vazedil· da yetiımesi için gösterilen sürat Aydıo,(Hususi)- Ege manevra· 

lbiı olan metıeleye nazaran henüz harikuladedir. lanna iıtirak eden kıtaat 1 tetrin· 
hitmiı değildir. Manevrayı idare :Mavi taraf kuvvetlerine aid den itibaren Mendereı ıahaıma 
~decek olan Orgeneral f zzt>ddin donanma, Kuoadaeı sahillerini fa· doğru harekete geçmiılerdir. Bu 
ÇaJıılar ile erklimhaıbiyeei, başha· eılagz bombardıman etmektedir. kıtaat peyderpey Aydıua gelerek 
lte111 Korgeneral Abdurrahman Na· Donanma himayeeindeki ihraç manevra sahasına doğru yollanna 
1iı C,;ürmanJ ve manevrayı takib noktalannın mihnık yerleri, Kuşa· devam etmektedirler. 9 ilkteşrinde 
~ecek komutanlar, gazeteciler ve da11 civan ve Balat mıntakaıımdaki bütnu kıtaat mevzilerine yetiımio 
lıir çok zevat dün kıemen Sökeye, eahillerdir. bulunacak ve 10 ilkteırin aabahı 
ltıeınen manevra mıntakasına ha· 
"-ket etmişlerdir. 

Yann eabah manevra çok ge-
Çin.Japon harbi 

'if bir ölçftde baolamıı olacaktır. o k J on 
lltyük: Şef imiz ve refakatindeki n ona a p 
'tvat bu eabah Nazillide buluna- kıtaatı sevkedı•ıdı• '-it ve Akşam üzeri manevra ea· 
"-eına hareket ederek pazar saba· • • 

~~;: .. ~:~~;~ b ... üu ... ,he Nisi Nisi gazetesi, Rusyanın Çine 
t Birinci ordu müfettiıi Orgcnera~ 260 ta'""are go"n _Jerdı•g.,ı·nı· yazırvor 
._eddin Altay ile Trakya genel mü· 'J T Uı 'J 
Ftttiıi General Kazım Dirik, General 
~ Omurtağ ve General Sabit 
leyun, General Cemil Cahid Toy· 
~tnir ve kurmay heyeti, dün, ma· 
"ttı-a eahaeına gitmek üzere İnönü 
~ru ile oelırimize gelmiı ve 
t"Port iskelesinıle vali muavini 
ı....~id Ünver ve belediye reis ve· 
"'il 8. Reşadla şehrimizdeki Gene· 
~er tarafıudan karşılanmışlardır. 
;~ akşam Nazilliye hareket et· 

'tlerdir. 
k.utadaeı, 7 (Manev.ralan takib 

~- ukadaoımız bildiriyor) - Sö· 
~ naUedilen manevra komutanlık 

rg&bı, geceli gündüzlü faaliyet 
·~ermektedir. 
t_ Atanevra kumaudaoı Orgeneral 
._~din Çalışlar bugfin Kuoadaeı 
~:Ska11na giderek kıtaatı teftiş 
41 ~. ınavi taraf kumandanı Ge· 
._•tal Mu11tafa Muğlalı ile görüş-

Gttflr. 

Ilı .k:uıadaıı hö1ge8inde Çetin kıyı 
ı, lllaarebeıi oluyor. Kuvvetler ıevk
'il Çalıııyorlar. l\favi kuvvetler ea· 
~ llıoktalanna çıktılar. Tutuomıya 
ta Vaffalt oldukları anlaşılıyor. Ka· 
~ ~e deniz harbi ehemmiyet kes· 
),~elı:.tedil'. İki tataf da cebhelere 

' taze kuvvetler eevkediyorlar. 
--.!•lniye kuvvetlerinin zamanın· 

Çin askerleri, sandalyeler üzerinden müdafaa ediyorlar/ 
Şanghay, 8 (Radyo) - japoor&i'Wdi&ini bildirmiıtir. 

kıtaatıom mühim bir kısmı, On· Şanghay, 8 (A.A.) - Sentral 
kona sevkedilmiotir. Nevs Çin Ajansı japonların Hoao 

Söylendiğine göre, buradan adasında karaya çıktık.lanm ve 
Çine ailiih ve mühimmat sevkedil· 600 japon babriyeliıinin orada bir 
mesi için esaslı tertibat alınacaktır. hava üsıü teıiı ettiklerini teyid 

Tokyo, 8 (Radyo) - japon Er· etmektedir, 
klimharbiyei umumiye riyasetinden Nankin, 7 (A.A.) - Çin reımt 
bildirildiğine göre, japon ordulan, tebliği: 

Pinikoyan ve Puçeo kasabalarını Bfttün Şangbay cepheıinde 
işgal eylemiolerdir. tiddetli muharebeler devam etmek· 

Tokyo, 8 (Radyo) - Nisi Nisi tedir. japon kıtaatı a&ır topçunun 
gazetesine göre; halen Moskovada himayeııi altıuda ilerlemeğe teıeb• 

bulunmakta olan Rusyanın Nankin büı etmioleree de Çinlilerin göster· 
sefiri, Nankin hük.ihuetine çektiği digi çetin mftdafaa karıııımda mu· 
bir telgrafta, Sovyet Rusyamn, vaffak olamamıolar ve Çin kıtaatı• 
Çine 260 tayyare göndermeğe ka· nın mukabil bir taarruzu üzerine 

"'\ de Liuhang-Lotiende ağır zayiata 

ANADOLU 
uğramı~lardır. 

Düomandan pek çok mühimmat 
iğtinam olunmuotur. 

Çin kıtaatınm göıterdiği kah· 
ramanlık berrürlü takdirin fevkin· 
dedir. Hepinizin en se-veceği, en beğe

neceği bir gazete olacaktır 

Yakında 12 Sahife 
• ,,, s;~i~e, re~k, resim, şekil, haber, tenevoü itibarile 

ugulc Turk gazeteleri gibi mükemmel bir gazete. 

Liohangda hıtaatımız üç ne• 
ferle bir kumandandan ibaret k.a· 
lıncıya kadar bıstlanmızı müdafaa 
etmiı ve nihayet takviye kıtaatı 

gelerek diloıoıtnı ricale mecbur 
etmiıtir . 

Cbapeide Çin kıtaatınıo güzel 
bir tabiyeıi neticeeinde japon in· 

- 'Sonıı .S inci sahifede -

- ' 
ANADOLU ___ ...... __ _ 
Ege manevr;aları 

sahasında 
ANADOLU, kahraman ordu. 

muzun yapacağı büyük manevra· 
ları takib etmek üzere kuvvetli 
bir yaz1cı arkadaoını •e fotoğ· 

rafçısmı manevra •hsııına gön· 
clcrmio bulunmaktadır. ANADO· 
LU, manevranın bütün aaf halanoı 
adım adım takib ederek karileri· 

Mesud bir hadise 

Nazilli halkı büyük bir 
sevinç içindedir 

Atatiirk, basma fabrikasının açıl
ma töreninde bulunacaklar 

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

Nazilli, 8 (Hususi) - Beı Be· Küoad reıminden eonra fabrika 
nelik ıanayi programımızm mühim gezilecek, öğleyiıa bir ziyafet Ye-

ne bildirecektir. bir merhalesini teşkil eden Nazilli rilecektir. 
\....., _____________ __) baema fabrikamız, bugün Pn Bil· Atatürk buradan manena ... 

Kuoadası ve Küçük Menderee man· yüğümüzön huzurile açılarak iole· haımı teırif edecekler, Sökeye g• 
eabına hareket baohyacaktır. meğe baolıyacaktır. çecekler Ye pazar gGnd hankib 

Hareket Söke, Germencik, ç.. Atatürke kavuıacaklannı haber takib buyuracaklardır. 
murlu Ilıca, Karapınar, K.oçarlıya alan Nazilli halkı, bftydk bir neoe lzmirden giden d~vetlilar 
doğru inkioaf ederek 13 ilkteırin içinde bayram yapmakta, Ulu ô0 • Nazilli fabrikaıııwı ktltad me-
ealı gününe kadar devam edecektir. deri karoılama&a hasırlanmak.tadır. raıiminde bulunacak dnetWer, 
14 ilkteorin çarıamba günü kıtaat Şehir battanbata donanmıı, taklar diln gece huıuıl bir trenle AJaaa. 
iıtirahate varacak ve 15 ilk.teorin kurulmut. evler ıftıılenmiıtir. Na• cak iıtaıyonuodu Vuilliye baro-
pertembe günü Germencik Seyrek· zilJiye civar kualardan heyetler ket etmiılerdir. Davetliler, ak .. m 

l tehrimiae döneceklerdir. ova mevkiinde bftyClk geçid reemi ge miotir. 
Vali B. Fulı Güleç, refakatin· yapılacakbr. Atatürk, Vekiller ve dnetli 

de miyet jandarma komutanı bu-
Lrmm kuvvetlere kumanda bulunanlar bu eabah Nazilliye •eo 

• lnnd uğu INılde dan akfam Ku .. da· 
edecek olan beçinci kolorku ko- leceklerdir. Fabrikanın açılma una hareket etmiıtir. Yana ç..h 
mutam Korgeneral Kerameddin töreni eaat 9 da yapılacaktır. Kur• (Aziaiye) iıtuyonanda YiJAyet ha. 
Kocaman dün akfam Afyon ~enile deleyi bizzat Büyük Şef in keame- dudunda Cumburreiaimis AtaUlrk4 
ve karargihile birlikte Aydına gel· leri muhtemeldir. iıtikbal edecektir. 
miıler, ietaıyonda baota 57 inci 
tömen komutanı Tümgeneral Nuri 
olduğu halde ukeri erkin ve 
ümera tarafından karıılanmııhr. 

Kırmızı kolordu karargahı elyevm 
Aydında bulunmaktadır. 

Manenalara baıta Büydk Şe· 
fimiz Atatürk olmak üzere Vekil· 
ler Heyetinin ittirak edeceği müj· 
deıi ilimizde çok büyük eevinç 
uyandırmııtır. Aydında, manevra 
nhaıında ve bnUin il çevresinde 
büyük hazırlıklar duam etmektedir. 

Manevralar ,bittikten ıonra or· 
du tarahndan ordu erkimna Ger
mencikte 300 kioi&ik bir ziyafet 
verilecektir:. Bunu ilkteırinin on 
betinde de Aydında Cumhuriyet 
Halk Partiıi tarafından ordu er.ka· 
nı ıeref ine Yerilecek mükellef bir 
ziyafet takib e~ecektir. Büyük er· 
Unıbarbiye Ye ordu karargihlan 
10 ilkteorinde Sökede bulunacaklar 
12 ve 13 den itibaren Aydına nak· 
ledileceklerdir. 

Kamutay namına manevralara 
eaylavlarımızdan, Ali Kılıç, Azis 
Akyürc!k, General Kazım Sevükte· 
kin, General Muhiddin Akyüz, Ha· 
cim Çörekli, Haun Retid Tangut, 
Bilınü Konya, Lütfi Müfid Öztao, 
Berkin, Salih Bozok Abdurrahman 
Sami iotirak edeceklerdir. 

- Sonu 5 inci sahi/ed• 
r 

Memleketimizden 
muhtelif mahsul-

Adana lstanbul telefonla 
konuşuyor 

Adanadan bir görünüş 
fıtanbul, 8 (Buıusi) - Adana ile İıtanbul araeındaki telefon maba· 

nreai baıladı. Mersin, Tarıus, Sıvaı ve Erzurum telefon hadan da ya• 
kında açılaraktır. 

Feci bir tren kazası 
ler alacaklar M b• 

lstanbul, 8 (Rusust)- uzaffer adında genç ır 
Amerikalılar, memleketi- staiyer parçalandı 
mizden fazla mal almıga 'I 
karar wrmişlerdir. Ala- • 
cakları mallar arasında Dün eabab l\lenemen civannda yer memuru olarak çalıf&D B. 

d ... Balatçık ve Çiyli iıtaıyonlan ara• Mnzaf fer adında bir genç, tren 
tütün, incir, üzüm ile ıger ıında feci bir tren kasaıı olmuı- süratla yol alırken namlu raylar 
mahsullerimiz ilk safta tur. Sabahleyin Maniıadan lımire araeına düımüo, tekerlekler albnda 
ıeligtJr. gelmekte olan 1106 numaralı yolcu parçalanmııbr. Znallı gencia feci 

\_, ___________ ./ btannda de'1et demiıyollan ıtaj· - Sonıı 5 inci ..Jıi/ede -

• 
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B...,rlinden mühim 
bir rapor g·e di 

Son haf ta icinde üzüm ve incir 
1 

üzerine iş yapılmamıştır -------Türk - Alman ticari müna- Diğer taraftan tahkikatımıza 
sebatı hakkmda Berlindeki göre satacakları ma\ların be-
Turk Ticaret odasından ich- dellerini ne zaman tahsil ede-
rimizdeki alakadarlara bir ra- ceklerini tahmin ve hesab ede-
por gelmiştir. Raporda, son miycn ihracatçılarımız, muay-
haftalar zarfında da üzlım, in- yen bir zaman devresine aid 
cir üzerine hiçbir iş yapılma- faiz ve masraflar ilavesile ta
dığı bildirilmekte ve bunun lcb ettikleri fiatlerle satışları 

scbebleri şöylece izah olun· güçleştirmekte ve geciktir-
maktadır: mektedır.,, 

"30 Ağustos 937 tarihli ti- R d k ı . apor a, son mu ave e mu-
caret anlaşması metınlerinin 'b" Al ·h d 
ve bunların tatbikatına müte- cı ı_nc~ manyaya 1 raç e e-

11
.k t ı· t k t I d . ceğımız yumurtaların idhali 

a ı a ıma ın on ro aıre-

l 
· k h f hususları hakkında Alman yu-

erıne anca geçen a ta so· 
nunda verildiği anlaşılmak

tadır. Mukaveleye bağlı bir 
numarıılı liste dahilinde veri
lecek ithal müsaadelerinin it-
ıalatçı firmaların geçen seneki 

faaliyetlerine ve aylık harekete 
göre tevzii hesaplarını hazır
lamakta olan kontrol dairelni 
yakında geniş ölçüde ithalat 
müsaadesi vermeğe başlıya
caktır. 

Köpek ve kader, kısmeti 
Bundan üç, be-ş sene e:vel 

Amerikada, Nevyorkta L. Con
son adında işsiz, güçsüz bir 
adam vardı. 

Bu adamcağız, işsiz, güçsüz 
Ye tabiatile fakir olmakla be· 
raber kafi derecede merhamet
liymiş. Çünkü bir gün bir so
kak köşesinde bulduğu gebe 
bir köpeği evine almış, köpe
ği iyi bakmış ve hatta kendi· 
sinden ziyade bu köpeği do
yurmuştur. 

Köpek dört ya~ru doğur• 

muştur. Bu yavrular yumak 
gibi, güzel, tombul vt! sevim· 
liymiş. Bu sırada açılan bir 
köpek sergisine müracaat et
miş, yavrular birinci mükafatı, 
yani 50,000 dolar kazanmıştır! 

Birinciliği kazanan yavrula
rın herbirini de beşer bin do· 
lara satmış, bu suretle bir 
hamlede 70,000 dolar sahibi 
olmuştur. 

Ertesi sene köpek yeniden 
yavrulamış, bu yavrular da 
birincilik kazanmış, birincilik 
kazanan yavrular yüksek fiat-
1,.rle satılmıştır. 

nasılı .. Sözün kısası şu: Fa
kir ve işsiz adam bir kaç se· 
ne ıçinde başıboş köpek yü
zünden zengin olmuştur! 

Kader ve kısmet işte buna 
derler! 
Tuzağa dUşen hayalet! 

lngilterede Dorham kontlu
ğ mda bulunan Poklington şa
tosunda her akşam beyazlar 
giyinmiş bir hayalet çıkar, 

yaptığı hareketlerle şato sa
kin !erini korkuturmuş! 

lngilterede, bilhas .. a İskoç
yada hayaletsiz şato yoktur 
dediklerine göre, bu hadiseye 
alelade bir hadise nazarile 
bakmak lazımdır. Fakat, bu 
hadisenin bir sonu vardır: 

Şatoda bulunanların en ce
suru, dinç ve zeki bir delikanlı 
bu hayalet muammasının içyü
zünü bulmağa azmetmiş, ha
yaletin göründüğü yerlerde bir 
tuzak kurmuştur. 

murta dairesi tarafından bir 
mukavele sureti tesbit edildi~i 

ve Ankaraya gönderildiği bil
dirilmektedir. Bu mukavelede 

Almanyaya yumurta idhali 
esaslarında hiçbir değişiklik 
yapılmamış, yalnız bir eylôl 
31 te~rinisani ayları için Al
manyaya sevkedeceğimiz yu
murta miktarı 8 bin kental 
olarak tesbit edilmiştir. 

Tuzağın olduğu yerde giz
lenen delikanlı bir aralık "im
dat, imdat(,, diye bir ses duy
muştur. Ve seslerin geldiği 
yere koşmuş, tuzakta hayaleti 
tutulmuş görmüştür. 

Hayalet kimmiş, biliyor mu
sunuz? 

Şato sahibinin kızıl 

Bu kız, bu şakasının neti
cesi olarak ayağından yaralan
mış ve epeyce zaman tedavi 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Hastanede kalmak rekoru 
Bizim Memleket hastane

sinde, tedavisi mümkün olmı
yan veya çok uzun sürecek 
hastalar için yer yoktur. 

Bunun haklı bir zaruret ol
duğunu kabul etmekle bera
ber, Brüksel hastanelerinden 
birisinde bir hastanın hasta
neye girişinin ellinci senesinin 
tes'ıt edildiğini de karilerimize 
bildirmekte mahzur görmü
yoruz. 
Adı Hanri Satane olan bu 

hasta bundan elli sene evel, 
henüz iki yaşındayken ağır 
hasta olarak girmiş ve o za
mandanberi çıkmamıştır. Çün
kü, hastalığı felç husule getir
miş bir daha da iyi olma
mıştır! 

En kıymetli hatlral 
Şeker elli sene saklanır mı? 
Evet, bir miktar şeker elli 

senedenberi hıfzedilmiş ve 
belki birkaç seneler daha hıf
zedilecektir. 

Bu şekerler, Amerikalı bir 
geline aittir. Şimdi kafi dere
cede ihtiyar olan bu kadın, 
gelinlik şekerlerinden bir mik
tarını hatıra olarak saklamış 
ve elli senedenberi de sakla
maktadır. 

Bu şekerlerin hala saklan
makta olmasına bakılırsa .. Bu 
kadının izdivacından çok mem
nun olduğu anlaşılmaz mı? 

Esperantonun ellinci 
senesi .. 

Tuhaf oldu, bugünkü "dün· 
yada neler oluyor?., doğrusu. 

Beş yazıdan üçü ellinci se-

ANADOLU 

iki kadını 
yaralamış 

.... --c--

Şahitler mahkemeye 
gelmemişlerdi 

Yangın yerinde Alsancak 
ilkokulu civannda eski nişan
lısı Sakine ile annesi Serveti 
bıçakla öldürmek kasdile ya-
ralıyan Malatyalı Cemalin mu
hakemesine dün şehrimiz Ağır-
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştiştir. Bu celsede iki 
şahit dinlenecekti, şahitler 
gelmemişlerdi. Bunlardan Re-
fika adındaki şahidin Afyon
yonda bulunduğu anlaşılmış 

ve ifadesinin Afyon Ağırceza 
mahkemesi vasıtasile alınması, 
gclmiycn şahidin zorla getiril
mesi kararlaştırılmış, muha
keme başka bir güne bıra· 
kılmıştır. 

Meşhud cürümlere aid bir istatistik 

Hakimlerimizin gayreti 
takdire şayandır 

On bir ay içinde 1063 vak'a 
mahkemelere verildi 

3005 Numaralı meşhut suçlar 
kanununun mer'iyet mevkiine 
girdiği 1 Teşrinievel 936 tari
hinden itibaren 30 Eylı11 937 
tarihine kadar bir sene zar
fında şehrimiz Sulhccza mah
kemelerine 1063 m şhut cürüm 
hadisesi gelmiştir .. 

Bundan 1057 tanesi karara 
bağlanmış, 6 sı istilamlara ce
vap gelmediği için için Teşri
nievel ayına devredilmiştir. 

Gelen bu evrakı aylara tas· 
nif ettiğimiz takdirde; cürmü-

Bayan Melahatin yirmi 
lırasını kim çalmış Meşhud cürümler, lıô.kimi 

Bay Naci Erel 

Her gece tek başın; ·;:ar gazinosuna gı·- meşhut hadiselerinin hangi ay· 
larda az ve hangi aylarda çok 

den ve kocasından bahseden kadın olduğunu anlıyabiliriz: 
Dün ikinci Sulhceza mah- işgal eden bu bayanın son Cürmümeşhut kanununun 

kemesinde dikkate şayan bir gelişinde, kendisine verilen mer'iyete girdiği Teşrinievel 
hırstzlık davasının duruşması hesap puslası muhteviyatını ayında 86 iş gelmiş 85 i ikmal 
yapılmıştır. Hadise oldukça ödiyememiş ve zevcinin gele- edilmiştir. 
enteresandır. ceğini ve onun tarafından ve- Teşrinisani ayında 71 evrak 

Fuarın açık bulunduğu sıra- rileccğini bildirmiştir. gelmiş devredilenlerle beraber 
larda, gayet ştk ve güzel bir Bayan Melahat, bir aralık 72 si neticelenmiştir. 
bayanın Fuar gazinosuna her dışarıya çıkıp gelmiş ve masa Kanunuevelde yalnız 63 dos-
akşam devam ettiği, hiçbir üzerindeki portmeninden yirmi ya gelmiş, hepsi karara bağ-
kimse ile ihtilat etmeksizin bir liranın garson Hüsnü ve lanmıştır. 
b" . 1 1 d'". Selim tarafından çalındığını Kanunusani ayında gelen 75 

ır masayı ışga ey e ıgı ve iddia etmiştir. 
içtiği meşrubatın bedellerini Hadiseye el koyan zabıta, işin 72 si bitirılmiş üçü Şubata 
bizzat ödiyerek çekilip gitti- tahkikata giriştiği zaman Bn. devredilmiştir. 
ğini gören, gazino şefgarson Melahatin paranın miktarı Şubat ayında gelen 91 
ve· garsonları, bu bayanın kim üzerinde biribirini tutmıyan dosyadan devirle birlikte 94 
olabileceğini tahmıne kalk1ş- ifadelerinden ve kendisinin karar çıkmıştır. Mart ayında 
mışlardı. sarhoş olmasından yaptığı 89 cürmümeşhud hadisesi 

Ona Nermin, Saadet, Me· masrafı ödememek için bu tesbit edilmiş, 83 ü netice-
liha ve Şöhret diyenler bulun· hileyi tertib eylediğine zahip lenmiştir. Nisan ayında 79 
muştu amma, hakiki çehresini olmuştur. evrak gelmiş, 83 ü ikmal edil-
bilen kimse yoktu. Alsancak karakolunun yap- miştir. Mayısta gelen 93, ba-

tığı tahkikat evrakı ve fezleke Her gece olduğu gibi mu- I ziranda 83, temmuz ayında 
ile kinci Sulhceza mahkeme- 12 d ayyen zamanında, masasını 1 osya tamamen netice-

-- sine verilen tarafların dün ya- lendirilmiştir. Ağustosta 90 

neye inhisar etti. Fakat ne 
yapalım? Dünyada bugün için 
olanlar işte bunlardan ibaretl 

Evet, Esperııntoyu, bu sun'i 
ve yeni, beynelmilel dili elbet 
bilirsiniz; işte bu dilin ellinci 
senesini idrak etmiş bulunu
yoruz! 

pılan duruşmalarında, bazı 
zabıta memurları şahid sıfa- evrak gelmiş, 82 si karara 
tile dinlenmiş ve bunlar Bn. bağlanmıştır. Eylfıl ayında 118 
Melahatin evvela yirmi bir, evrak gelerek devirle beraber 
sonra on yedi lirasının çalın- 125 i karara bağlanmıştır. 
dığını söylemesi dol yısile bu Gelen bu evrakın duruş· 
iddianın bir uydur-...a oldu- malan neticesinde 415 suçlu 
ğu kanaatinde bulunduğunu hakkında muhtelif müddetlerle 
ifade etmişlerdir. hapis kararı verilmiştir. 

Çanakkalede bulunan bir Bu 1063 dosya içinde aidi-
şahidin ifadesi istinabe suretile yet ve para cezaları ile tecil 
alındıktan sonra nihai karar kararları da bulunmaktadır. 
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üzüm ve palama __ ....... .. 
B. Mümtaz dün An 

karaya döndü 
İzmirde üzüm ihracatının 

kontrol nizamnamesinin tatbi· 
katında görülen zorluklar el· 
rafında tetkikler yapmak ,;e 
palamut ihracatının kontrol 
nizamnanı~si hakkında ihracat· 
çıların ıı ütalealarım tesbit et· 
mek için Ankaradan şehrimiıc 
gelen, üzüm ve palamut ihr•· 
catçılarile görüşmeler yapan 
lktısad Vekaleti iç ticaret 
umum müdürü B. Mümtıı 

dün Ankaraya dönmüştür. lht 
B. Mümtazın İzmirde yap- ku 

tığı tetkiklerle her iki nizadl· ~ 
namenin tatbiki yüzünden do· Pe 
ğan ve bundan sonra doğ sırı 
ması muhtemel bulunan zor taf 
lu~l~r tamamen teibit edi• Pış 
mıştır. Bu zorlukları önli 
cek her türlü tedbirlerin al 
nacağı öğrenilmiştir. 

mer tramvayları 
Şirket, işletme için t 
şebbUste bulunacak 
İzmir Tramvay ve elek · 

şirketi, imtiyaz mukavelesi 
göre Konaktan Basmahane 
elektrikli tramvay işletın 
için teşebbüste bulunmuş 
tramvay güzergahının pr 
hazırlanarak Nafıa Vekaleti 
gönderilmişti. 

Haber aldığımıza göre, 
ket, yakıı~da Basmahane 
ayrıca Kemere tramyay işi 
mek için de teşebbüste bıı 
nacaktır. 

B. Sedad Çumralı " 
İzmir müddeiumumi k. 

muavini Bay Sedad Çumral 
Adliye Vekaldince bir 
mezuniyet verilmiştir. B. Se 
mezuniyetini fstanbulda 
recektır. 

Hayvan gardiyanlart 
1 Eyliil 937 tarihinden 

haren kadroda çalıştırılaP 
hayvan hastalıkları üzeri 
vazife alan süvari veya pi 
gardiyan miktarı Ziraat V 
letinden sorulmuştur. 

Orman ya11gmı 
Cumaovası nahiyesinin 

rece köyü civarındaki or 
da bir yangın çıkmış, rye. 
halk ve jandarmalar ta 
dan söndürülmüştür. 

iki aygır ahnacak 
Vilayet aygır deposu 

Nonyüs ırkından iki aygıt 
tın alınacaktır. Bu aygır 
Çifteler harasmdan satın /. 
ması için teşebbüste bul 

muştur. 

Evet, 1887 de Dr. Zamen
hop bu dili kurmuştur. Espe
ranto, kendisine benziyen Vol· 
pük dilini hükümden iskat et
miş bir dildir! 

verilmek üzere muhakeme Malum olduğu u·'zere şehrı·- d ar devam etmektedir. 

Esperantonun bugün pek çok 
gazeteleri, kütüphaneleri, bü: 
yük tabileri, sinemaları vardır. 

Yalnız ... Sözlü filimi yoktu. 
Bunu da "Don Kişot,, filmile 

başka bir güne talik edilmiştir. mizde üç Sulhceza mahkemesı· D b ar ir kadro çe 
Kız kaçırma vardır. U" ç ha"kı"m, mu··navebe · · d · ıçerısin e ahkamı umuııı 

Seydiköyde Atıfbey mahal- ile ve onar gu"n olmak u"zere "d · l d " aı ış er en başka cürnııl 
lesinde Mahmud oğlu Hüseyin, cürmümeşhut hadiselerile uğ- hud hadiselerinin hemeıt 
ayni yerde Hasan kızı Emi- raşmaktadır. Geç vak"ıt gelen h 1 

men epsini neticeleno 
neyi kaçırmıştır. Hüseyin tutu- cürmümeşhud hadiselerinin du- olan hakimlerle memll 
larak adliyeye verilmiştir. ruşmaları gece yarılarına ka- ı ~~~~~ ..................... ~~ .... ~;..1~ .... ~~;;~~;;;~;;;;;..;;~~g~a:y~r:et~er~in:i~ta~k:d~ir~e:d:er~~~ 

';.elefon: 3151 8 •• d • •b 
111111111111111111111111 ugun en ıtı aren 

yapmak üzeredirler! 

TAYYARE Si neması sayın ."!üşterilerine gene, 
f ılım takdim ediyor 

Dünya edebi- A N T o N y A D yatının incisi V E R S 
Türkçemize Kalp mücadeleleri diye ad konulan bu büyük filim 

Fredric Marche - Hervey Ailen Gibi.i.ki dahi artistin 
temsılmdcn çıkmıştır 

. SEVENLERLE-· SEViLENLERE ITHAFEN FiLME ÇEKiLEN BU GÜZEL ESER . 
ASALETiN IFHAM ETTIGI MANAYI GAYET AÇIK VE VAKIF ANE BiR SURETTE TAHLiL ETMEKTEDI~· 

AYRICA: Eddy Cantor (Zafer günü) filiminde 
ilaveten: PARAMOUNT JOURNAL 

Seanslar: Antony 1,45 • 4,50 - 9 da Zafer GUnU 3,40. 7,20 de Fiatlar: 30 _ 40 _ 50 
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et· talya; ispanyaya üç fırka 
· as~er gönderiyor 

htilalcilerle cumhuriyetçiler arasında Leon cep. 
hesinde kanlı muharebeler oldu 

ı Sa!amanka, 8 ( Radyo ) -
ihtilalci general (Aranda) nın 

P' kumandasındaki askerler, Lion 
· Cephesinde (Montemintao) te-

0' Peleri ile (Kastelyon) kasaba
ğ• 81nı işgal eylemişlerdir. iki ta· 
; taf arasında vukubulan çar· 
1 Pışma çok kanlı olmuştur. 
" Paris, 8 (Radyo) - italya· 

rıın, General Frankoya gön· 
derilmek üzere üç fırka asker 
hazırladığı bildiriliyor. Bu 
kuvvetler, bugün, yarın hare· 
ket etmek üzere bulunuyor. 

Valansiya, 8 (A.A.) - K1-
laatımızın Aragon cephesin· 
deki ileri hareketi devam et· 
llıektedir. Osen ve Casbas De 
Jaca'yı işgal ettik. 

lntihabatta komünistler 
galip gelirse 

------
Fransada ihlilal çıkması ihtimalin-

den endişe edilmektedir. 
Paris, 8 (Radyo) - Fransada başltyan kazalar in~ihabatı, 

bu ayın 17 inde başlıyacak ve 18 inde sona erecektır. Halk 
partisi lideri B. Doryo, bir beyanname neşretır.iş ve Fransız 
milletinin, komünistlere karşı yekvücud olmasını tavsiye eyle
miştir. Halk partisi lideri, beyannamesinin sonunda: 

"lntihabatta komünistler galebe çalarsa, Fransada isyan mu
hakkaktır. Bunu görmemek için her FranslZln, istediği partiye 
rey vermesi ve fakat komünislerden sakınması lazımdır .• 

Denilmektedir. 

Sergerdeler adalet huzurunda 
Şimal cephesindeki Sak 

,. llııntakasında asiler 602 ra· 
kııntı tepeyi işgal •ettiler ve 
ltıiiteakıben Santrso Ortigosa 
Vadisine girerk 430 rak1mlı 
tepeye hücuma teşebbüs etti· 
ler. Düşmanı ihata ve 200 
llıaktul bırakarak kaçmağa ic· 
bar ettik. 

149 uncu maddenin 
tatbiki istendi 

Gijon cephesi: Düşman per· 
ttrnbe günü sabahtan akşama 
ıc_dar taarruzuna devam et· 
ltıiştir. Cumhuriyetçiler asilere 

150o telefat verdirmişlerdir. 
~-''IÜessif 
bir hadise 
lfersinde bir 
tQlebe mektep 
~iidürünü öldürdü .. 

. lstanbul, 8 (Hususi) - Mer· 
'1rıden haber veriliyor: 
~ersin ortaokulu ikinci sı· 

~ıfırıda iki ~ene dönen _talebe· 
trı Muhiddın adında bır genç, 
~cktep müdürü Bay Ejderi 
}.f ~~~n kurşunla öl~ürmüştür. 
adıse bütün Mersınde tees· lii 1 

t ve teessüfle karşılanmıştır. 
~uhiddin derhal yakalan· 

~1Şbr. 

&ir İtalyan vapuru 
~eçhul bir tayyarenin 
taarrüzuna uğradı .. 

b- ~oına, 8 (Radyo) - Meçhul 
t~ tayyarei ltalyan bandualı 
td tura posta vapuruna hücum 
't ttek müteaddit bombalar 
llıışsada hiçbirisini isabet 

tttitern . . em ıştır. 

~~--A ... D_O_L_U_ 

~ük siy;sal gazete 
S&hip ve başyazgnnı 

tı~•Ydar Rüşdü ÔKTEM 
&Jııd Ullli neşriyat ve yazı işleri 
ld Ü?ii: llamdi Nüzhet Çançar 

•reh -I aneei: 

Cnı~ lkinci Beyler 11oka~ı 
't~ alk Partisi binası içinde 

'l'eı P'af: İzmir - ANADOLU 
cfotı: 2776 •• Posta kutusu 405 

\'% ABONE ŞERAiTİ 
Aı 1200, altı aylığı 700, üç 

\'-ıı ylığı 500 kuruştur. 
•ncıb tneınleketler için 11enelik 

8 0 ne ücreti 27 liradır 
,11_ llcı yerde 5 kuruştur 
"4lQ -
~mie nüshalar 25 kuru~tuı. 

~ADOLU MATBAASINDA l 
.......... B.A.SI·LM---lŞ~T~JR~lmı• .. 

Dersim hadisesini cıkaranların • 
muhakemesi Elô:zizde başladı 
İstanbul, 8 (Hususi)- Der

sim hadisesini çıkaran serger
delerin muhakemesine El&ziz
de başlandı. Müddeiumumi; 
sergerdelerin, ceza kanununun 
149 uncu meddesine tevfikan 
cezalandırılmalarını istemiştir. 

/ 149 uncu madde şudur: 
Her kim, hükumet aleyhine 
halkı silah ile isyana veya 
Türkiye ahalisini biribiri 
aleyhine sildhlandırarak 
mukateleye teşvik eylerse, 
on beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapse ko
nular. 
Eğer bu teşvik neticesi 

olarak isyan veya kltal 
zuhur etmişse, buna sebe
biyet veren gahud asilere 
kamanda eden kimseler 
idam olunur. 

Bu cürümlere yalnız iş
tirak etmiş olanlar, altı 
seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapse konulur.} 

Habeşistanda çete 
muharebeleri oluyor 

Londra, 7 (Radyo) - Tay· 
mis gazetesi, Habeşistan mu
habirinin uzun bir mektubunu 
neşretmektedir. 

Bu mektubda Eyliil ayı 

ortasında Habeş çeteleri tara· 
fından Aduaya yapılan bir 
hücumun İtalyanlar tarafından 
200 maktul verilerek püskür· 
tüldüğü bildirilmektedir. Ha· 
beş çeteleri Makalleye de 
hücum etmişler, Dessiye yo· 
lunda da iki kamyonu yak
mışlardır. Bir müddettenberi 
Habeşistanm hertarafmda çete 
muharebeleri devam etmek· 
tedir. 

Hırvatlar 
Sırp muhaliflerile 

birleştiler 
İstanbul, 8 (Hususi) - Hır

vatlarla Sırp muhalifleri bir· 
leştiler. Bu münasebetle B. 
Milan Stoyadinoviç kabinesi
nin vaziveti müşkülleşmiştir. 

------
Duf Koper 
Çeşmeye geliyor 
lstanbul, 8 (Hususi) - Ak

denizdeki İngiliz üssübahrile· 

rini teftif etmekle meşgul bu· 
lunan İngiliz bahriyesi birinci 
lordu Duf Koperin, hususi 
yatile Çeşmeyi ziyaret etmesi 
muhtemeldir. 

Türk - Rus 
Ticaret müzekereleri bitti 

Ankara, 7 ( Hususi ) -
Türk - Rus ticaret müzakere· 

leri müsbet bir surette neti
celenmiştir. Hazırlanan mua-

hedename, bugün Hariciye 
Vekaletinde siyasi müsteşar 

B. Numan Rifat ile Rus he· 
yeti murahhasa reisi tarafın· 
dan imzalanmıştır. 

Ankara, 8 (A.A.) - Tür· 
kiye ile Sovyet Rusya ara· 

sında mevcut olan ticaret mu· 
ahedesinin yeni icablara tev· 

fiki ve iki devlet arasındaki 
muahedelerin inkişafının te· 

mını ıçın cereyan etmekte 
olan müzakereler muvaffakı· 

yetle neticelenmiş ve hazırla· 

nan ticaret ve seyrisefain mu

ahedenamesile ticaret müba· 
delatı ve tediyatına ait an· 

taşmalar, bugün Hariciye Ve· 
kaletinde merasimle imza edil
miştir. 

Muahede ve anlaşmaları 
Türkiye namına Hariciye Ve· 

kaleti siyasi müsteşarı B. Nu· 
man Menemencioğlu ile Ha
riciye Vekaleti katibi umumi 
vekili B. Nebil Batı ve Sovyet 
Rusya namına maslahatgüzar 
B. Horas Zalkin ve ticaret 
mümessil muavini Strasumu 
imzalamışlardır. 

Bu münasebetle iki heyeti 
murahhasa reisleri arasında 
Türk-Sovyet dostluğunun sa· 
mimiyetine işaret eden nutuk· 
lar söylenmiştir. 

İktıbaslar: --- -
Tii'rk tarih s~rgi-
sinde cumhuri

yet devri .. 
Türk tarih sergisinin iki va· 

zifesinden birincisi, Tür tarih 
tezini, devirlere göre tasnif 
edilmiş tarihi vesikalarla izah 
etmekti. ikinci vazifesi de Ata
türk devrinin, büyük Türk 
tarihi içindeki müstesna ve 
kıymetli mevkiini ifade idi. 
Birinci vazifeyi başarmak için 
Dolmabahçe merasim salo· 
nunda yapılan tesisattan evel· 
ce kısaca bahsettik. ikinci va
zife için ayni salonun orta
sında at nalı şeklinde bir kı
sım yapılmıştır. Salonun diğer 
cephesindeki biiyük kapıdan 
giren ziyaretçiler bir tarih mih
rabını• önünde "Büyük Türk" 
ü tazimle selamlarlar. 

Mihrabın sağındaki methal· 
den büyük salona girilince du· 
var tarafı takib edilirse tarihi 
kısımlar görülür. Buraya gi
dilmiyerek soldaki aralıktan 
c•ımhuriyet kısmını ihtiva eden 
nal şeklindeki tesisatın içeri· 
sine girilmiş olur, nalın tam 
kavis halindeki merkezinde, 
yerden biraz yüksek ve me
yilli, koyu renkte kumaşla ka
palı bir satıh vardır. Üze
rinde altın harflerle şu yazıyı 

görüyoruz: 
"Büyük işleri büyük millet· 

ler yapar. K. Atatürk" bu 
sathın üzerinde yükselen kavis 
içinde tam ortada Büyük 
MiJJet Meclisinin içtima halin· 
deki resmini görürüz. Atatürk 
kürsüdedir. Meclis huşula Bü· 
yük Şefi dinliyor. Resmin üs
tünde •Hakimiyet milletindir. 
ibaresi vardır. Altında Ata
türkün şu vecizesini okuyoruz: 

"Büyük MiJJet Meclisi, Türk 
milletinin asırlar süren tecrü· 
helerinin hulasası ve onun 
bizzat idare etmek şuurunun 
canlı timsalidir.,, Meclis res
minin sağında tarihi bir resim 
vardır. Ağır ve düşünceli çeh· 
resini siyah bir kalpak çevre· 
liyen Atatürk, karlar üstünde 
bir yamaca doğru ilerliyor. 
Karlı ve lcimsesiz ufuktan bu 
heybetli çıkış bize çok şeyler 
ilham ediyor. Sırtındaki uzun 
kürkle başındaki geniş kalpak 
resmin gerisindeki eski model 
bir otemobil, bize milli cidal 
yıllarında olduğumuzu söylü· 
yor. Büyük kahraman seferi 
kıyafetiyle o günlerin çetin 
işlerinden birini başarmağa 
gidiyor. Aşılacak sırt ne ka· 
dar dik ve güç de olsa öte· 
sinde ·kurtuluşun aydınlık ve 
ılık ufukları var. Buna olan 
imanla çetin yolculuğun iste
digi bütün azim çehrede top· 
lanmıştır. Bahtiyar bir vatan 
çocuğunun tesbit ettiği bu 

ilahi çıkış için muhayyelemizi 
tazyik etmiyelim. Resmin al
tına konulan yazılarla kendi
leri bize bunun sırrını vermiş· 
lerdir: "Zafer, zafer benim di· 
yenin; muvaffakıyet, muvaffak 
oldum diyebilenindir.,, 

Sağda sefer kıyafetile milli 
cidalin başbuğunu selamlamış
tık. Solda, cumhuriyet ve in
kılib yıllarının büyük reisi 
önünde eğiliyoruz. Şimdi bü
tün memleket onunla birlikte 
Türk tarihinin büyük ışıj'ı al
tında muasır medeniyetin üs· 
tüne çıkmağa çabalıyor. 

Büyük Şefin resmi altında 
şu direktifleri alıyoruz: 

"Milletimizin vasıl olması 

Mareşal Şan-Kay-Şek 
beyanatta bulundu -------

Bay Ruzveltin nutku, bütün Çin
lileri mütehassis etmistir --Şanghay, 7 (Radyo)-Gaze· 

telere beyanatta bulunan ma· 
reşal Şan·Kay·Şek demiştir ki: 

- Ruzveltin Şikagoda ver· 
diği söylev, bütün Çinlileri 
derin surette mütehassis et· 
miştir. Bu nutuk yalnız istik· 
lali ve hürriyeti için çarpısan 
Çinlileri teşci ile kalmamış, 
şüpheaiz ki sulh seven ve is
tiyen büyük, küçük bütün 
devletleri sevindirmiştir. " 

Mareşal sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

- Japonya kendisini bey· 
nelmilel muahedelerin fevkin
de zannediyor. Asyayı zaptet· 

zaruri olan merhaleler behe· 
mehal katolunacak ve en 
nurlu hedeflere varılacaktır. 
Bunun için biribirimize vere
ceğimiz işaret şudur: ileri da-• 
ima ileri,,. Gene sağa dönersek 
üstte Parti ve Halkevi teşki
latını gösteren Türkiye hartası 
vardır. Bunun altındaki aatır· 
lar Büyük Şefindir: "Bütün 
bu işleri partimiz programı 

özenle gözönünde tutularak 
başarılabilmiştir. Partimizin 
Halkevlerile bütün yurddaşlara 
kucağmı açması vatanda sos
yal ve kültürel bir devrim 
yaptı,, Sonra buna mütenazır 
olarak, Başvekil ismet lnönü; 
memlekete meclis kürsüsünden 
milli Şefin etrafında tek adam 
gibi birleşmemizi söylüyor. 
Sözleri aynen şudur: "iyi is· 
tikbal, iyi netice, Atatürkün 
etrafında tek bir kişi ıibi hep 
beraber bulunmaktadır.,, Me· 
yilli sathın kaide teşkil ettiği 
büyük mihrak bunlarla ta· 
mamlanıyor. 

At nalının iki dılmı takib 
edersek içeride sıra ile ordu 
ile Adliye, Hariciye, Kültür, 
lkbsat, Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletlerinin köşeleri, buna 
mütenazır olarak sağda da 
Donanma ile Dahiliye, Maliye, 
Nafıa, Sıhhat, Ziraat Vekalet· 
lerinin köşeleri vardır. Nalın 
dışına gelince mihraka teka
bül eden kavsin dış sathında 
ortada Atatürkün gençliğe hi· 
tabesinden bir kısım ve bu· 
nun sağında, solunda kız er· 
kek genç izci grupları vardır. 
Sağda kız izcilerinden sonra, 
kadın, sanat, evkaf, istatistik, 
matbuat, posta telgraf. Solda 
erkek izcilerden senra spor, 
tayyare, kızılay, Ankara Çift· 
lik ve Ziraat Bankası köşeleri 
vardır. 

Köşeler üzerinde sırasile 
izahlar yapacağız: 

Ordu: 
Ortada başkumandan Ata

türkün büyük taarruza tekad· 
düm eden günlerde cephede 
alınmış büyük bir resmi var
dır. Bunun iki yanındaki re
simler istiklal harbine aiddir. 
Hartalar ise sıra ile ilk milli 
cephelerle, ikinci lnönü har· 
bini, büyük taarruzu, zeminin· 
deki kabartma harta da baş· 
kumandanhk meydan muha· 
rebesini göstermektedir. Ordu 
köşesi bize Atatürkün şu cüm· 
lesini tekrarlıyor: 

"Vahdette ve emelde azim 
ve ısrar eden millet, mağrur 
ve mütecaviz her düşmanı cvel 
ve ahir gurur ve tecavüzünde 
nadim kılar.,, 

mek, emri altına almak gaye· 
sini güdüyor. Harb için gös
terdiği esbabımucibeler, mem-
leketimizde haydutluk yapmak . 
istediğini aç1kça meydana çı· 
karmaktadır." 

Şan-Kay-Şek, beyanatını şu 
sözlerle bitirmiştir: 

- Çin, mücadeleye sonuna 
kadar devam edecektir. 

Fakat dokuz devlet konfe· 
ransı toplandıktan sonra da'bu 
mesele hakkcnda bir karar 
veremezlerse, Asyada harp 
durmıyacaktır. Ancak bu dev· 
letler, Çini mahvetmek husu· 
sunda Japonyaya yardım et
miş olacaklardır. 

Adliye: 
Burada adaleti temsil eden 

gözleri bağlı iki kadın silüeti 
görüyoruz. Birisinin elindeki 
terazi kapitülasyonların bir 
kefeye herdiği ağlrlıkla daima 
muvazenesizdir. Bu saltanat 
adliyesini ifade ediyor. Sağ· 
daki timsalin elindeki terazi 
kefelerinde hiçbir ağırlık yok· 
tur ve muvazenededir. Bu da 
cumhuriyet adliyesini temsil 
etmektedir. Atatürkün a(Uiye· 
mize verdiği istikamet şu 
cümlede toplanmıŞtır: "Adli
yemizde her türlü tesirlerden 
cesaretle silkinmek ve seri te
rakkiyata atılmakta asla tered
düd olunmamak lazımdır.,, 

Kemal ÜNAL 

lran HariciyeNazırı 
Ankaraya gelecek 

İstanbul, 8 (Hususi) - Ber
linde tbulunmakta olan lran 
Hariciye Nazın B. Sami, bu 
ayın 20 sinde resmen Anka
rayı ziyaret edecektir. 

Mühim bir 
konleranı •• 

Ankara, 8 (Hususi) -:- Pro
fesör Pittar, bugün Halkevinde 
mühim bir konferans ver
miştir. 

Kral Karol 
General (Gamelen) i 

kabul etti .. 
Bükreş, 7 (Radyo) - Kral 

Karol Sinaya sarayında Fran· 
sız erkanıharbiye reisi Gene· 
ral Gameleni kabul etmiştir. 

Bükreş, 7 (Radyo)- Fran· 
sa erkanıharbiye reisi Gen~ 
ral Gamelen, buiÜn muewa 
sahasına hareket etmiştir. 

Tutuşan kömürler 
lstanbul, 8 (Hususi) - lı· 

tanbul adliye binası arsasında 
tutuşan kömürler derhal sön· 
dürülmüştür. 

Manevralar için madaly•· 
lar beslldı 

lstanbul, 8 (Hususi) - Ma· 
nevralar için basılan madal-
yalar, Milli Müdafaa V ekileti 
tarafından gönderilmiştir. 
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ANADOLU 

Yunani•tanda 
kiifilrle 
mücadele 

Barbarosta tütün vaziyeti Karalafta feci bir otomobil kaza•ı 
Barbasos, (Hu

susi) - Mmtaka
mız tütünleıi, ha
vaların kuraklığı-

Bir arabacı ağır 
Üzüm 

-···- Ç. Alıcı 
satışları 

K. S. 
12 

K. S. 
15 50 
18 50 
20 25 
17 

surette yaralandı 
Proianın bir 
makalesi 

Y ırnaniitanda mukaddesata 
kif•r edenlere kar'ı m_.cadele 
edenlerin keni're&i açılmıştır. 
•f>rQia,. razctcii bı,makalc

sini bu meaeleye tahiis ede
rek ~unları yazıyor: 

na rağmen bu yıl 
da çok nefistir. 

Serıide bulu
nan tütünlerin mü
him bir kısmı ku-

661 İnhisar ida. 
263 Esnaf Ban. 
167 K. Taner 
72 Ü. Kurumu 
41 Şmlak o. 
40,5 M. Fesçi 
36 Şahap Ala. 
33 S. Erkin 

14 
16 25 
15 

Harab ve frenleri bozuk taksi 
otomobili olur mu? 

•Kongrenin bu kötü huya 
kar~ı çare bulmasını temenni 
etmiycn yurddaş yoktur. Bu 
auya müptela olanlar ayni 
•manda dindar kimseler ol
liıaklırından mesele dini ol
•aktan ziyade içtimaidir. 

Yunaniiltanda dine küfür 
etmenin saiki, dinsizlik değil
dir. Maamafih bu kötü huya 
karft açtlacak mücadelede, 
devletle kilise teşriki me5ai 
etmelidirler.,. 

Platonun (ziyafet) adlı ese· 
rini yeni Yunan diline tercü
me ettiği için birçok dediko-
dulara ve kilisenin ayaklan
maaına sebebiyet veren Prof. 
Sikutriı 35 yaşında olduğu 
halde ölmüştür. Bütün gaze
teler, biliiıtisna, Yunan mille
tinin kıymetli bir alim kaybet· 
titini ileri sürerek teessürle
nnı beyan etmektedirler. 

rumu~, mahsul 
yw:ıde 80 denk-
lenmiftir. Denk- Barbaros1a tütün dizen işçiler 
leme faaliyeti devam etmektedir. İnhisarlar idaresinin ve kum
panyalarm ekıperleri sık sık buraya ielerek mahsulü tesbit 
etmektedirler. 

Yaş meyoa ihracatı 

17 Sami Saraç 
16 Ş. Bencuyo 
13 Ş. Rıza H . 

6 S. Öktem 
1365,5 

95090,5 

15 25 
14 25 
12 75 
14 50 
15 50 
15 75 
16 
18 

f 96456 Firigori ik depoları incir •• 11,ıar• . d•t• Ç. Ahcı K. S. 
ın,şa e 1 ıyor 260 Ş. Rı za H. 6 50 

_______ 126 Esnaf Ban. 7 

l 'h f k l d d ~ 78 A. H. Nazlı 8 stı sa mınta a arın a a aynı 34 s. Beyazıt 11 

t d _J [ f l k 20 H. Şeşbeş 12 25 arz a aepo ar yap ırı aca tır 10 s.Süleyman. 14 
Önümüzdeki sene İzmirden - 528 

Gramofonlu 83117 

radyolar 83645 
Zahire sabil rı 

16 
14 50 Hevecan 17 75 __ 'J __ 

~; ~~ Suçlunun 
15 75 mahkemeye 
16 50 l . . ., 
18 ge mesıne manı mı. 

K. S. 
8 

12 50 
11 
11 
1~ 25 
14 

Bundan iki sene evci Bn. 

Gümrük resmine ne su· 
retle tAbi tutulacak 

Cramofonlu radyoların ne 
suretle gümrülC resmine tabi 

Ç. Cinsi 
490 Buğ. 
196 Bakla 

K. S. K. S. 
5 6875 6 

tutulacağı hakkında Gümrük 
ve İnhisarlar Vekaletinden 
şehrimiz gümrük başmüdür· 

12 K. D. 
253 B. Pamuk 38 

Piyasa fiatleri 

4 
6 50 

39 50 

No. 7 14 52 15 75 

Avrupa memleketlerine yapı

lacak yaş meyva ihracatı için 
şimdiden hazırlıklara b'aşlan

mıştır. Bu mühim iş için inşa 

ettirilecek ( Ege soğuk hava 
depoları) nm planlan hazır
lanmaktadar. Bu planlar, İktı
sad Vekaletine gönderilerek 
tasdik ettirilecek ve derltal 
intaata başlanacaktır. 1 a Soğuk hava depolarının in

'------------ şaatı altı ay süreceği için ge· 
Bacada lecek yıla hazırlık olmak üzere 

lüğüne bir tamim gelmiştir. 
Bu tamimde, bazı gümrük

lerde gramofonlu radyoların 
gümrük tarifesinin haniİ nu
marasına tatbik edileceğinde 

~ B ıs oo 15 so 
,, 9 15 75 16 25 
il 10 17 50 18 00 

Nihalin evine taarruz ederek 
kendis ini dövmek ve tahkir 
etmek su çları ndan m•zr.un Ki
zrm zevcesi Bn. Havva ile kız
ları Münevver, Nimet, Fahriyi", 
o2'1u H ık rnet ve hizmetçisi 
Zührenin muhakemeler İn e d ün 

de İk i nci Sulhc .. za mahkeme
sinde baş l anamamıştır. Her 
dava günü olduğu gibi dün 
de Bn. Havva, hükumet dok· 
torundan aldtiı bir raporu 
mahkemeye göndermiş ve ay
rıca bir de istida vermişti. 

Raporda, kadının heyecam bu
lunduğundan ve istirahate muh
taç olduğundan bahsediliyor· 
du. Bn. Havva istidasında he
yecanından bahsile hakimin, 
evine gelerek sorgusunu evde 
yapmasını istemekteydi. Müş

tekilerin vekili, mahkemeye 
gelen herkeste bir heyecan bu
lunduğundan bahsederek de
miştir ki: 

Otobüs yerleri ve halkın 
dileOi 

Bir ay oluyor ki, Buca bele
diyesi beş altı 11enedenberi 
merkeı bir yer olan istasyon 
m.-vkiine kadar inen ve orada 
bekleyip yolcuları alan oto
büsleri hemen hemen şehir 

dışı denecek bir yere kaldırdı. 
Daha açık bir sözle: Oto· 

büılerin eski yerlerine inme· 
)erini yasak etti; ve bu işin 
yapılmasına s~bep olarak ta 
otobüslerin istasyon caddesin
den gelip iİderken toz kal
dırıldıklarını gösterdi. 

Fakat otobüslerin eski ye
rinden şimdiki yerine kaldı
nlmasile halk müşkül bir va· 
ziyet karşısında kalmış bulu
auyor. Yol uı:amıştır. Otobüs 
kaçırma ve bu yüzden işine 
ıeç kalma tehlikesi eksik ol-
muyor. 

Caddeyi otobüslerin sık iş
lediği sabah ve akşam vakit
lerinde bir kaç defa sulamak· 
Ja, sebep olarak gösterilen 
tozun kalkmasına pek ala ma· 
•İ olunabilir. 

Önümüz kıştır. Otobüslerin 
yeni yerine kadar ridip gel
mesi bir kaç misli daha güç
leşecektir. Kış günlerinde toz 

şimdiden faaliyete a-eçilmiştir. 
En büyük frigorifik depo, 

Şehitler mevkiinde deniz ke
narma yaptırılacak ve önünde 
bir de nhtım inşa olunacaktır. 
Buraya soğuk hava depolu 
vapurlar doğrudan doğruya 

yanaşarak büyük depoda bek· 
}etilen yaş meyvalan yükliye
cektir. 

Tariş Üzüm Kurumunun 
önümüzdeki yıl yaşüzüm ve 
kavundan başka tomates de 
ihraç edeceği söyleniyor. Ay
rıca Ege mıntakasının yaş 
meyve istihsal mıntakalarında 
da soğuk hava depoları yap
tırılacaktır. 

B. Hakkı Balcıoğlu 
Şehrimiz Ticaret odası reisi 

B. Hakkı Balcıoğlu, Nazilli 
basma fabrikasının açılma me
rasiminde bulunmak üzere dün 
akşam Nazilliye hareket et
miştir. 

toprak kalkması işi kendili
ğinden ortadan kalkacağından 
Buca belediyesinin böyle bir 
vaziyet karşıstnda otobüslerin 
eski yerlerine kadar inmeleri
ne müsaade etmesi çok ye· 
rinde olur. Biz bütün Bucah
lar bu işin yapılmasım istiyoruz. 

Bir Bucalı 

müşkülita maruz kalındığı ve 
bu cihazların ayrı ayrı tarife· 
lere tabi tutulduğu bildiril
mekte, bundan böyle radyo· 
nun bünyesine ilave edilmiş 
olan bu gramafonl,mn da 
radyolarile birlikte resimlen· 
dirilmesi icap ettiği kaydolun
maktadır. 

Kızılay haf tası 
20 Teşrinievelde başlıyacak 

olan Kızılay haftası hazırlıkla
rile meşgul olmak üzere bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Ko-
misyon, bugün ilk içtimaını 
yapacak ve hazırlanan pro-
iramı tetkik edecektir. 

Mısır gazeteleri 
Filistin hakkmda uzun 
makaleler yazıyorlar 
İskenderiye, 8 (Radyo) -

Mısır gazeteleri, Filistinde baş 
gösteren hadiselerden bahisle 
uzun makaleler yazıyorlar. Bu 
gazeteler, Filistinin, müslüman 
bir ülke olduğunu ileri sür-
mekte ve İngilterenin, ona 
göre hareket etmesi lazım 
geldiği kanaatini göstermek
tedirler. 

Kudüs, 8 (Radyo) - Arah 
komitesi, bütün mümaneata 
rağmen büyük müftü tarafın
dan idare edilmektedir. 

,, 11 19 75 20 75 
,, 12 21 75 22 75 

Almanya 
Yunanistanla da anlaştı 

Atinadan şehrimizdeki ala
kadarlara bildirildiğine göre, 
bir müddettenberi devam eden 
Yunan · Alman ticaret müza-
kereleri neticelenmiş ve bir de 
mukavelename sureti hazırlan· 
mıştır. 

Anlaşmada, Yunanistanın 
Almanyada bloke edilmiş ala
cakları yekunu olan 17-18 
milyon mark, yeni ticaret mu· 
ahedesi haricinde tutulmuş, 
on milyon markı Yunanistana 
evelcc kredi ile ithal edilmiş 
olan Alman malları bedellerile 
mahsup edilmek üzere Yunan 
milli bankası tarafından kabul 
edilmiştir. 

Mütebaki yedi milyon mark· 
ta, devlet siparişlerinin tedi· 
yesine tahsis edilmiştir. Bu 
anlaşma ile iki taraf müsavi 
kıymette mübadele esasını 
kabul etmiştir. 

Köy bUdçeleri 
Vilayetimiz köylerinin yeni 

sene büdçelerinin hazırlanma
sına başlanmıştır. Büdçeler, 
köy kanununa göre hazırlana
cak ve vilayetçe tasdiklerin· 
den sonra tatbik olunacaktır. 

- Bir kimsenin heyecanlan
mast mahkemeye gelmesine 
mani teşkil etmez. Raporda 
ne müddet, ne de mahkemeye 
gelmeğe bir mani bir hastalık 
vardır. Bu itibarla suçlunun 
adalet huzuruna getirtilmesini 
isterim ... 

Hakim şu kararı verdi: 

Havvanın mazeret istida
sına ilişik rapor, suçlunun sa· 

dece heyecanından bahsetmiş 
olup mahkemeye gelmete muk-

tedir bulunup bulunmadığını 

tesbit eylemediğinden raporun 

tabibine gönderilerek muhtacı 
istirahat gösterilen hastanın 

halen veya muayyen bir :ıaman 
içinde mahkemeye gelmesi 

mümkün olup olmadığmın so
rulması ve mümkün olmadığı 

cevabı verildiği takdirde harç 
tarifesine göre tahakkuk ede-

cek ücret, mazeret serdeden 
Havvaya ait olmak üzere sorru 
için ikamethahına gidilmesine 
ve ayni zamanda müşteki ve· 
kiline de haber verilmesine 
karar verilmiştir. 

Muhakeme bir ay sonraya 
bırakılmıştır. 

l_Ci_iz_ı_i _C_ih_an ___ g_ir_I! 
ve mükafat hakkındır. 

* * :tı 
Profesör Roz, artık Borisin 

harikulade laboratuvarmın tek 
hakimi olmuştu. Bal ayını ye-

lardan bir tanesi çok mü
himdi. Bu makine sayesinde 
arz üzerindeki yüzlerce milyon 
kadından istediğinden istifade 
edebilirdi. Roz, Lidyanın kal
binde yarattığı fırtına ile şaş-

sureti teşekküllerini, hizmet
lerinin şekillerini en ince nok
talarını bile ihmal etmesen 
tesbit ediyordu. Fakat.. An
lıyamadığı, kafasındaki fen 
unsurlarile anlaşılmasına im· 
kan olmtyan unsurlar çokt1ı1. 
Bunların Boristen sorulması, 

onun vereceği izahata göre 
tetkik ve mütaleası da bir 
zaruretti. 

-72- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

Boris, Lidyayı kolları ara
Slnda sıktığı halde: 

- Hakikat işte budur, de· 
di. Bundan ötesi riya, yalan, 
ıun'idir. Az sonra, düşünen, 
maksad takib eden sun 'i insan 
da yapılacaktır, Fakat buna 
canlı insan demek mümkün 
olacak mıdır? Bunun için ben 
bu fikri terkettim, artık!. 

Lidya, bu sözlere malüm 
tebessümü ile mukabele etti. 
Lidyantn istediği olmuştu. O, 
Borili laboratuvardan çekip 
almak, keşiflerden vazgeçirt
melcti. Borisin bütün kuvvet
leri artık Lidyanın elinde idi. 

Dolidodanberi kadının değiş
mediğine, kadının beklenmez 
bir kudrete sahip olduğuna 
bu da bir delildi. 

Boris, bu yeni vaziyetten, 
ıüzel kadının muti bir esiri 
olmaktan çok memnun bir 
halde: 

- Kendimi yeniden doğ
muş sanıyorum. Şimdiye ka
dar, yüzlerce asrın yükünü 
sırtımda taşıdığımı sanıyorum. 

Dedi. 
- Sen, çok çalıştın ve 

hiçbir alimin elde edemediği 
yüksek keşiflere muvaffak ol· 
dun!. Bundan sonra istirahat 

niden ve azami bir zevk için
de yaşamakta olan Lidya ve 
Boris ile pek az görüşüyor, 
ondan sonra Iaboratuvara çe• 
kili yordu. 

Boris, laboratuvarını Ro:ıa 
bırakmakta hiç tereddüd gös
termiyordu. 

Roz, hissettiği aşk ıstırabı

nı ancak burada, bu harikalar 
yerinde uğraşmakla teskin 
edebiliyordu. Boris ile Lidyayı 
bir arada görmek, onun kal
bini fena halde hırpalıyordu. 

Borisin Roza esrarını bildir
diği aletler mahduddu. Fakat 
bildirdiklerinin hepsi de nevi
ne mahsus harikalar idi. Bun· 

kın ve çok mustarib bir halde 
idi. Bu ileti, Lidya ile tecrÜ· 
be etmeği düşündü. Bu dü
şünce ve arzunun sebebini bir 
türlü tayin ve aleti tecrübeye 
de bir türlü cesaret edemi
yordu. Yoksa,.. Boris, kendi
sine hasrettiği kadından sun 'i 
ve mihaniki şekilde başkasının 
istifadesine meydan vermemek 
için gizli tedbirleri almıştı? 

Roz artık kendini bu 
mükemmel laboratuvarda fen· 
ni tecrübelere hasretmek mec
buriyetinde idi. Buradaki alet· 
lcrin, buradaki formüllerin, 
buradaki harikalarm esaslarım, 

Birkaç ıünlük bir fasıladan 
sonra, Boris bir akşam üzeri 
laboratuvara girdi. Lidya, isti
rahat için dairesine çekilmişti. 

Boris, profesör Rozu sökmüş 
olduğu bir makinenin üzerine 
eğilmiş, düşünüyor buldu. Ma· 
sa üzerindeki bir kağıd üze
rine riyazi muadele kurmuş, 

hendesi şekiller çizmiş idi. 

Roz, o kadar dalım idi ki 

Evelki ıece Karataş tranı· 
vay caddeıinde Elektrik ve 

tramvay şirketi önünde eaki 
ve harab bir otomobil, bir 

arabacıya çarparak ıtır ıu· 
rette yaralamıştır, kaza şöyle 
olmuştur: 

Arabacı B. İbrahim, idare· 
sindeki tek yük arabasına Şa· 
şal ıuyu damacanaları yükle· 
ıniş oldutu halde Karantio• 
istikametinde yol almakta idi. -----0 sırada İzmir belediye· 
sinde mukayyet 159 numaralı 
taksi •)tomobili, içindeki mÜf 

terileri, Balçova köyüne ıötü· 

rüyordu. Şoför Adem oğlu 
Bilaldir. 

Arabacı B. ibrahim, arka· 
dan süratle ilerliyen otomo· 

bilin çarp111asilc derhal oto· 
mobilin altına yuvarlanmış ve 

kazayı görenler koşuşmuşlar· 

dır. Zavallı arabacı, kanlat 

içinde yerde boyl11 boyunc• 
uzanmıştı. 

Şoför, kaza üzerine derhal 
otomobili bırakarak kaçmıştır· 

Arabacının öldüğü zanne· 
dilmiıse de yapılan muayene· 

sinde vücudünün ve başmıfl 

muhtelif yerlerinden ağır stJ' 

rette yaralandığı görülmüş, 

kendisi derhal memleket hast'' 

nesine kaldırılmıştır. Şoför 
Bilal de takibedilerek tutul· 
muştur. 

Hadise tahkikabna Müddei· 
umumi muavini B. Rüştü U•· 
kent el koymuş ve Şoför ile 
vak'anın şahitlerini dinlemiştir· 

Şoförün, Balçovaya gidece~ 
müşterileri acele köye yetiştir 

mek için arabasını hızla sür· 

düğü ve kazaya sebebiyet 
verdiA'i an laııl mıştır. 

Bir fen heyetine yapbrıl~ 
muayene de otomobilin et~1 

model bir F ord ve makineııle 
frenlerinin ta.mamen bo:ıuk ol' 
duğu anlaşılmıştır. 

Bu derecede bozuk bir otO' 

mobilin, takside çahşmasııı' 
belediye makine mühendiılr 
ğince müsaade edilmiş olın-" 
hayretle karşılanmış ve buıııl~ 
sebebi müddeiumumilikçe, be' 

lediyeden sorulmuştur. Kazad' 
şoförün tedbirsizliii bulundu~ 
anlaşılmış ve kendisi tev~1 

edilmiştir. -', 

Borisin laboratuvara ıirdi~;ııı 
fark bile edememişti. Bo~İ~: 
mHa üzerindeki kadığı eJııı 
aldı ve üzerindeki riyazi r~ 
adeleyi ve hendesi şekil .e, 
dikkatle ve alaka ile tet1'1~ 
başladı. 

___ -_s,~~ 
Turgutlu da 

Halkevi binasının 
temeli atlldı ,. 

Turgutlu, (Hususi) - .1~ 
gutlunun büyük bir ihtıf 1~ 
olan Halkevi binası da -~,. 
temin edilmiş, dün yeni ~· .ıt· 
nın temel atma merasiıD' r 
pılmıştır. ··tfi 

Törende Vali Dr. B. ~:ııl 
Kırdar da bulunmuş, istı ıe< 
marşını müteakıb söY.Jc~v,11· 
verilmiıtir. Törende buJ.uıı ,tP 
lara şekerler, pastalar ıkt 
edilmiştir. 
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• Çinin en eski bir ıehri 

Nankin, Çin tarihinde !bü
yük mevki sahibidir .. -;--

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

Saadet sarayları, mabetler, Nankinde imparator-
luk ve Allahın mebusunun tahribatı .. 

. 
. . ..: 

• ..çindeki meşhur saraylardan Jbazıları (tabii bir göl kenarında) 
....__..... - ... - ---. 

Nanking,: yahud · Nankin Miladın 1218 - 222 rsenele- kadem yüksekliğinde bir sur 
\'cya Kiyang • Ning... rinde de Nankine diğer bir yapmıştır.~Bu · sur,1Japon bom-

Cenubi Çin merkezi, şimali Avrupalı heyet;gitmiştir. Ayni bardımanına:kadar ~~ baki idi. 
Çinin merkezi Pekinin rakibi tarihlerde Hindistandan, Ganj Bu sur, 30 asırlık diier bir 
olan bu şehir, hala devam nehri havzası ve Pencab şehri surun muhafazası için yaptırıl-
cden müsellah ihtilafta çok halkından müteaddid karvan- mış ve şehrin uzun~bir muha-
büyük zarar ve hasara uğra- lar Nankine gitmişler, orada sarada bazı yiyeceklerini temin 
mıştır. Japonların merhamet· yerleşerek kendi kültürlerini edecek kadar geniş araziyi 
ıizcesine bombaladıkları bu Çinliler arasında yaymışlardır. ihtiva etmiştir. 
ıehir arzın en eski şehirlerin- Bu sayede Nankin parlak bir * * * 
dendir. Hatta Pekinden de devir yaşamıştır. Fakat şehir 1842 de Çin kapılarını İn-
cskidir. 280 senesinde tahrib ve yağ· g~lizlere açan muahede bu şe-

Nankini ziyaret etmiş olan ma edilmiştir. Fakat, şehir hırde akdolunmuştur. 
ıeyyahlar ve fen adamları Şarktan gelen Tointler tara- Sir Hanri Pottinger kuman· 
bu şehrin 17 asır evele aid fından yeniden kurulmuş ve dasında on beş lngiliz harb 
haritalarından , Miladdan 1000 pc..yitaht ittihaz olunmuştur. sef_tne~i . tarafından muhasar~ 
sene evciden J615 miladi se· B ··ıAl h"'k·· d 1 318 edılmıştır. 1853 te Hung-Sıyu-u su a e u um ar arı T dl b. ç· 1 .• 
nesine kadar o aaı tarihine aid d h" d b.. ··k b' sun 8 ı mutaasıp ır ın ı· ,, 

e şe ır e uy.u ır sara~ nin teşkil ettiği Tayping adlı 
arşivlerin mevcudiyetinden yaptırmışlardır kı, bunun eşı bir çete tarafından istikbal 
bahsetmektedirler. Nankin bu hala yoktur. Çünkü bu sa~ay edilmiştir. imparatorluk ve Al-
uzun tarihte pek çok hadise- tamam 3500 odalı olarak şım- lahın mebusu olmak iddiasın-
lcre sahne olmuş ve tam 11 diki Drum tepesi üzerinde ya- da bulunan bu adam, şehrin 
defa ad deiiştirmiştir. pılmıştır. Şimdiki Dotus gölü, abidelerini bizzat tahrip ettir-

Yangçe-Kiyang şehrinin ce- eskiden daha geniş ve bu sa· miştir. On senelik dahili bir 
nub sahilinde ve Pekin ile rayın bahçelerine kadar uzan- harb çıkmış, bu harbde genç 
kanton şehirlerinin tam orta- mıştı. bir lngiliz zabiti büyük bir 
ıında bulunan şimdiki Nankin Bundan bir asır sonra di- rol oynamıştır. Bu uzun dahili 
lchri Ming sülalesi tarafından, ğer bir hükümdar, Çin ede- harbde, Nanki.nin 480 fevkal-
Çolc eski bir şehrin yerinde biyatında mühim mevki tutan ade güzel mabedinden yalnız 
1368 de kurulmuştur ki, bu yeni saraylar yaptırmıştır. Çin 93 adedi yarı harap bir halde 
eski şehrin adı Kin·Ling idi. şairleri bu saraylara " Sonsuz kurtarılmıştır. 
Miladdan 260 sene evel baş- ve ebedi saadet sarayları ,, 1858 de Nankinde bir F ran· 
lıyarak Miladdan 25 sene son- adını vermişlerdir. sız - Çin mukavelesi imzalan-
raya kadar hüküm süren Han Diğer bir hükümdar bu sa· mış, fakat liman Fransız tica-

•iilalesi zamanında bu isim ye- raylardan birisinde Çini fağ- retine ancak 1899 da açıl· 
rine Tan-Yang adı okunmuş· fur müzeler vücude getirmiştir. mıştır. 
tur. Tang sülalesi [618 - 907] 502 tarihinde Liyang süla- 1909 da 280 kilometrelik 
tamanında şehir Kiyang·Nan lesi iktidar mevkiine geçmiş· Nankin - Şanghay ıimendifer 
-tdını almıştır. Maamafih ayni tir. Liyang -Vu-Tinin zamanı, hattı yapılmıştır. Nankinde 
ttrihlerde de Şang-Ceu ismile k k d 1880 den itibaren fabrikalar 
'1e anılmıctır. Nan inin en parla evirlerin- kurulmağa başlanmıştır. ilk 

y den olmuştur. Bu hükümdar olarak bir mühimmat fabrikası 
Ming sülalesinin ilk hüküm- da tahtaları altın kakmalı bir ve bir bahriye mektebi açıl-

darlan [1368 • 1644] cehre a a yaptırmıc so d d .. v s r Y v• n erece e mışhr. Nankinde halen büyük 
'(cenubun merkezi,, vasfını ve muallem bir ordu vücude ge- sanayi müesseseleri vardır. 

ing·i-iyen adını vermişlerdir. getirmiş, dört büyük darülfü- 1911 deki ihtilalde şehir 
l 1911 de iskat ve ilga edi- nun kurmuş, leyli ve mecani yanmış, maamafih muvakkat 
en \'e birkaç sene evel Man- bir askeri akademi ihdas et· bir hükumet merkezi olmuş, 

Çuridc Pu-yi ile yeniden baş- miş, bir çok kanallar açtırmış 1913 te hükumet topçulan 
lıyan Mançu hanedanı ise yollar yaptırmıştır. tarafından bombardıman edil· 
l'eııncn Kiyang-Ning ismını Dört yüz senelik pek parlak miş ve 1927 de Mareşal Çan· 
~ermişlerdir. Nankin bu son bir devirden sonra Nankin üç Kay-Çek tarafından Çin cum-
1•ınin maharref şeklidir. asır payitahtlıktan mahrum huriyeti merkezi ilan olun-
.1 Nanlcin, Mina- sülalesinin kalmış. Payitaht Sung sülalesi muştur. 
1 le iki hükümdarı tarafından zamanında Siyais-Şensiye nak· ______ , _____ _ 

~ayitabt olarak kullanılmış ve ledilmiştir. Buna rağmen Nan· B. Fasih 
Pung.la zamanında payitaht kin şöhret ve ehemmiyetini Zirai kominalar Fen müşa-

elc· ıne naldolunmnştur. kaybetmemiş, kültürel bir virliğine tayin edilen Zootekni 
•
1 

Nankin şehrinin Garb alemi merkez halinde kalmıştır. Bü- mütehassısı B. Fasih Ersen 
1 

• ilk münasebeti Roma im- yük Çin şairi Li-Po Nankinde bugün yeni vazifesine hareket 
Plratorlarından Mark Orel yaşamağı tercih etmiştir. edecektir. lzmirde Atlıspor 
~Olanında başlamıştır. Mark 14 üncü asırda Nankin bir ile tavukçuluk kooperatifleri· 
Iı· re},. ~ankini vesair Çin şe- daha Çin payitahtı olmuştur. nin kurulmasında B. Ersenin 
b~rlennı ziyaret ve tetkik için Çinden Mogolları tardeden hakikaten büyük hizmetleri 
rıı~ heyeti mahıuıa iÖnder- basit bir Çinli imparator vardır. Yeni vazifesinde de 

lftir. olmuş :ve şehrin etrafına 90 muvaffakıyetler dileriz. 

Çin-Japon harbi 
- Başı 1 inci sahifede -

taatı için ihraç edilen 300 tank 
ele geçmiştir. 

Pazartesi geeesi japonlar Lo· 
tie11 üzerinde yaptıkları taarruzda 
zehirli gaz kullanmıılardır. 

Bu sabah 15 japon tayyare!İ 

ı aokini. ve diğer bir hava filosu 
da Vuhı.ıyu b~mbardıman etmiıtir. 

japon tayyareleri ütledon ııon· 

ra tekrar Nankioi bombardımana 

teıebbia etmiı iıe de akim kal· 
uıııtır. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Tebliğ': 
Japon tayyareleri, 6 llkteş

rinde sabahleyin saat 11,30 da 
Nankin civarında bulunan 
muhtelif tayyereleri bombar
dıman etmişler ve 7 Çin tay
yaresini y~rde tahrib eylemiş· 

!erdir. Hava muharebesi es
nasında üc Çin tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Saat 16 da Japon tayya
releri, Naııkin yakınindeki Ta· 
Chac Charıg tayyare mt~yda
nında bombardımana tekrar 
başlamışlar ve iki tayyare-yi 
yerele lahrib t"'ylemişlerdir. Ha
va muharebesi esnasında 7 
Çin tayyaresi düşürülmüştür. 

Japon tayyareleri bu iki 
cevelandan sonra salimen üs
sülharekelerine dönmüşlerdir. 

6 lıkteşrinde saat 11 de iki 
Japon tayyare filosundan biri 
Yangtse boyunda ve Nanki· 
nin 80 kilometre cenubu gar
bisinde kain Vuhu tayyare 
meydanını, 'diğeri de gene 
Yangtse "kenarında ve Nan· 
kine 230 kilometre mesafede 
kain Anking ~ tayyare meyda
nını bombardıman etmiştir. 

Cenubi Çinde 6 lıkteşrin 
günü Japon bombardıman tay· 
yare filoları, Canton-Hankov 
demiryolu üzerinden uçmuşlar 
ve şimale doğru harb" malze
mesi nakledilmesine mani ol
mak için bu hat boyunda ka
in birçok noktaları bombar· 
dıman ederek, müessir neti
celer ;elde etmişlerdir. Bu yol 
halihazırda tamir edilemiyecek 
şekilde tahrib edilmiştir. 

Şanghay, 7 (A.A.) - Ja· 
pon bahriyesi namına söz 
söylemiye selahiyettar bir zat, 
dün gazetecilere beyanatta 
bulunarak, Japon donanması 
tayyarelerinin Çin arazisinin 
birçok noktalarında bilhassa 
Şanghay, Kouantch, Nankin 
ve Cantonda büyük bir faali
yet göstermiş olduğunu söyle
miıtir. 

Şanghay cephesinde Çin 
kıtaatının Lotien ve Liohan
gın garbindeki mıntakalarda 
şiddetli mukabil taarruzlarda 
bulunmuşlardır. Çinliler bura· 
larda bütün kasabalarda ve 
nehirlerin kıyılarında müdafaa 
tertibatı vücude getirmekte
dirler. 

Vusung limanını geçmekte 
olan bir Japon cüzütamı, ağır 
zayiata duçar olmuştur. Bu 
mıntakada muharebeler devam 
etmektedir. 

Fecir bir tren kazası 
- Başı 1 inci sahifede -
ölümü üzerine tren durdurulmoı· 
tur. Bidieeden Menemen müddei· 
umumili~i haberdar edilmiıtir. Me· 
nemen milddoiumumiei hidiee ye· 
rinde tahkikat Te tetkikat yaphk· 
tan eonra trenin yoluna devamı 

için müeaade etmiıtir. Fakat fzmir 
cumhuriyet müddeiumumiligi kaza· 
dan haberdar edilmit •e tahkikata 
milddeiumumi munini B. Nadir 
Ener tarafından ~1 koomuıtur. 

B. Muıı:af ferin trenden raylar 
araıına naeıl düotüğü heoilz anla· 
ıılamamııtır. Raylann üzerinde et, 
kan ve lu•mik parçalan görülmüo, 
toplanmııbr. Kaza kaklunda maki
nietin ve ateıçileria ifadeleri dün 
aktam alıamııhr. Tahkikata duam 
oluoacathr. 

5 Sayfa 

M~nevra, büyük bir me
seleyi esas tutarak baş

lamış bulunuyor ------- Başı 1 inci sahifede - B.. "k o·· J h 
·'"ı 1 ~ 8 ~ uyu naer are-,.. uğ a, ı ( usu•J) - F.ge m:ı· 

oevraları, bütüo Muğla bavalisind•: ket etti/er. 
bwyiik. ~l•k• uy~ndırmı~tır. Muğla- lstanbul, 8 (Hususi) _ A· 
lılar, buyük geçıd reıwınde bulun- tat'" k b .. .. w] d 
mık ilHre Gerıneociıte gitwegc ur • ugun og e en sonra 
lıa:.ıınlaDmaktadırlar. • saat 14,50 de hususi trenle 

A•keri va:r.iyet 
ikinci ordu manevralarının 

meselesi şudur: 

Denize hakim düşman bir 
devlet, mefruzen lzmir cenu· 

buna asker çıkarmıştır. Kırmızı 
kuvvet bunları karşılamış, ve

rilen harbde düşman, kırmı zı 
cepheyi yaramamış, Seferihi

sardan Küçük Menderes neh· 
rine kadar denize muvazi ve 

ve karşılık l ı bir cephe kurul
muştur. Bu muvaffakıye tsizliği 

gören düşman, kırmızı t~r af 

ct•phesini, cenup kanadından, 

sol cenahından çevir ip sök· 
mek istemiş, Kuşadası ve ci
varına asker çıkarmıştır. Butün 
bunlar mefruzdur. 

Bu ihraç edilen kuvvetler 
hakikatte daha evelden orada 
toplanmış kıt'alardır. Yani 
denizden karaya çıkış da 
mefuzdur. Mavi kuvvet, iki 
piyade fırkasile bir motörlü 
topçu kıt'ası, bir istihkam 
taburu ve bir motörlü livadan 
mürekkeptir. Büyükmenderes 
ağzile Kuşadası cenubundaki 
Samsun dağı arasında Karine 
iskelesine çıkarıldığı mefruz
dur. Ve Sökeye doğru ilerli
yecektir. Bu livada zırhlı oto
mobiller, tanklar, kamyonet
lere bindirilmiş piyade vardır. 
Maksadları, denize muvazi 
olarak kurulan mefruz kırmızı 
taraf ceph~sinin kanadını 
kuşatmaktır. 

ilk taarruzda karşılanna iki 
alaylı bir dağ livasile bir sü
vari alayı, yani hafif bir kuv
vet çıkıyor. Kırmızıların hakıki 
kuvvetleri, bu dağ livasile sü
vari alayından başka iki pi
yade fırkası ve diğer bir sü
vari alayından mürekkeptir. 
Bu kıt'alar, Aydın kasabası 
civarında kısmen toplanmış, 
kısmen toplanmaktadır. Buraya 
Dersim mıntakasından Cum· 
hurriyaseti muhafız alayı da 
takviye olarak nakledilmek· 
tedir. Yani demiryollarımız da 
büyük bir kıt' ayı şarktan gar· 
be naklile manevraya iştirak 
etmektedir. 

Kırmızı taraf, toplanmasını 

bitirinceye kadar ileri mevzi
lerde zayif kuvvetlerle müda
faasını yapacak ve toplantı 
biter bitmez harekete geçerek 
mavi tarafın ilerilemesine ve 
mefruz kırmızı cephenin sol 
kanadını çevirmesine mani ol
mıya ve mümkünse denize 
dökmiye çalışacaktır. Kırmızı 
tarafta bindirilmiş kuvvet yok-
tur. A. B. 

manevra sahasına hareket et
tiler . 

Büyük Şefin refakatinde, 
Başvekil ismet f nönü ile Bay 
Recep Peker vardır. 

Büyük Ônder, kalabalık bir 
halk kütlesi ile saylavlar 1ara
fından uğurlanmışlardır. 

Atatürkün treninden bir saat 
eve! diğer bir hususi trenle 
de; Başvekalet vekili B. Celal 
Bayar, Dahilıyc Vekili Bny 

Şükrü Kaya, A dliye Vekili 
Bay Şükrü Saıacoğlu , Maarif 
Vekil i Bay Saffet Arıkan, Na
f ıa Vekili Bay Ali Çl"tinka}a, 
Harıciye Veki li Bay Tevfik 
Rüşdü Ar as ·ıc Milli Müdafaa 
Vekili General Knzım Özalp 
manevra sahasına hareket et
mişlerdir. 

Rus ve Amerikan 
tayyareciler 

Harb divanınca idama 
mahkOm oldular .. 

Salamanka, 8 ( Radyo ) -
Askeri harb divanı, biri 

Amerikan ve ikisi Rus olmak 
üzere üç esir tayyareciyi ida
ma mahkum etmiştir. 

General Frankonun, mah
kumları affedeceği söyleniyor. 

Boğazlardan geçen 
Rus vapuru 

Roma, 8 (Radyo) - lstan
buldan bildiriliyor: 

Eylulün 18 inci günü boğaz
lardan geçen bir Rus vapuru, 
asker dolu olduğu halde bir 
Fransız limanına yanaşmıştır. 
Vapurdaki asker, Fransa va· 
sıtasile cumhuriyetçi ispanya
ya sevkolunacaktır. 

Japonya 
9 devlet .konferansına 

iştirak etmiyecek 
Tokyo, 8 ( A.A. ) - Yarı 

resmi bir membadan bildiril
diğine göre, Japonya 9 devlet 
konferansına iştirakten imtina 
edecektir. Ayni memba şunları 
söylüyor: 

Mutasavver konferansın ge· 
rek Japonyaya karşı manevi 
bir taarruz icrası, gerek Ja· 
ponyaya karşı fili tedbirler 
tatbiki maksadile vasıl olacağı 
karar her ne olursa olsun Ja· 
ponya esas siyasetini bu siya
sette en ufak bir tadil yap-
maksızın takib edecektir. Ja· 
ponya uzak şarkta sulh ve 
nizamı tesis etmeğe azimka
rane çalışmakta devam ede· 
cektir. Japonyanın hatta ken· 
disine karşı iktısadi zecri ted
birler tatbik edilse dahi milli 
birliğinin böyle bir buhrana 
karşl koyacağına itimadı var· 
dır. 

'' Türk Hava Kurumu 
Bilyük piyangosu 
5 inci keşide 11 T eşrinievel 193 7 dedir 

Büyük ikramiye 200,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 lirmık ikramiye· 

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. 

• 



lzmir Levazım amirliği ilanları 
lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının (216000) kilo un ih· 
tiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 ihalesi 26/l.Teş./937 Salı günü saat 16,5 de lzmirde 
kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 27000 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçesi 2025 liradır. 
S Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
6 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

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

ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi-

1 

kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulnnacaklardır. 

9 13 17 22 

İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
İzmir Mst. Mv. kıtaatının 49000 kilo kuru fasulye ih
tiyacı kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 
ihale 27/I.Teş./937 Çarsamba günü saat 16,S da İz. 
mirde kışlada lzmir levazım amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır.~ 

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

7 
siki göstermek mecburiyetindedirler. 
EICsiltmeye iştirak edecekler 2490 sa\ ılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
larile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en 
aı bir saat eveline kadar komisyona vermiş buluna· 
caklardır. 9 14 19 24 

İzmir Lv. amirliği Sat Al. Ko. Rs. den: 
tahmin edilen teminat muvak-
mecmu tutarı kate akçası 

Cinsi 
Süt 
YoA-urt 

miktarı 
kilo 

23100 
21000 

Lira Ku. Lira Ku. 
3003 00 225 23 
2940 00 220 50 

münaka&a 
şekli 

açık eksiltme 
açık eksıltme 

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

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

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde f zmirde 
kışlada lzmir levazım amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

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

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

3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminah mu· 
vakkatelerile birlikte ihale saatinden evel komisyonda 
hazır bulunmaları. 9 15 20 26 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. R~. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatının (50700) kilo kuru 

fuulya ihtiyacı kapalı zarf usulile münakasaya kon· 
muştur. 

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

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

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

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

9 14 19 24 

lımir Lv. amirliği sat. alma ko. nundan: 
Tahmin edilen 

Cinıi Mikdarı 
Kilo 

mecmu tutarı 
Lira K. 

Teminatı 
Lira K. 
1430 00 

937 00 

Münakasa 
şekli 

Un 146572 19054 36 
12492 00 

günü Saati 
Cuma 16,5 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf Un 96092 

ihale tarihi 
'J.2/ Birinciteş/937 
'J.2 " " " 17 

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

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

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

6 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 
kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az l:iir saat evvel verilmiş bulunacaktır. 5 9 14 19 

lımir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara iarnizon birlikleri ihtiyacı için 720 ton iÜr· 

j'Cn odununun 16/10/937 Cumartesi iÜnÜ saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

ANAOOl..U 

2 - Odunun tutarı (15480) lira olup muvakkat teminatı 
(1161) liradır. Şartnamesi her gün komisyonda pa
rasız görülür. 

3 - isteklilerin kanunun 2 - 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarım havi teklif mektuplarını 

yazılı gün ve saatten bir saat evveline kadar Leva· 
zım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

24 29 3 9 
İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. der.: 
1 7 tane muhtelif ebat ve eşkalde şevrole veya ford 

2 
3 
4 
5 

6 

1 

2 
3 
4 

kamyon ve kamyonlar pazarlıkla alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 17000 on yedi bin liradır. 

İlk teminatı 1275 bin iki yüz yetmiş beş liradır. 
ihalesi 13-10-937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan 
verilir. 
Pazarlığa ğireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminatlarile 
birlikie belli gün ve saatinde M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 3348 25 30 5 9 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulan 80000 kile' sığır etinin 
beher kilosu için teklif olunan 22 kuruş 75 santim 
bahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 kıncı 
maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usulile ek-
siltmeye konmuştur. 
Malın tahmin bedeli 20000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1500 liradır. 
ihale 23/10/937 Cumartesi günü saat 10 da Bergama 
askeri alım satım komisyon binasında yapılacaktır. 

5 - Evsafla teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazılı
dır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyonun
dadır. 

6 - Teklif mektupları 23/10/937 günü saat 9 za kadar 
satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saattan 
sonra mektupları kabul edilemez. 

7 - Şartnamesinin 4 düncü maddesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisinde konula
caktır. 

8 - Komisyon haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi 
günleri açıktır. 6 9 12 18 3500 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
l - Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulan (430000) kilo kuru 
otun beher kilosu için teklif olunan 3 kuruş otuz san
tim pahalı görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 cı 

2 
3 
4 

maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usulile ek-
siltmeye konulmuştur. 
Malın tahmin edilen bedeli 17200 liradır. 
Muvakkat teminatı 1290 liradır. 
ihale 23/10/937 Cumartesi günü saat 11 de Bergama 
alım satım komisyon binasında yapılacaktır. 
Evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazı
lıdır. Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyo· 
nundadır. 

6 - Teklif mektupları 23110/937 günü saat 10 kadar satın 
alma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saaitan sonra 

7 
mektuplar kabul edilemez. 
Şartnamesinin 4 cü maddesinde istenilen vesikalar 
muvakkat teminatın konulduğu zarf içerisinde konu.la-
caktır. 

8 - Komisyon haftanın Pazartesi Çarşamba ve Cumartesi 
günleri açıktır. 6 9 12 17 3001 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
1 ilci garaj yapısının ihale günü müteahhitler tarafından 

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

2 - Pazarlığı 21 · 1. Birinciteşrin 937 perşembe günü 
saat 11 de M. M. V. satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

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

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte ihale günü ve saatinde komisy,onda bulun-
maları. 3 9 14 17 3456 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 lzmir tayyare alayının kapalı zarfla münakasada bulu· 

nan (14534) lira bedeli keşifli tayy,are şehitliğinin ıslah 
ve imarına verilen fiat lfomutanlıkça (?ahalı ıörüldü· 
ğünden pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - ihalesi 12/l.Tş./937 Salı günü saat 16 da lmıirde 
kışlada İzmir levazım amirliği astın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 Teminat muvakkate akçesi 1091 liradır. 
4 Şartname ve keşifnamesi hergün komiı)'.onda a-örü

lebilir. 
5 istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika· 
ları ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evel komisyona müracaatları 

il daimi encümeninden 
Bedeli (1321) lira (75) kuruş tahmin edilen ( Nafıa hizmet 

otosiyle kamyonları için ) 600 X 20 eh' adında 6 dış 6 iç ve 
825X20 eb'adında 3 dış 4 iç ve 600X17 eb'adında 4 dış 
4 iç lastik mübayaası 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulduklarından isteklilerin 25/Birinciteşrin/937 pazartesi günü 
saat 11 de rı daimi encümenine gelmeleri ilan olunur. 3555 

9 flkteırin 9S7 

lzmir gümrük muhafaza tabu
ru satın a!ma komisyonundan: 

1 - lzmir gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksiltmeye konulan ve 20·9·937 pazartesi günü saat 16 
da münakasası yapılan 89034 kilo una verilen fiat bahalı ğö
rüldüğünden 2490 sayıh kanunun 40 ıncı maddesine göre bir 
ay içinde intaç edilm~k üzere pazarlığa dökülmüş ve ihalesi 
11-10-937 pazartesi günü saat 15 de lzmir Alsancak birinci 
kordon 364 sayıda tabur satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muham· 
men tutar 11129 lira 25 kuruş olup muvakkat teminatı 835 
liradır. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü mad
delerinde ve şartrıamesinde yazılı vesikalarla teminat makbuz 
veya banka mektuplarile birlikte ihale saatinde komisyona 
müracaatleri. 3350 25 29 5 9 

Izmir müddeiumumiliğinden: 
Katiplikte istihdam edilmek üzere 40 lira ücretli bir süvari 

mübaşirliği münhaldir. imtihan günü 18/10/937 dir. Talip 
olanların adliye encümeni kalemine müracaatları. 3554 

1zmir liman işletme müdürlü
ğünden: 

Vapurların kış tarifesi iskelelerdeki tahtalara yazılmıştır. 

il daimi encümeninden 
(5591) lira (31) kuruş açın tutarlı Bayındır · Torbalı - Mah· 

mutlar yolunun 0+850 nci kilometresindeki kargir ayaklı ah-
şap köprü ile 8+ 150 nci kilometresinde bulunan kargir ve 
demir potrel 2 orta ayaklı ve demir potrel kirişli ahşap tah
liyeli köprü onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine hazır· 
layacakları teminat ve müteahhitlik belgelerile birlikte 25/Bi· 
rinciteşrin/937 pazartesi günü saat 11 de il Daimi encüme-
nine başvurmaları. 3557 

il daimi encümeninden 
Kapalı eksiltmeye konulan iş : 

Bu işin keşif bedeli 
Bu işe ait keşif vesair evrak 
aşağıda ıösterilmiştir 

İıtckliler 

Eksiltmenin yapılacatı yer 
tarih ıün ve 1&atı 

Eksiltmeye ıirebilmelc 

için ıereken belıeler 

Eksiltme kapılı zarf uıulü ile 
yapılacatından iıtekliler 

Muvakkat teminat 

i L İN 
T. C. Ziraat Bankası lzmir 
şubesinden: 3560 

Tapuca kanunuevel 329 

tarih ve 10, 11 sıra numara· 

sile Hasan ve İbrahimin ta· 

sarrufunda olup 4987 No. lı 

senetle bankamıza ipotekli 

bulunan Balçovanın löelik 

mevkiindeki sekiz dekar eş· 

çarlı oaliçe ve öir yıkık kule 

açık artırmaya konulmuştur. 

Ve 23·11-937 salı günü saat 

onbeşte bankamızda satışı 

yapılacaktır. ~rtırma şartna· 

meleri bankamızda görülebilir. 

Başka ipotek sahibi alacakh· 

!arla diğer alakadarların bu 
gayri menkul üzerindeki hak
larını ve hususile faiz ve mas· 
raflara dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile yirmi gün 
içinde banlCamıza bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilile sa bit olma· 
dıkça satış bedelinin paylaş

masından hariç kahtca'ıclardır. 

Ödemiş - Çatal yolunun 1 + 
540-14 + 350, 25 + 500-
26 + 100 kilometreleri arasın· 
daki köprü, menfez ve şosenin 
esaslı onanlması. 

(74947) lira (92) kuruştur. 

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

şartnameleri 
C - keşifname ve grafik 
Bu şartname ve evrakı lzmir
Ankara · fstanbul Nafıa mü· 
dürlüklerinde görüp inceleye· 
bilirler. 

25/Birinciteşrin/937 pazartesi 
ıün saat 11 de fzmir vilayeti 
daimi encümeninde 

Bayındırlık oalCanlı§'ından alın· 
mış müteahhitlik ve Ticaret 
odası belgeleri 

5 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveli teklifnamele· 
rini fzmir ili daimi encümeni 
reisliğine vererek makbuz al
maları. 

(5622) lira 3558 

lzmir birinci icra memur· 

luğu Jdan: 

37-1277 sayılı dosyamızla 

11-10-937 tarih pazartesi saat 

ondörtte satışı mukarrer ve 
Mazhar Necatiye ait a-ayri 

menkulün kıymeti satış ili· 

nında gösterilmemiştir. Meı· 

kur gayri menkulün muha111· 

men kıymetinin 1500 lira ol· 

duğu ilan olunur. 

Satılık ev 
Güzelyalı tramvay cad· 

desi 1027 numaralı 6 odalı 
ve bütün konforü havi de· 
nize nazır ev satılıktır. Ta· 
liplerin mezkiir eve müra·J 
caatları ilan olunur. 

- 1 L A N iiiiill! 
7 Aylık bir çocuğa bak· 

mak üzere ehliyetli bir da· 
dıya ihtiyaç vardır. TaliP.· 
lerin bonservislerini batnı· 

len Karşıyaka Salih paşa 
caddesinde 43 NumaraY8 

- müracaatları. 

s 

s 

s 
s 
s 
s 
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lzmir Emlak Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri No. su 

Eski Yeni Nevi 
PAZARLIKLA 

20713 Kokaryalı tramvay caddesi parsel 2. 
207/4 Kokaryalı tramvay caddesi parsel 4. 

Arsa 

" 207/5· Kokaryalı tramvay caddesi parsel 5, 
214 Turan-Menemen sokak. 17 218 Ev 
229 Hasanhoca M. Osmaniye sokak Taj 43, ada 

364, parsel 2. 
231 Hasanh ca M. Osmaaniye sokak Taj 33 ada 

364, pa. 1 7. 

47 

37 
" 232 Hasanhoc: M. Üimaniye sokak Taj 62, ada 

343 parsel 1 16. 62 Dükkan 
233 Hasanhoca M. Oımımiye sokak Taj 41 ada 

364, parsel 3. 
l34 Hasanhoca M. Osmaniye ıokak Taj 64, ada 

343 parsel 117. 
l35 Hasanhoca M. Yolbedeıteni Servili han ada 

342 parsel 16. 

• 
64 

" 

55/12 
" 

l36 Hasanho. M. Osmaniye S. Mirkelam hanı 
ada 343 32/12 Oda 

285 Hasanhoca M. Yolbedesteni ada 342, parsel 
26 47 Taj. 23 

286 Hasan hoca M. Yol bedesteni ada 342 parsel 28 
41, 43· Tai 19 

" Taj 52 
54 

caddesi Dükkiıt 298 Buca-belediye 
" ,, " 299 " ,, 

300 ti " " " 56 " 
301 " " " " 58 " 
302 " " " " 60 " 
303 Hasanhoca 
304 Hasanhoca 

M. Yolbedesteni ada 342 55/10 Oda 
M. Yolbedesteni ada 342. 55/4 Mağaı:a 

305 Hasanhoca 
306 Hasanhoca 

M. Yol bedesteni ada 342. 55/17 Oda 
M. Yolbedesteni ada 342 parsel 37 55/10 Maiaı:a 

309 Hasanhoca 
31 O Hasan hoca 

M. Osmaniye S. ada 343 parsel 89. 26/12 ,, 
M. Osmaniye S. ada 364, parsel 

16 25 Taj 21 Dükkin 
311 Hasanhoca M. Bayındırlı sokak ada364, par-

sel 17. Ye. 4, Taj 3 ,, 
313 Hasanhoca M. Yolbedesteni ada 343, pareel 36 83/11 Ma2aza 
326 Burnava·Bayraklı Burnava C. 73 Ev 
329 Bayraklı Kanarya sokak. 5 Arsa 
330 Bayraklı Kanarya sokak. 4 Ev 
341 Hasanhoca M. Yolbedesteni ada 342, par.sel 14. 5514 Maiaza 
348 Aasanhoca M. Mırabıt Ç. Kızlarağası ham 

içinde, ada 337. 
349 Hasanhoca M. Mırabıt çarşısı Kızlarağası hanı 

içinde ada 337, parsel 53. 
350 Hasanhoca M. Mırabıt çarşısı Kızlarağası 

hanı içinde ada 337. 
352 Hasanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, 

parsel 12. 
353 Hasanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, 

parsel 12. 
377 Hasanhoca M. Osmaniye sokak ada 364, 

parsel 6. 
383 Reşadiye tramvay caddesi ada 872, parsel 15 
390 Mesudiye M. zade sokak 
393 Hasanhoca M. Kuzuoğlu Şalvarlı han ada 

343 parsel 121. 
394 Has~nhoca M. Mırabıt Çar. ada 337, parsel 81. 
401 Üçüncü Karataş Halil Rifatpaşa C. 
403 Karataş Mahmut Hayati sokak. 

25/20 oda 

52/25 " 
25/12 

" 

Taj 33 Dükkan 

Taj 35 Mağaza 

Taj 1121 Ev 
13 ,, 

63/7-8 
25125 

243 
2/3 

Mağaza 
Mağaza 

Arsa 
Ev 

417 Birinci Karataş Yıldıztepe S. ada 922. par· 
sel 1. 26, 26/2 Arta 

426 Karşıyaka Alaybey Mirat S. ada 17, parsel 6. 25/1 ,, 
427 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramYay C. ada 

13, parsel 5. 108/1 
" 428 Karşıyaka Alaybey Hayal çıkmazı ada 5, parsel 5. 

430 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay c. ada 14, 
16 Ana 

parsel 19. 
431 Karşıyaka Alay bey Yalı cad. ada 13, parsel 19. 
434 Karşı yakada Alaybey Şadiye so. ada 26 parsel 7. 
437 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay cad. ada 

109 
215 

12,14,16 

26, parsel 11. 
441 Karşıyaka Alaybey Pili; sokak da 20, parsel 1. 
443 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay cad. 

ada 13, parsel 11. 
447 Karşıyaka Alaybey Süzan sokak da 16, parsel 22. 
<148 Karşıyaka Alaybey Fenerci sokak ada 14, 

parsel 2. 
449 Karşıyaka Alaybey Han sokak ada 14, parsel 6. 
451 Karşıyaka Alaybey Çakıcı sokak ada 9, parsel 4. 
'153 Karşıyaka Alaybey Süzan sokak ada 16, parsel 15. 
<155 Karşıyaka Alaybey Han sokak ada 15, parsel 5. 
459 Karşıyaka Alaybey Süreyya sokak ada 26, parsel 9. 
<l6Q Karşıyaka Alaybey Yalı caddesi ada 13, parsel 23. 
469 Karşıyaka Alaybey Mehtab sokak ada 35, par· 

sel 12. 

79 
18 

116 
9 

2 
14 

18/1 
23/1 

2/1 
15 

209 

23 
4 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 472 Karşıyaka Alaybey Sevda sokak ada 15, parsel 38. 
'189 Karşıyaka Alaybey Hamamcı sokak ada 44, 

parsel 1 tl. 2, 4, 6, 8 ,, 
'190 Karşıyak. Alaybey Alayemini çıkmazı ada 44, 

parsel 28. 
491 Karşıyaka Alaybey Naldöken tramvay caddeii 

ada 44, parsel 33. 
493 Karşıyaka Alaybey Sütçü sokak ada 44, parsel 8. 
494 Karşıyaka Alaybey Sezai sokak ada 44, parsel 6. 
SQ9 Karşıyaka Donanmacı M. Aydoğdu S. ada 6, 

parsel 7. 
512 Karşıyaka Osman zade Tarıkbey sokak ada 102; 
S parsel 1. 
s~~ Karşıyak Osmanzade Tarıkbey so. ada 97, parsel 20 

51 
Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey so. ada 97, parsel 19 

51
5 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey so. ada 97, parsel 23 
6 Karşıyaka Oımanıade Tarık bey &okak ada 96, · 

1 

17 
25 
12 

30 

15 
9 

13 
5 

" 

" 
" ,, 

,, 

" 
" ,, 

Parsel 17. 8, 811, 8/2, 10 ;, 

Depozitosu 
T.L. 

Esas No. Yeri No. su 
Eıaki Yeni 

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

360.-

PAZARLIKLA 
519 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey so. ada 103, parsel 1_.. 
520 Karşıyaka Osmanzade Tarıkbey so. ada 101, parsel 6. 
522 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye iokak ada 110, 

parsel 16 
523 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak ada 100, 

60.- 260.- panel 23. 
524 Karşıyaka Osmanzade ReŞ«diye sokak ada 97, 

30.'.J5 '.J80.- pariel 14. 
525 Karşıyaka Oımanude Tahirbey ıokak ada 106, 

'.J8.75 120.- parsel 1. 
526 Karşıyaka Donanmacı M. Aydın ıolcak ada 105, 

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

11.50 80.- parsel 16. 
532 Karşıyaka Oımanıade l1'inci Aydnı S. ada 101, 

72.75 130.- parsel 21. 
546 Karşıyaka Osmanı:ade Y aıaroğlu sokak ada 117, 

15.- 40.- p_arsel 14. 
552 Karşıyaka Oımanı:ade Rahınibey sokak ada 108, 

19,50 180.- parsel 1. 

63,25 360.-
80.-
40.-
40.-
40.-
40.-
35.-

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

554 Karşıyaka Osmanzade Şimendifer sokak ad& 113, 
parsel 31. 

555 Karşıyaka Osmanzade Ziyabey sokak ada 99, 
parsel 15 

556 Karşıyaka Oimanzada Ziyabey sokak ada 100, 
parsel 9. 

557 Karşıyaka G>smanzade Reşadiye Cad. ada 113, 
parsel 11. 

559 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye çıkmazı ada 113, 
parsel 13. 

561 Karşıyaka Osmınzade Reşadiye çıkmazı ada 113, 
parsel 5. 

562 Karşıyaka Osmanzade Ruşen sokak ada 108, 
7.- 70.- p_arsel 8. 

566 Karşıyaka Osnaanzade Reşadiye cıddeiİ ada 100, 
parsel 10. 10.25 70.-

80.25 550.-
87.- 100.-

5.80 
20.-

14.50 28.-

572 Karşıyaka Osmanzade Mabet ıokak ada 109, 
parsel 14. 

574 Karşıyaka Osmanzade İkinci Aydın sekak ada 99 
parsel 5. 

575 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak ada 109, 
parsel 10. 

8.- 576 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak ada 101, 
parsel 12. 

24 
22 

41 

25/2 

12 

28 

9 

24/1 

30 

17 

6 

97 

1/3 

14 

82 

76 

64 

10 

31 

8 

6 

60 

36 

Nevi 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,. 

,, 

" 

" 

" 
577 Karşıyaka Osmanzade Reşadiye sokak ada 100, 21.'.l5 1'.l.- parsel 17. 31/2 ,, 

33.- 8.- 582 Üçüncü Karataş Islahhane arkası ada 66 7 parsel 2. 8 E• 
583 Üçüncü Karataş Islahhane caddesi. Ye. 111, Taj 91 ,, 

110.- 254.- 592 Karşıyaka Alaybey Mehtap sokak ada 16, parsel 35. 29 Ana 
608 Tepecik Sürmeli sokak. 1/2 hissesi. 89 ,, 

llO.- 26.- 621 Ayavukla Topraktepe sokak. 45 Ev 
629 Karataş Dokuz eylul sokak. 157, 13 ,, 

Depozitosu 
T.L. 

M2 
1144.- 114.40 
243.- 24.30 

533.- 42.64 

353.50 35.35 

859.- 128.85 

1693,- 101.58 

540.- 32.40 

80.- 6.40 

250.- 1.S.-

264.- 31.68 

208.- 41.60 

204.-

1185.-' 

358.-

1'40.-

149.-

690.-

30.60 

94.80 

21.48 

11.20 

8.94 

41.40 

3116.- 124.64 

1'443.- 86.58 

1854.- 111.24 

546.-

930.-

877.50 

32.76 

65.10 

70.20 

1'.l57.- 56.25 
50.-

130.-
484.- 33.83 
18-'. -ar. 10.-

52.77 

200.
fOO.-
540.-

633 Birinci Aziziye M. Kırım sokak. 47 Evin 3/4 hiHHi 
560.-
12.-

642 Dördüncü Sultaniye E~refpaşa S. ada 10, par-
sel 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 
648 Mahmudiye M. Mumcu zade sokak ada 485, 

EviR 8/16 hi11eai 27.-

parsel 57. 126 ,. 128 Ev 
649 Dayı emir M. Yeldeğirmeni çıkmazı ada 87, par-

100.-157 .-ar.23.20 
48.-

sel 15. . 
l8.20 650 Dayıemir M. Dayıemir So. ada 86, parıel 3. 

13
.96 651 Dayıemir M. Yeldeğirmeni Çık. ada 87, parsel le>. 

652 Dayıemir M, Dayıemir sokak ada 86, parael 6. 

94 Evin 1/'.2 bi11ui 
12 Arsa 

102 " 
6 " 

4.-
48.-M'.J.1.-
16.-" 1.64 
61.- " '.J.45 

653 Öçüncü Karataş Asanıör Sokak ada 655, par-
197. - 23.64 ı se 19. - ., 1912 
115.- 9.20 658 Burnava Yaka M. ikinci Yaka sokak. 50 - E~ 

252.50 35.25 
987.25 148.09 
270.50 32.46 

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

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

701 ikinci Karataş Dokuzeyliil 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.- 36.26 702/1 Hatuniye Dellalbaşı S. ada 382 parsel 38. 4 Evin 320/640 hisıesi 

1347.50 94.33 
322.50 23,76 
154.25 15.43 
196,- 11.76 
392.- 23.52 
713.50 71.35 

1099.- 220.-

702/2 Hatuniye M. Dellalbaş sokak ada 382, parsel 38. 6 Evin 320/640 hissesi 
706 Alsancak Mesudiye M. Zade sokak. 18 Ev 
709 Kasaphızır M. Arayıcı sokak ada 300 parsel 10 3 Tj, Dükkan 
712 Kestelli M. Kahraman sokak ada192, parsel 78 24 Odanın 112 hisseıi 
713 Kestelli M. Kahraman sokak ada192, parsel 82 30 Arsanın 1124 ,, 
720 Tepecik Sakızlar sokak 38 Arsa 
724 " Hilal sokak 12 Ev 
731 Birinci Karataş Mansurzade yokuşu ada 706, 

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

7 /1 Evin 112 hi11esi 
24 Evin 9/80 ,, 

BAO 
20.-

1.74 
12.-
9.-

15.-
8.-

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

90.-
1.80 

8.- -.80 738 İkinci Süleymaniye Eşrefpaşa Deşteban sokak 
ada 142, parsel 11. 

441.- 35.28 741 İkinci Süleymaniye Kamılpaşa sokak ada 159 
parsel 1 

41.- 2.4
6 

742 ikinci Süleymaniye Eşrefpaşa Kamilpaşa ıokak 
ada 164 parsel 8. 110 No. " 

Ana 

" 

10.14 

3.24' 

172.-M2.6.81 
1113.- 166.95 
176.- 14.08 
910.- 72.80 

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

744 İkinci Süleymaniye Eşrefpaşa Kamilpaşa sokak 
ada 164, parsel 1. 

602.- 72.24 745 İkinci Süleyroaniye Eşrefpaşa Kamilpap ıokalt 
ada 164, parsel 2. 

740.-
257.-
146.-

7 46 İkinci Süleyman iye Eşref paşa Kamil paşa sokak 
ada 155 parsel 11 

" 

" 
,, 

150 ,. 
229.50 

59.20 
30.90 
16.17 
22.95 

747 ikinci Süleymaniye Eşrefpaşa Kami1pa~a ıokak 
ada 164 parsel 5 120 Taj EY 

748 ikinci Süleymaniye M. Etrofpaıa Kiremit~i S. 
1295.- 1~9.50 ada 173 parıel 1. Arsa 

116.-

116.-

1331.-

107.-

116.-

219.-

4.64 

4.64 

57.24 

3.21 

5.

,,51 

• 



..,,. . 
üuNo. Yeri No. ıu 

laki Yeni 
Etrefpap Kiremitçi sokak 7 49 2 nci slleymaniye 

ada 173, parsel 3 
750 2 nci Süleymaniye Eşrefpqa Kiremitçi .. kak 

ada 166 parsel 8 128/256 biaeai Ye. 6, 
7Sl 2 nciıüleymaniye Eşrefpaşa Çorak ıokak 1160 

ada parsel 1 
752 2 nci ıüleymaniye Esrefpap Çarak ıokak ada 

150 parsel 12 
753 2 nci süleymaniye Eşrefpap Çorak sob1c ada 

164 parsel 1 O 
155 21'ci aiileymaniye Eşrfpqa Şeb Ahmet ıolıak 

ada 166 karsel 12 
756 2 ncisüleymaniye Eşrefpqa Mısırla Cad. ada 

1S4, parsel 17 3/4 hiuai 
761 2 nci süleymaniye Eşrefpqa Şeyh Ahmet ıokak 

ada 166, panel 10 
766 Abmedata M. Limoncular so. ada 221 • parıel4S 
768 Toraman mahallesi Cedid sokak ada 411 par· 

sel 19 28/80 biaseıi 
774 Güzelyurt Şançıkmazı sokak ada 199 parıel77 

2/14 hiueıi 
777 Güzelyurd M. lkiçefmelik C. ada 203, parse164 

8 Taj 

11 Tai 

16 

29 
4, 6, 8 

779 ikinci Süleymaniye Yüzbqı Hasanata sokak 
ada 142, parıel 13 SS/51 

782 Oçüncükaratq Yeni duygu sokak l S 
783 Salhane duygu sokak ada 969, oarael 65, S3 Tj. 63 
804 Giizelyurd M. Gebeı S. ada 201, parıel 6 
807 Haunboca M. Osmaniye sokak 24 tai 
815 Birinciıiileymaniye Aras sokak adaS96, parael 1 Ye.23,37 
818 Karantina Mıııb caddeıi 318/320 
821 Güzelyah M. Gebeı ıo. ada199, par.el 90 Ye.14, Tj.61 

NeT'i 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" Dik kin 

Ev 

De~tuu 
T.L 

M.2 
E.a No. Yeri 

:.w.-
406.-

196.-

160.-

86.-

66.-

195.-

78.-
15.-

42.-

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

Ada 160, panel 9. 
6.09 1078 2 inci Süleyman iye 1 inci 

Ada 167, parsel 15. 
S.88 1079 2 inci Süleymaniye 1 ancı 

4 80 
Ada 164, parsel 11. 

· 1080 2 inci Süleymaniye 2 inci 

2 58 
Ada 160, panel 2. 

· 1081 2 inci Süleymaniye 3 ünci 
Ada 160, panel 10. 

2·64 1082 Çorak mahallemi. 

" 

" 

" 

" 

6 
_ Ada 150~ parsel 14. 

· 1083 Murat reıs sokak. • 

2 34 
Ada 1so, parsel s. 

40
· 1884 Mısarlı sokak. ada 154 parsel 9 

1 .- 1086 Burnava Salhane kumkabve. 

2 90 
1127 Abmetata M. Kaymakam Nibatbey S. 

· Ada 207, parsel 14-13. 

No. ıu 
Eski Yeni 

10 

42/2 

73 

19/1 

18/2 

42/1 

20/1 

1/22 
125 

28/30 

Nev'i 

" 
., 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

14,86 iki dükkin. 

Depozitolu 
T.L. 

M2. 
153.-

342.-

td37.-

1078.-

3466.-

~79.-

1688.-

774.-
142.-

5051.-

" 259.-
Kahve Y abutbane ve 

5C 1128 Abmetata M. Kaymakam Nibatbey S. 
t- Ada 207, parsel 11. 80 ,. ,, 200.-

h11nın 2/16 hi11eıi 
137_50 lzabab yukarıda yazılı gayrimenkullerin petin veya takıitle .. tııları 11· 10·937 pazartesi ıü· 

nü saat onbirde ihaleleri yapılmak üzere pazarlıkla artırmaya konulmuttur. 

Evin 46080/371640biueıi79.40 
Ev 30.-
Aru 3.72 
Evin 2/8 biueıi 10.-
Matazanın 14124 biuoai 116.80 
Ev 20.-
Aru 4.20 
Evin 7/48 biueai 27.80 

lıtekli olanların yevmi mezk.urde hizalarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak 
arbrmayil girmeleri ve yanlarında birer fototraf getirmeleri. 28 9 3353 

Orman Müdürlüğünden: 
Beher kentalinin 

Teminatı muhammen bedeli 
Kurut Kuruı Kental Cinıi Köyün ve ormanın i1mi 

23 S 638 Pırnar çab11 Seydiköyün Çatalkaya 
6S 6 144 Kuru çam odunu Bulprcanın Kapaklı sarnıç 

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

139 Günq Mab. Gelincik sokak. 

22 Odanın 315 biuesi 
Ye. 11/2S taj 4 

4 Evin 'l8/ 48 bi1H1i. 

24.-

58.40 
260.-

89 S 237 Çalı Pınarbqının Tenhelli 
27 4 88 Mahl<ıt odun Balçovanın ılıca dereıi 

235 S 626 Pırnar çah11 Pınarbqının Meryem ıuyu 
Ada 196, parsel 8. 

848 Karatat Şetaret sokak. 
852 Güneı M. 2 inci Hacı Süleyman IObk. 

Ada 194, panel 2. 
853 Günq M. 2 inci Hacı Süleyman 10bk. 

Ada 197, panel 13. 
858 Burnava Yıkık minare 10bk. 
865 T.._.. Mah. Cedid sokak. 

Ada 411, panel 13. 12/24 Hiueli. 
U7 Füzelyurt M. Hacı Süleyman 10bk. 

Ada 198, parsel 6. 
871 Birinci Aziziye debat Ahmet 10kak. 
873 Sebitler M. Mukaddes mezar 10kalc. 
174 Ginet M. Azizler sokak. 

Ada 197, panel 80. 
181 2 inci Siileymaniye Yüzbatı Huaaata 1. 

Ada 132, panel ıs. 
183 2 inci Siileymaaiye Kiremitçi 10kak. 

Ada 166, panel 7. 
187 Kaqayaka-Oımanzade Retadiye S. 

Ada 112, eanel 13. 
188 Kartıyab Oamanzade Ziya 10bk. 

Ada 99, panel 10. 
119 Karpyaka Alaybey Şadiye S. 

Ada 27, panel 2. 
l90 1Cart1J8ka Alaybey Şadiye 10lr.ak. 

Ada 28, panel 11. · 
191 Karfıyaka Afaybey Şadiye IObk. 

Ada 28, parsel 16. 
192 Kartıyaka Oımanzade Retadiye. 

Ada 100, panel 11. 
193 Kartıyaka Oımanzade Repdi1e. 

Ada 110, parsel 2. 
909 ICarfıyaka Oımanzade Şimendifer S. 

Ada t 12, panel 6. 
910 Kartıyaka Oımanzade Demiryola çakmHı. 

Ada 112. panel 6. 
914 Karııyaka Oıman7ade Tahirbey sokak. 

Ada 106, panel 3. 
915 Kartıyaka Sotukkuyu Boıtanlı çıkmam. 

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

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

Ada 199, panel 16. 
M 1 Birinci kantat lcadiye sokak. 
972 Salhane Manpltepe mbk. 

Ada 675, panel ıs. 
'75 Kuap bızır M. Kuyumcular 10kak. 

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

Ada 297, parsel 1. 
984 l_(ö_,P,rü ilkele tramvoy catldeai. 

Ada 791, parsel 39. 
1032 Oüncü karatat Duygu sokak. 
1046 K•atat Safiye ıokalc. 
1059 ikinci Azizler Kemer cadde1i. 

Ada 106. 
1060 ikinci Azizler 

Ada 106. " " 

1070 ikinci Karatat Şehit Nüıret aokak. 
Ada 632, panel 17-6/24 Hiueıi. 

1'073 2 inci Süleymaniye Kimilpap sokak 
Ada 219, parsel 4. 

1074 2 inci Süleymaniye Klmilpafl ,, 
Ada 219, panel 1. 

1075 2 inci Süleymaniye Kimilp... ,, 
Ada 158, par.el 3. 

1076 2 inci Süleymaoiye Kimilpata ,, 

10,10/2 Ev 
2/1 

26 
4 Taj 

12, 16 

51 
96,98,100 

Evin 1/2 hiueıi 
Y ahutbanede odanın 
4/11 hia1eıi. 
Evin 40/160 biueti. 

70.-

3.-
18.48 

Arsa 29.-M2. 4.3S 
Oda ve arsa. ,, 15· 10.-
8/24 hiueai. 
EYin 3/8 hiueai. 
Mataza 

7.SO 
1640.-

216 5 577 • • Tahtalının Meneki 
516 28 246 MablOt kömür Palamut arası Çabltepe derelİ 
647 28 308 • • • • Hacı Ali tepeai 
587 36 · 217 Mqe kömürü Kara çaunn mezar boynu 
270 36 100 • • Kuru derenin delilditat 
481 28 229 Mahl<ıt kömür Çiçeklinin Karaıöz 
60 4 200 MahlOt odun • • 

lzmir merkez ilçesinin yukarıda yuılı Devlet ormanlarından hizalarında ıöaterilen mete ve 
malalOt kömürler, kuru çam odunu ve mablOt odun ve pımar çalısının 27/9/937 taribind• 
itibaren onbeı pn müddetle açık artırma ile ıabıa çıkanlmıttır. 

Mukavele ve prtname projeleri Orman baımühendislitinden paruaz alınır. ihale 11/10/937 
tarihine müudif pazartesi pnü saat onda lzmir Orman bqmübeadislitinde yapılacatı ilio 
olunur. 6 7 9 10 3498 

1.20, ........................................................ .... 

llii•ayede De ayni giinde iki evrim 
20 Evin 3/41 hİllelİ. 

41 Tai .. Sil .. 16.80 

6 
Ananın 128/256 hi11eai 

42.-M2. 1.26 

51 Tarlı. 777.- " 62.16 

11 " 1830.- " 91.50 

14/2 Ana. 132.- " 19.80 

" 486.- " 48.60 

17117 " 225.50 " 22.52 

31/1 " 5075.- ,, 304.SO 

37 

117, 6S, 7J 

J7 

24 

9 

600 

Tarla 

" 
Ara. 

" 
Tarla 

Ana 

• 

2669.-

3898.-

553.-

1520.-

1939.-

172.50 

1• t• t6 EYin 75/258 hilH9İ. ;;,, ~. 

16 ,, S/11 " 

26 Taj Ana 

41 Taj Diikkin 

4J Taj " 

600 Ana 219.SO 
Evin 1/3 hiUetl. 

7 " 3/16 " 

15 Ana M2. 127.17 

16 " " 116.79 

71 Tai •• " 
211.-

132,1S4 " " 278.-

111 " 72.-

1/10 " 
~42.-

160.14 

lSS.92 

11.06 

91.20 

10.-

292.-

48.80 
154.60 

31.18 

90.-

80.-

241.4S 
12.-
40.-

63.60 

58.40 

31.60 

14.-

3.60 

12.-

biiyük sabş Kitabe 
Birinci aatq aabala. ikinci aatıı ~fleden Sahibi: MiT AT 

leyin aaat l O da aonra aaat 3 de Bütün mektep kitap 
Yolculuk dolayııile Birinci· Acele yolculuk dolayısile en müsait tartlarla sabta 

tefl'İnin 10 uncu pazar günü Birinciteşrinin 10 uncu Pazar kardıtını sayın ötretme 
sabahleyin saat tam 10 da günü ötleden sonra saat tam müıterilerine arzeder. 
Göztepe tramvay cadde1i 808 3 de Gazi bulvarında Silihçı Adres: ikinci Beyler 
No.lu evde mühendiı Bay Ali Salimin binası Kız enıtitüsü tında 58 numarı. 
Azize ait bilcümle mobilya· altında uyuıturucu maddeler ı .. --------
lan açık artırma ıuretile sa- inhiaan lzmir ıubeai müdürü Mekteb 
blacaktır · Bay Vahit Demirlcana ait bil· 

Fevkalide lüks aynalı do· cümle nadide mobilyalan açık itabları 
lap tuvalet ilci adet komedi· arttırma ıuretile sablacakbr. 
noıu, iki kiıilik kübik karyola Satılacak qyalar meyanında Yavuz Kitabevi 
ma somyuı, aynalı büfe, ka· fevkalade güzel laristal camlı Sahibi Fahri Kitabçı ıeti · 
re yemek m...... 6 adet .. n- aynalı büfe kontre büfe1i, açı· B'iit'IJn melıteb ki 
dalyeleri, yeni bir halde ma· lır kare yemek muua, 6 adet 
ruken iki koltuk, lüks yazı· yemek iıkemle1i, maruken 1 tablarını en mü • 
hane döner koltutu ile be· kanape 2 koltuk, iyi seıli prtlarla sabfa çıkardıta 
raber, ceviz ıemıiyelik, Sahi· Reichen markah Alman piya· .. yın ötretmenlerle m .. 
binin 'Sesi ulon gramofon rılerine arzeder. 
birçok pliklan ile beraber, noıu, fevkalide lüks maundan 
Amerikan duvar uatı, ceviz· mamul modem ıifünyerah ay· 
den aramul Hereke kumafın· nalı dolap, 3 aynalı tuvaleti 
dan kübik kanepe takımı 7 komodinoıu karyola ma som· 
parçadır, kübik ıigara m.... yuı, 10 parçadan mürekkep 
lan, 7 lambalı Blaupunkt mar- fevkalide ıüzel pomye kadi· 
kalı 935 modeli radyo kısa, feli koltuk takımı, tcmaiyelik, 
orta ve uzun dalgalı bütün huır kanape takımı, muhtelif 
dünyayı alır, dünyada en iyi kübik ıigara muaları sahibi· 
tanınmıı Blüthnr markab pi· nin seai ulon pamofonu ve 
yano, 6 parça kadifeli oda birçok plakları, lngiliz mamu· 
takımı, sepet takımı, kuılu lita bronz ke1me iki kiıilik 
duvar ıynuı, S adet camlı karyola ma somyuı, tekrar 
doıya dolapları ve kütüphane, iki kiıilik kübik nikel karyola 
beyaz boyalı elbi1e dolabı, ma somyuı, duvar .. atı, 4 
markiı, muhtelif kadifeli tül parça kübik murabba sigara 
perdeler, çocuk için tüfinye- aehpalan, aynalı büyük vitrin, 
ralı dolap, ulamandra 10ba, kristal camlı maundan mamul 
tekrar bir adet dökme soba, kütüphane, büyük yazı masası, 
buz dolabı, 6 adet .. ddalye, 2 adet saksı sehpası, gayet 
2 adet somya, çocuk karyo- güzel kıymetli poker muuı, 
lası, ve birçok Isparta taban bir kiıilik ıiyah karyola bezli 
halıları, ıeccadeler veuir bir· somyuile beraber, 2 adet 
çok mobilyalar bilmüzayede Amerikan lcoltutu, 2 adet se
satılacaktır. defli Şam iti tabure, kadifeli 

FIRSATI KAÇIRMAYINIZ.. küçük salon vitrini, buz dolabı · 
Fırut artırma salonu çocuk karyolaıı, yeni bir halde 

Aziz Şınık dökme soba, perakende muh· 
Telefon : 2056 telif yemek iakemleleri, ıu 
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At6lyede 
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çekilir. 
Amat~r iıler 

Temiz çaba 

sobuı, elektrik soba11, 
tam camlı yazıhane cam 
balı, kilim, ve seccadeler .. 
saire, birçok eşyayı 
müzayede ıuretile sab 

Dikkat: lıbu utılacak 
Pazar günü ubableyia 
8 buçuktan itib•en m 
görülebilir. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
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