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Bu ayın on dokuzunda 
acılacaktır 

' 

B. Ruzvelt Memlelietiınize Geliyor 
Çin.Japon ihtilafı şiddetle devam ediyor 

Japonlar, Pekin şehrini tamamen 
işgal altına almışlardır 

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

Şimali Çine gitmek üzere altı Çin fırkasının yola çıkarılması, 
Japonları telaşa düşürdü. Müzakerelerden de bahsediliyor 

Tokyo, 9 (Radyo) - Asahi 
gazetesine göre; Mareşal (Şan· 
Kay-Şek), Çin Hariciye Nazı
rını Şanghaya göndermiş ve 
orada bulunan Japon sefiri 
B. (Kavagoe) ile müzakerelere 
girişmesini enıreyll!mİştir. 

Paris, 9 (Radyo) - Japon· 
ya Harbiye Nezareti, Pekin 
şehrinin işgal kuvvetlerine ilti· 
hak etmek üzere dört bin ki· 
şilik yeni bir kuvvet daha 
göndermiştir. Halen Pt:kinde 
bulunmakta olan Japon kuv· 
vetlerinin mecmuu 46 bin ki· 

!T'ektcdirler. Bu ordular Pas· 
tingfu civarında isgal etmekte 
oldukları müstahkem mevki· 
leri takviye etmektedirler. 
- Sonu 4 ncü sahiJede -

( ' Memleketimizde 
----... ··---

M Oh im işler yapacak 
olan lsveç heyeti ls

tanbula geldi 
İstanbul, 9 (Hususi) -

Memleketimizde sanagile 
iktısadi işleri tetkik ede
cek olan lsveç hegeti, bu 

şiden ibarettir. Çin askerleri gün buraya gelmiştir. Bu 
heyetin, mühim işler de
ruhte edeceği söqlenigor. 

Son haberler, Pekin şehri
nin, tamamen Japon oı dusu· 
nun işgalinde bulunduğunu 

fpon askeri makamatının dik- Tokyo, 9 ( A.A. ) - Çin 
kat nazarını ehemmiyetle cel· merkez ordoları şimal istika· 
betmiş ve telaş U}'andırmıştır. metinde ilerlemeye devam et· \..---~~~~~~--~--

bildirmektedir. .... ........................................................... .. 
Şanghay, 9 { Radyo ) -

Yançe hava)isindeki Japon 
tehaası, tamamen japonyaya 

Adliye Vekilimizin mühim beyanatı 

nakledilmiştir. 
Son gelen haberlere göre., 

Ankeo limanında bulunan bir 
Japon torpitosu ile iki Japon 
gambotu, bugün limanı ter· 

Meşhud suçlar kanunu genişletilecek 
lzmirde~ çocuk cezaevi açılacak ·-·-· 

ketmişlerdir. 
Şimali Çine gitmek üzere 

Yola çıkan 6 Çin fırkası, Ja· 

Milli bir ceza kanunu~hazırlanıyor. Külhanbeylik iki sene son
ra memleketimi zde,göriılmez olacaktır.Evlenme, boşanma ~işleri 

Adliye \'~kilirııi7. U. :;\ıikrü 

S:ırac•l~lu, diin bıırekctiıırlen <'\'d 

...__ ----===-=...!::'"=--'~--.,~=----,,.......,~~=----~~---------

Sıhhat Vekilimizin tetkikleri 

Doktorlarla sağhk işleri 
etrafında' görüştü -------------------

Göc menlerin vaziyet/erile alaka-
,!!a~ oldu,_.!'!ğlık müzesini gezdi 

Sıhhat Vekilimiz Fuar sahasında Belediye rei~inin 
verdiği izahatı dinlerken 

t 1 
Cumartesi akşamı Aokaradao Saat on iıı şehrimiz rt1hlıal mü· 

' ır· · 
ı,~ •mıze gelen '\e llulgaristanclao dürıı ll. Dr. Gevdet ~:ıı"co~lıı ve 
, ~n etlilıııc·k üzere vilayetimize resmi doktorlarla serbest ıloktorlar 
• 111 g l" • ı 1 • • ı 
1 • e ırı en göçmen erın vazıye· zmirpalas ealonuncJa toplıınmı~lar· 

1111 
t k"k ı ı Aı et ı eden Sıhhat ve çtimai du. Sıhhat ve çtimai )luavcnet 

ııa"enet Vekili Dr. D. Refik Vekili, İzmir doktoılarile sağlık 
•ad 
•)r > anı, evelki d.-~anı l\Iauisaya ve i§leri ilzerin<le uzun ~firen Jıir has-

\,.11~1~ Ankar•y• giııniştir. Sılıbat hıhaldc bulunuıu~ ve doktorlarımı· 
1,,.1 

Çlıı:nai Muavenet Vekili, İzmir· zın, meuıleketin tıa~lık işlerine ~ok 

llt •aıa ınitıafir olmuııu. Refakatin· ehemmiyet vermeleri liizııınu üze· 

b&r&ueıhbı umum ıuildüril vardı. - Sona 4 ncü sahi/ede -

Adliye Vekilimizin Bergama seyalıatinden intibalar: 
Solda Adliye Vekilimiz ve Valimiz Bergamalılar ara
sında, ortada, Bergamada Adliye Vekilimiz şerefine 

verilen ziyafet, sağda Vekilimiz Candarlı pltijında 
lzıııirpaln:i ealoaunda kendisini ---------
ziyaret eden bir muharririmizc, 
tetkikleri ve knııunlarımızda yapıl· 
mn~ı düşiinüle.n de7•icıiklikler bnk· 

" ' kırııla mühim beyanatta lııılıııı· 
wu~tur. Bcyıınnta göre, Tiirkiye· 

de ilk defa f :ımirdt- olmnk üzere 
mıılıkCım çocul..lnr:J mahsus Lir 

cezııc\i binası yuptırılucak ve bir 
euç i~liy,·rek hop e ılü,en çocııl..l.ır 
bir ı~lııhlıııne \'C terbive nıüesse~ı i 
baliııtle olaeuk hu nı'ık scEe<lı• bil· 
kılnc:ık, hııyat.ı İ}İ lıirer m:ııv 
olnrıık yeti,tirilccckıir. 

lzıııir içiıı moılcro lıir ıll' 
ın1111uka lı:ıpiQane lıinnsı in~n ı•ıli· 

lecckıir. J.\tcınlt"kıotin ilııiyııç olıın 

yerlı•riııde nııııtaka lıııpi enderi 

iu~nEı iı:in tipl•·r tı>~t,iı Pılilmck· 

tcdir. \'ı·kil, tiplerin te biti nıc C· 

lesinin mühim olılu~umı <iylf'ıni~. 

Uergaııııııla iıışa edilen ııımtukıı 

lıapi.:ıııc' binasının duvarlunm fazlıı 

kıılın bulduğuııu, tiplerde taslıihat 
yapılıııa&ı lazım geldigini söylt·mi~ 
ve ılemi§tİr ki: 

- 2548 numaralı kanun lıer 

sene Lize takriben 150,000 liralık 
ia~aal fırsatı vermektedir. Bu tııh

siııattan birikuıiş üç yüz bin lira 
vardır. Yeni tipler takanür etti· 
rilJikten eonra hararetli hir inşaat 
devresine gireceğimizi umuyorum. 

- Sonu 3 ncü salıi/ede -

B. Ruzvelt 
Memleketimizi ziya. 
ret edeceğini söyledı 

Bay Ruzvelt 
İstanbul, 9 (Radyo] - Ame· 

rika Cumhurreisi B. Ruzvelt; ilk 
Avrupa Eeyahatine çıktT~ında mem· 
leketimize de u~nyacağını söyle
mi~tir. Bu haber, resmi ,.e siyasi 

mehafilimizde büyük bir sevinç 

uyıodırmııtır. 

r 

1 

TRAKYA MANEVRALARI 

Çorlu, topçu ve süva
rilerimizle doldu 

Komşu devletler erktinıharbleri cu. 
martesi günü İstanbula geliyorlar 

lstaobul, 9 (Uususi) - Genel kurmay a başkanı General Asım, 
bugün Trakya ınanevralann cereyan e<leceği Çorluyıt gitmiştir. G~ne· 
ral Asım, orada manevra hazırlıklarını ıefti~ edecek \"C yann [bugün} 
buraya dönecektir. 

Manevralara iştirak edecek kom~ıı \'e müttefik devletler erkfıaı· 
harbiyci umumiye reisleri, bu ayın l 1 dünden ıoonra buraya gdc

rckler ve mera~imle kar~ılanacaklardır. 

Manenalara davet edilen 11 ki~ilik sa) lav hP-yı>tİ de, bıı .. ıı ) \"a· 
gonla Çorluya gideceklerdir. Çorlu havali si, motörlü ağır ve hafif 
ıop~u ,.e süvari kıtaatımızla <lolmu~lur. 

_f;azclrc:iler, bu ayın 15 inde tayyare ile maneH:ı ı:-abasıoa gide· 
Cl·k.lerJir. 

~------·--------------------------J Belediye reisi İstanbula gitti 

Büyük Şefimize arzı 
tazimat edecek 

Fuar münasebetile hariçten geti
rilecek mallara aid Vekiller 

Heyeti kararı geldi 
Belediye ve fuar komitesi reisi 

B. Behçet Uz, dün İzmir vapuri· 
le İstanbula gitnıi,tir. 

Dr. B. Behçet Uz, inlnlabın 
ve memleketteki bütün itlerin b11-
9arıcısı Ulu Önder Atatürke, arz.ı 
tazimat etlecek ve fuanu mükem· 
meliyeti hakkında izahat verecek 

ve kendilerini fuara da\'Ct eyli} e

rektir. Bu münasebetle belediye 
reisi, İzmirlilerin taı.imat ve lıağh· 

lık duygularını do Rei icumhııru
mııza arzf'decektir • 

UcleJiye ıeisi, fııar Lakkıaıla 

Haşvekilimize tle izahat verecek ve 
kendilerini fuarın açılma törenine 

Ja\"Cf edecektir. 
Bdediyı• rciıi, ılüu 1 tanlnıla 

hareket t'dl'o hmir vapurunıla ar
kadııJıırı tarafından ı,ıanıimi hir 

~ekilde uğurlanmıştır. 

• • • 
Genel ithalat rejimi karama· 

mesiue göre, fuar • münasebrtile 
hariç ınernlekctlcrden İznıire nak
ledilecek ve fuarda sa!ılııcak mal· 
lnr hakkında Vekiller llcyctiııc ! 

ittihaz cJilcrı karar, dün lilay~te 
ve Türkofis Jircktürlüğiiac tebliğ 

olunmuştur. Karar ~uılur: 
Madde l - 5 temmuz 193i 

sayılı gt•ııel ithalat rcjiu1i kararna· 
nıc .. inin hirinei \'e ikinci mnıl<le

lcriue giren memleketlerden 193 i 
fz·uir Enternasyonal fuıırı için gc· 
ıirilect•k nıııllnmı •~~hir \'C ithali 
Tıirk kanunları lıüküwleri ılnbilia· 

ılı• scrlıc tıir. 

:'\laıltle 2 - Gene 2-700a ~nyılı 
k ıramnıııeııin iiçiiocü mndcleöine 
Eİreu merul.•kt>tlndcıı lıalı•i ı;eçeo 

fuar iı:iıı mal iıllı:ıli, m~nılf"keti-

Bag Behçet Uz 
mizlc mezkur memleketler arasın
da mevcud nnla~mal:ır dahilinde 
ve bu memleketler lıakkında ılah:ı 

ilç ay müJıleıle muteber cılan 

20-ll-936 tnrilıli ve 2.j605 nyılı 

G. f. R. kararnamesi hükilmlerine 
gfirf': yapılır. 

Bu itih:ırla sözü geçen 2·5605 
eayılı kararnameye hn~lı: 

A - " ., \ "C "Ki,. listelerinde 
ya:ıılı tnrife pozisyoıılnrıııa giren 
mallar serbestçe icllıal olunu·. 

B - "V., listesinde yazılı ıa

rifc poıisyonl:ırına giren mallar 
nl51rnılnr Vckfiletleriıı nıüsandct.i 

alıuoııık sur.~tile idlıııl edilir. 

- Sonu 5 ıncz sahifede 
~~~=================--~~~~--

İstanbul güreşleri 

Mülayim, Kambili 11 da
kikada tuşla yendi -------

Tekirdağlı Hüseyin, çok iyi oyna
dığı halde berabere kaldı 

İstanbul, 9 [Hususi} - Pazar günkü güreşte l\Jülayiw, 1ngiliz Kambili 
on bir dakikada ıuşlıı yendi. Maç son derece heyecanlı olmuştur. 

Tekirdağlı Hüseyin; VanJervald ile berabere kııldı. Hüseyin ı:ok iyi '\e 
faik oynamış iee de, tekniği uyıf olduğundan, mütemadiyen ringe kaçan 
hasmını yenmeğe muvaffak olamamıştır. 

Tekirdağlının güreştiği İngiliz, ötekinden daha kunetli idi. Bu, 

evelce de Cim Londosu yeomitti. M11b11a, 'lekirdağhoıo, çok daha kur• 
Tetli oldutu Nllapb7ordu. 



Sayfa 2 

Şiire dair 
irfan Hazar 

Re im, musiki, heykel, tiyatro, ronı:ıu, hikaye bugfin tutunabilmek 
için nasıl eski dar kaidelerden, ı;ıkıcı üslublardaa; killfetii izahlardan 
vı1zgeçerek yeni bir istikamete ve rnoılerıı sistemlere ıloğru oılım atmış· 
lar İ&t:, anım da, binlerce yıl ön~e elde edilen en iptidai bir ölçii ile, 
mekan \·e mesafenin koybolmuk üzere buluodugu ~u ar;ırd:ı, ellln o deve 
) ürüyüşü alıeogiue uyarak yerinde sayamazdı. Bunun içindir li dünya 
nazmıodn bir buhrandır başladı. Faturisme. İmprcs ionisme, Dadaisme 
nazımda birer arama \'C birer fiyeVTİ geçirmenin alliınetleridir. 

Dikkat ediniz! Fiyevri geçiren yalnız nazımdır. Yoksa şiir değildir. 

~air, zannedildıği gibi hasıolanıııunıı~tır. Devrimiz, eski devirleri gcçı·· 

cek kudrette büyük şairlere maliktir. Ancak bunu kabul edelıilmek için, 
şiirin yer değiştirdiğini bilmek; onun, vezin, kof ile Ye şekil gibi dar 
kalıblardan kurtularak kendini ronııınlann, hıktiyelerin, konferansların, 
batta f ilimlerin içine attığını anlamak şarttır. 

fngiliz jumes joyce, Yırgioia V\'oolf; Jhanaız Proust, Mauriac, Gide; 
İtalyan Pirandello, D'Annnnzio; Alman T. Mann, 11. Maun; Türk Y. 
Kadri, P. Safa ve R. Nuri romıınhırınd.ıki şiirlerilc nice vezin ve ka· 
fiye ü tadlarını gerek derinlikleri, gerek beşeri tı-fekkürteri itibarile 
yan yolda Lırakmışlarclır. Asıl meııele, şair olabilmektir. Şairin bizden 
ayrılan yegfioe tarafı, bizim arılamadığıoıız, lJiziın eremediğimiz, hizim 
görewetli~imiz ahenği, güzelliği, sırrı, hayatı gene lıayattan bulub çıkar· 
mak, bize giiı;termek, bize tattırmaktır. Bizim yalnız iki gözümüz nr· 
dır. San'ntkürlarıu ise, knlblerinin ılc gözleri vardır. (\lüfrit olmak.la 
beraber "en güç felsefi hamleler; ~airlerin rehberliğile yapılmış ve ha· 
şanlmıştır.,, iddiası bo~ değildir.] 

Şu lıalJe yalnız nazımda buhran vardır. Şiirin ihtiz:ırda olduğunu 

iddia etmek yanlıştır. A rımızdn, bütün nazım buhranlarına rağmen 

dipdiri ve taptaze yafıyan gene büyük ~uirler mevcuddur. Llikin !>unlar, 
yalnız vezin \·e kafiye kullandıklım için şair değildirler. Onlar, etlerile, 
kemiklerile ve cisiınlerinio bütün zerrclerile şairdirlcr. Onlarla beş dııki· 

ka konuşursak, dünyamızın birdeubirc dcğişti~ini, lıaşkn başka renklere 
girdiğini görürüz. Bir \'alery, bir Rilk, bir Yohya Kemal ve bir Haşim 
aeırlann müstesna yaratt1ğı inennlardandır. 

Operatörlük terakkide! 
Bazı kimseler cerrahi fennin 

25 senedenberi bir yenilik gös
termediğini iddia ederler. Bu 
iddia yerinde olmasa gerektir! 
Çünkü, Lizbonlu dCJktor Mo
neyz ile Vaşingtonlu doktor 
Frimamn muvaffak1yetleri bu 
iddiay1 cerhetmektedir. 

Bu iki doktor; deliliği ame· 
liyat ile tedavi etm'!ktedirler. 
Dimağından ameliyat gören 
delilerde; delilikten hiç eser 
kalmamakta, fakat akli kabi· 
liyetleri biraz kaybolmaktadır. 

Ne zararı var? Zır deli ol
maktansa daha az zeki olmak 
fena birşey değildir. 

En eski ticaret tayyaresi 
Tayyarelere en ziyade uygun 

gelecek maden hangisidir? Bu 
suale henüz müsbet bir cevap 
verilmemiştir. Çünkü herhangi 
bir maden kullanılarak ya· 
pılmış tayyarelerden hiçbirisi 
tabii şekilde ve muayyen bir 

hizmet zamanını doldurmamıştır; 
Bunlar; kazalar neticesinde 

haıap olmuşlardır. Fakat Alman· 
ysda madeni bir tayyare var· 
dır ki ticaret tayyarelerinin 
piri addolunsa sezadır. Bu, 
"F. 13., tayyaresi 1919 da, 
umumi harbden az sonra ya· 
pılmış ve senelerce çalıştıktan 
sonra, motör vesair aletleri 

işe yaramaz bir hale gelmiş 
ve tekaüd edilmiştir. Kazasızca 
yaşıyarak tabii şekilde tekaüd 
edilen madeni yegane tayyare 
bu tayyaredir. 

Emsalsiz bir terazi! 
Eliniz üzerine bir gramın 

milyonda biri kadar sikleti olan 
bir cisim koysalar, tabiidir ki 
hiçbir ağırlık his.setmezsinin, 
hatta gramın kendisi bile el 
üzerinde bir ağırlık hissettir· 
mez. Şikago üniversitesi pro· 
fesörlerinden Bay Artör De
mster bir gramın milyonda 
biri kadar küçük bir ağırlığı 
bile tartacak bır terazı yap· 

Güzelliğin sırrı 
Ne imiş biliyo!" musunuz? 

Bilmediğinize eminiz. Bunun 
için şu yazıları dikkatle oku
malısınız! 

lngilterede İprıksir kasaba
sında bir yortu münasebetile 
bir güzellik müsabakası açıl

mıştır. Fakat bu şehirde mü
sabakaya giren her kız birin· 
cilik şartlarını haiz çıkmış. 

Belediye heyeti bu hal karşı· 
sında şaşırıp kalmış ve fen 
erbabına meseleyi arzetmiş .. 

Fen erbabı da kasabada 
çirkin denecek bir kız olma· 
dığına inanmış ve bunun se· 
bebini de, bu kasaba halkının 
pek çok jambon yemesine at· 
fetmiştir. 

Yeni bir otobüs 
Duseldorfta yeni bir otobüs 

nevi kullanılmağa başlanmşıtır. 
Bu otobüs vakıa 31 kişiliktır; 
bir tarafında sekiz kişilik bir 
muayene masası, bir tarafında 
büfesi, bir tarafında küçük 
bir kütüphanesi ve bir de 
radyosu vardır. 

Bu otobüsler, uzakça seya
hatler için her tiirlü konforu 
haizdirler ve çok rağbet kaza
nacağı anlaşılmaktadır. 

Feci bir ölUm 
Pariste bir şehir hastane

sinde çok feci bir hadise ol· 
muştur. 

Fransova Leniye adında bir 
baha, hasta. olan çocuğunu bu 
hastaneye yatırmıştır. Çocuğun 
sıhhi vaziyeti çok tehlikeli 
idi ve baba haftada iki gün 
çocuğunu ziyaret edebiliyordu. 
Son günlerde çocuğun sıhhi 
ahvali düzelmeğe başlamıştır. 
Bu müjdeyi alan baba, son 
ziyaretinde çocuğuna bir çok 
hediyeler getirmiş ve ona has
taneden çıkınca neler yapa· 
cakların1 anlatmağa başla
mıştır. Fakat babasının birden· 
bire bir cümleyi bile tamam· 
lamadan durduğunu gören ço
cuk: 

ANADOLU 10 A~uetos 937 

3 Komiser ve 
21 polis ___ ... ,,...., __ _ 

lzmir E. müdürlüğü 
kadrosuna ilave 

edildi 
lzmir enternasyonal fuarı 

miinasebetile İzmir Emniyet 
müdürlüğü kadrosuna 3 polis 
komiseri ve 21 polis memuru 
ilave edilmiştir. Bu memurlar, 
diğer vilayetler kadrolarından 
muvakkaten alınarak flıarın 
devamı müddetince fzmirde 
istihdam olunacaklardır. 

Yeni kontenjan 
İtal .1a;Türkiye için 

hisse ayırdı 
İtalya hükümetince, ihracat 

maddelerimiz için aşağıdaki 
miktarda kontenjan hissesi 
ayrıldığı iktısat V ckaletinden 
şehrimiz Türkofisi direktör
lüğüne bildirilmiştir. 

Türkiye için 2 milyon liret· 
lik ham deri, 6 milyon liret· 
lik pamuk, 1,5 milyon liretlik 
yumurta, 1 milyon liretlik 
taze balık, 400 bin liretlik ka· 
ğıt döküntüleri, 6,5 milyon 
liretlik isimleri tayin edilme· 
miş taneler (hububat), 2,5 mil· 
yon liretlik yağlı tohumlar, 
500 bin liretlik zımpara, 200 
bin liretlik afyon, 3 milyon 
liretlik kuru koza kontenjan 
ayrılmıştır. -----

Sokak halkı 
şikayetçi 

Çayırlıbahçede yük araba· 
tarının Alsancağa gitmesi için 
açılan umumi yola rağmen bir 
çok arabalar, ikinci değirmen 
sokağından dolaşarak Alsan
cağa gidiyorlarmış. Bu sokok 
halkından bazılarının imzasile 
aldımız bir mektupta şimdiye 
kadar müteaddid defalar bele
diye reisliğine istida verdik
leri, hatta fen heyeti tarafın· 

dan yapılan tetkikte bu sokak· 
tan araba geçmesine mani 
olmak için sokağın ağzına 
üç demir potrel dikilmesine 
karar verildiği halde bir ay· 
danberi elan potrellcrin dikil
mediği şikayet edilmektedir. 
Bu solrakta oturanlar, vazi· 
yetlerinden çok şikayetçi
dirler. 

l2mir vapururıda 
Görlllmemiş bir kalabahk 

Pazar günü lstanbuldan ge· 
len lzmir vapuru, gidişte de 
fevkalade kalabalıktı, 2 inci 
ve 3 üncü mevkilerle bilhassa 
güverteler, yolcularla tamamen 
kapatılmıştı. Bir çok yolcular, 
gP.ceyi salonlarda geçirecek· 
lerdir. 

B r ama N faa fen 
m murlu u 

Bergama Nafıa fen memur
luğuna 150 lira ücretle B. 
Mustafa tayin edilmiştir. 

mağa başlamıştır. 

Çoçuğun müteaddit defalar 
''baba, baba,, diye bağırdığını 
doyan doktorlar hemen has· 
tanın yanına girmişler ve za
vallı babayı ölmüş bulmuşlar· 
dır. 

Zavallı adamcık, ağlebi ih
timal sevincinden tkalb sekle
sıne uğramış ve oH.ıp git· 

. ' - ·, ,. ,' .- . 
- " ( o o I '\ 

ise ve ortaokullarda-· ----------
Bütünleme, engel ve bitirme sı

navlarının tarihleri bildirildi 

Eser yazanlar 
Aldıkları ikramiye için ka
zanç vergisi vermiyecekler 

Ordu ikramiyesi kanunu mu· 
cibince mesleğe aid faydalı 
telif ve tercümede bulunanlara 
verilen paralar hakkında Bü· 
yük Millet Meclisince kabul 
edilen karar vilayete gelmiştir. 
Bu karara göre, ordu ikramiye 
kanunu mucibince verilen ik· 
ramiyelerden mesleğe aid fay· 

20 Ağustostan itibaren orta Ayni tarihte hk öğretmen dalı telif ve tercümede bulu· 
okullarla liselere talebe kayıd okulları meslek sınıfları talc- nanlara verilen paralar, eser 
ve kabulüne başlanacaktır. besinin engel ve bütünleme üzerindeki telif ve tercüme 

Eyliilde ortaokul ve )iseler- imtihanlarına başlanacak ve haklarından feragatlerine mu· 
de bitirme sınavlarında enge· 17 E I"'ld ·1 kt" Y u e son ven ece ır. kabil kendilerine ödenen bir 
le ve bütünlemeye kalanların 8 E J"'ld O t k 1 L" Y u P r ao u ve ı· bedelden ibaret olduğundan imtihanlarına başlanacaktır. f 

selerde bitirme ve son sını ve harı'çten satın alınan bir Gene bu tarihte 1930 tarihli 
lise ve ortaokullar talimatna· imtihanlarında engel ve bütün· eserin bedeli de vergiye tabi 

k l · lemede kalanların sınavları tutulmadığından, bu kab"ıl te· mesine göre ortao u mezunı· 
yet imtihanlarına ~frenleri• sona erecektir. diyatın da vergiye tabi olmı· 
sınavları başlıyacaktır. 9 Eylülde liselerin ikinci yacağı ve kanun hükümlerin· 

2 Eyliilde lise ve ortaokul· devre olgunluk imtihanlarına den bu mananın sarahaten 
lara alınacak parasız yatılı ta· başlanacak ve 18 EylUlde son anlaşıldığı neticesine varılmış, 
lebenin müsabaka imtihanla- verilecektir. mesele B. M. Meclisince tef· 
rına başlanacak ve 4 Eyliilde 17 Eyliilde Ortaokullarla sire muhtaç görülmemiştir. 
nihayet verilecektir. Liselerin 1 inci ve 2 inci smıf- Dün Maliye Vekaletinden 

7 Eylulde ortaokullarla li· larında bütünleme ve engel d vilayete gelen bir tamim e 
selerde birinci ve ikinci sınıf· sınavları bitirilecek ve 20 Ey-
lar talebesinin engel ve bü- liilde talebe namzedi kaydına mesleğe aid faydalı telif ve 

tercümelerde bulunanlara ve· tünlemc sınavlarına başlana- son verilecek, 1 Birinciteş-
cakhr. rinde derslere başlanacaktır. rilen ikramiyeler, eser üzerin· 
___________ __,;:_.=.===::--~~--------deki telif ve tercüme haklarınıfl 

Tütün rekoltesi 33 milyon kilodur 

Bu se eki tütünlerimiz 
çok nefistir 

--------------Tütün kumpany<lları, mübayeat 
için şimdiden hazırlanıyorlar 
Bu sene Ege mıntakasında 

tütün mahsulü çok nefistir. 
Amerikan tülün kumpanyala· 
rının eksperleri, şimdiden 

tütün mıntakasında çalış-

makta ve müstahsilleri, elde 
ettikleri tütünleri, mensub ol
dukları kumpanyalara satmak 
için taahhüd altına almağa 
çalışmaktadırlar. 

Geçen sene bir anda satılan 
Ege tütünlerinin bu sene de 
çok nefis ve kokulu olması 
sebebile daha kısa bir za
manda satılacağı muhakkak 
addediliyor. Geçen sene Amc· 

rikan tiitün şirketleri, beşer 

milyon kilo tütün mübayaa 
etmişlerdi, bu sene, daha fazla 
tütün mübayaasma hazırlan· 

dıkları sevinçle haber alınmış· 
tır. Gene bu kumpanyaların, 
kendi memurları vasıtasile, tü· 
tün istihsal mıntakalarında yap
tırdıkları tetkiklere göre, bu 
seneki tütün rekoltesi 33 mil
yon kilodur. Tütün fiatleri de 
iyi olacak ve müstahsilimizin 
yüzü gülecektir. 

Tütün piyasasının Birinciteş· 
rinin sonlarında açılacağı ha
ber alınmıştır. 

Dün iki mühim toplantı yapıldı 

üzüm piyasası ayın on 
dokuzunda açılacak 

~~-------~·------~-1 ktısad Vekaleti siyasi müsteşarı B. Ali 
Rıza, dün İstanbula hareket etti 

Dün öğleden evel Borsa 
ve Türkofiste iki mühim top· 
lantı olmuştur. Borsada, Borsa 
idare heyetinin yaptığı top
lantıya Vali B. Fazlı Güleç. 
ile şehrimizde bulunan lktısat 
Vekaleti siyasi miisteşarı B. 
Ali Rıza Törel ve Türkofis 
direktörü B. Cemal Ziya işti
rak etmişlerdir. lktısadi mes· 
eleler üzerinde görüşüldük
ten sonra üzüm rekoltesi ve 
beynelmilel vaziyetler üzerinde 
durulmuş, uzum piyasasının 
19 Ağustos tarihinde ;tçılmaısı 
kararlaştırılmıştır. 

,;: 

İktısal Vekaleti siyasi müs 
teşar• B. Ali Rıza Törel, dün 
Türkofise davet edilen ihra· 
catçılar toplantısına riyaset 
etmiş ve ihracatçılarıla eko· 
nomik meseleler üzerinde umu· 
mi şekilde görüşmüş, ihra· 
catçılarm suallerine cevablar 
vermiştir. Hasbıhalde fikir 
teatisi olmuş, toplantı geç vakte 
kadar sürmüştür. 

Siyasi müsteşar, akşam iızerı 
f-. ..... w •f ~·· .. • ,1,.. f ,.f.ftfthuln 

hareket etmiş ve vapurda 
teşyi olunmuştur. 

140 Seyyah 
Ef es harabelerini 

gezdi 
Pazar günü Yunan bandıralı 

Hellos vapurile Belçika ve 
Fransız tebaalı 140 seyyah 
şehrimize gelmiş ve vapurur. 
limanda fazlaca kalmasından 
istifade ederek Selçuk\a Efes 
harabelerini ziyaret etmiştir. 

Seyyahlar, gördükleri mühim 
eserler hakkında hayranlıklarını 
izhar etmişlerdir. 

Türkiye - Polonya ticaret 
muahedesi 

Türkiye • Polonya arasında 
akit ve imza edilmiş olan ti· 
caret mukavelesi, lktısat Ve· 
kiıletinden şehrimiz Türkofis 
direktörlüğüne gelmiştir. 

B. Hakkı Balcıoğlu 
iki ay evci Avrupada bir 

letkik seyahatine çıkan şeh· 
rimiz Ticaret ve Sanayi Odası 
reisi B. Hakkı Balcıo~lu şeh· 

satın alınmasına mukabil öden· 
diği cihetle 2395 numaralı ka· 
nunun üçüncü maddesinin 15in· 
ci hkrası mucibince kazanç 
vergisinden muaf bulunduğı.ı 
ve ikramiye faslından verilse 
bile, hizmet mukabili tediye· 
lerden madut olmaması sebe· 
bile iktısadi buhran, muvazene 
ve hava kuvvetlerine yardıo1 

vergilerine de tabi tutulmaması 
İcab ettiği bildirilmiştir. 

HUkOmet konakları 
Vilayet merkezile kaza ıner: 

kezlerinde bulunan mülkiyeli 
devlete aid hükümet konakla· 
rının şimdiki vaziyetlerile, ya· 
pılmasına başlanmış ve inşaatı 
henüz ikmal edilmemiş otan· 
ların ve hükumet konağı bı.ı· 
lunmaması dolayısile yaptırıl· 
ması için Nafıa müdürlüklerioC 
keşifleri yaptırılmış olanlarl_ıı 
heniiz keşfi tanzim edilmeınıŞ 
bulunan hükumet konakları 
ve büdceye hmulması laııfl1 

gelen tahsisnt mikdarları hs.~· 
kında Maliye Vekaletince ~ı· 
!ayetten malumat istenm~· 

( ., 
Şehir ve şeb• 
ijiyeni etütle

medhal • 
rıne 

\.. ---;. 
Doktor Memduh Sag Btı 

teriyolog ijigenist . 
Ş h. ı . . . b 5' e ır erımızın esasa nı, 

18
• 

nayi, ticaret, iskan mıntak\. 
rını ve bunların biribirine rı 1

11• 
betleri, şehrin planlaşınası 

11 
daki esasatı sokak, meyd• ~ 

park, spor sahaları ve bunlsr1b' 
hudutları, teşcir usulleri, şe 

1 18' 1 

rin suları, umumi banyo ·fi, 
kanalizasyon, süprüntü me5111 iİ' 
mezarlıklar, şehir toz ,,e ~r· 
rültüleri gibi birçok mese rı· 
lcri en son şehircilik n•ı'rıi· 
y tına göre, incclc~İP_ ve ~c 
hayetinde memleketmıızde 0ıı 
hirciliğe taalluk eden kııll 6• 

ve nizamname ve tali.rnatfl f se 
meleri ihtiva eden ~u ·~eri· 
belediyelerimizin, şehırcı 

911
• 

mizin, sıhhat işlerile uğr~ş r' 
ların şiddetle muhtaç ol 

0 ~e 
ve şimdiye kadar Türkçebi' 
mevcud olmıyan tarzda ,~ 
eserdir. Uzun bir tetkik ~ıy' 
sulii olan bu kitabı ta\11b 
ederiz. f zmır mektcblı k:tl 
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Madrid cephesinde sıcak
lardan harekat durdu 

~~~--.-.-----~~~ 

Asilere mensııb tayyareler, dün Kartajen limanını 
bombardıman ettiler. Katalonya harbe girmiyor 
Salamanka, 9 ( Radyo ) -

Madridin cenubunda hüküm 

Otomobil tarifesi 
Paris, 9 (Radyo) - Taksi 

otomobilleri için tanzim olu
nan yeni tarife, şoför ve oto
mobil sahiplerinin itirazını mu· 
cib olmuştur. Bu mesele, yarın 
(bugün) toplanacak olan ka· 
bincde mevzubahs olacaktır. 

Çarkof kanalı 
Genişletilecek ve seyrO· 
sefere müsait bir hale 

konacak 
Bükreş, 9 (Radyo) - Ro

manya ile Rusya arasındaki 
( Çarkof) lranalının genişletil
mesi ve seyrüsefere müsait bir 
hale konması için iki memle· 
ket arasında bazı t~ebbüsler 
olmuştur. 

ltalyan donanması 
Roma, 9 (Radyo) - (Litor· 

yo) adındaki 35 bin tonluk iki 
dritnot, bu ayın 22 sinde 
denize indirilecektir. 

Yeni dritnovt, 235 metre 
uzunluğundadır. 

(Litoryo} ve (Vitoryo Ve· 
neto) dritnotlarının tamamen 
ikmalinden sonra halya do
nanması; birinci sınıf 6 drit· 
not, on bin tondan yukarı 19 
kruvazör, beş bin tondan yu· 
karı 15 kruvazör, 100 destro· 
yer ve 98 tahtelbahirden ibR· 
ret olacaktır. 

Gazeteci /erimiz 
Tayyare ile gezdirilecek 

lstanbul, 9 (Hususi)- Dev· 
Jet hava yolları idaresi, önü· 
müzdeki Pazar günü Ankara 
ve İstanbul gazetecilerini tay· 
yare ile gezdirmeğe karar 
vermiştir. 

Londrada 
büyük hava ma
nevraları başladı .. 

Londra, 9 (Radyo) - Dört 
yüz harb tayyaresinin iştirakile 
yapılması mukarrer olan ma
nevralar, bugün saat 18 de 
başlamıştır. Manevralar, iki 
gün devam edecektir. 

Hükumet, herhangi bir ha
disenin önüne geçmek üzere 
manevra sahalarını ilan eyle
miştir. 

Başından ağır 
yaralamış 

Karşıyakada Şemikler kö· 
yünde Yusuf oğlu Zihni ile 

Şaban oğlu Ali arasında kav· 
ga çıkmış, Ali çapa ile Zih· 

niyi başından ağır surette ya· 
ra1amıştır. Yaralı hastaneye 

kaldırılmış ve hadiseden sonra 
kaçan Alı takibedilerek tutul· 
muştur. 

Kuru incir 
ilk mahsulU B. Süleyman 

GUdUcU yetiştirmiştir 
Erbeyli kooperatifine men· 

sup 199 numralı ortak bay 
Süleyman Güdücü, yedi incir 

koopratifi içinde, kooperatife 
ilk kuru incir teslim eden or· 
tak olmuştur. Bay Süleyman 
Ômerbeyli halkındandır. 

-~Adliye Vekilimizin 
-~W~ him beyanat. 

•• mu-

-
iki/eşti 

Dünyamızın üstünden sağa 
fırlatıldıkça Çin topraklarını, 
sola atıldıkça ispanyayı bulan 
bir mekik, hiç durmadan işle· 
meğe başladı. Bu iki başlı 
hadiseyi, bir üçüncüsü olan 
ltalya - Habeş harbi ile bera· 
her ,biraz daha sık eleyip du-
rursak, hakikat.le içtimai bir 
mezheb kavgası ile sermayeyi 
ve kalabalığı önüne takmış 
bir militarizmin çehresini gö· 
ruruz. 

ispanyadaki hadise, haki· 
katte, İspanyol idaresine de· 
mokrat veya milli bir dikta· 
tora şekli vermek istiyen iki 
akidenin çarpışması değil, 
doğrudan doğruya, gayri mu· 
ayyen bir zaman sonra dünya 
üstünde çarpışacak iki büyük 
mezhebin ekzersis yapmasıdır. 
Sosyalizm, bir cebhe ittihadı 
yaparak sağ kutba karşı bü· 
tün enerjisini kullanıyor. Di· 
ğer taraf ise, diktatora ve 
para kuvveti ile ayni kuvvette 
bir cebhe kurmağa çalışıyor. 
ispanyadaki galibiyet veya 
mağlubiyetin neş' e veya ıstı-
rab ve yesini, on iki saatten 
evel Moskova, Paris, Roma 
ve Berlin sokaklarında göre· 
ceğiz. 

Her iki tarafın, kendi mem· 
leketleri hesabına söyledikleri 
şeylere kulak asmamak lazım· 
dır. Burada kaynıyan kazan, 
Nuhun çorbası ve bizim eski 
aşure gibi binbir çeşidi ihtiva 
ediyor. 

Uzak Şarktaki Japon - Çin 
hadisesi ise, Japon militariz· 
minin, havanın bulanık, herke· 
sin mütereddid ve korkak ol· 
masından cür'et alarak yap· 
makta bulunduğu bir yutma 
ekzersisidir. Büyük bir açlık 
ve iştah ile, fakat çok muaz· 
zam bir lokma üzerinde du
ran bu ağız, dünya efkarı umu· 
miyesine; marifetini gizlemek 
için neler söylemiyor?. 

İtalya da Habeşistanı ayni 
(samimi ve makul) iddialarla 
yutmuştu. 

Ben, Çinin, bilfarz yutulsa 
bile içine gireceği Japon mi· 
desine pek pahalıya mal ola· 
cağı kanaatinde ısrar ediy<'· 
rum. 

Gözlerimiz, biri Avrupanın, 
diğeri Asyanın en uç ve en 
ötelerinde yanan iki ateşi kim· 
bilir daha ne kadar zaman 
hayretle seyredecektir?. 

Dünkü Habeş, harekatında, 
Milletler cemiyeti bir sünepe 
gibi hırıldayıp durmuştu. 
. Gene ayni müessese, Man· 
çuko ve Şimali Çin hareket· 
}erinde derin derin horlamıştı. 

Bugün de Ademi müdahale 
komitesi, Milletler cemiyetine 
şaheser nazireler yaratmak· 
tadır. 

Ve gene, Çin • Japon hadi
sesi de belki ayni akıbete uğ
rayacaktır. 

Şu halde, birşeyler yapmak, 
kendi kendini korumak ve 
kurtarmak kuvvetinin ancak 
ve ancak milletlerin kendi 
bünyesinde, kendi varlıkla· 
rında bulunduğunu tekrar ka-

bul edelim. ** 
~---~-~----ı~~~~~- ı 

Milli şoselerimiz 
için yüz milyon lira sarf 

olunacak 
İstanbul, 9 (Hususi)- Milli 

şoseler için 15 sene içinde 
yüz milyon lira sarfile yirmi 
iki bin kilometrelik şose ya
pılması takarrür eylemiştir. 

------------- 'Başı 1 inci sahi/ede -
- Türk ceza kanununda 

yeni değişiklikler yapılması 
düşünülüyor mu? 

- Türk ceza kanununda 
zaten çok yakın bir mazide 
esaslı değişikliklr:r yaptık. 
Yalnız, bu ceza kanununda 
milli bir ceza kanununa inti
kali, takib ettiğimiz yolun 
tabii bir neticesi olarak gö· 
rüyoruz. Bunun içindir ki, 33 
senesindenberi tutulmağa baş
lanmış olan istatistikler, alel· 
umum adli harekatı olduğu 
kadar adliyenin ceza kısmın· 
daki temevvücatı da vazıh bir 
şekilde göstermektedir. Bu is
tatistiklerin vereceği kanaatlere 
göre tedricen milli bir ceza 
hanununa intikal etmeği ve 
memleketi intikal ettirmeği 
adliyenin vazifesi cülesinden 
addediyoruz. istatistik malu
matı haylı birikmiş olmakla 
beraber kat'i karar vermek 
için kafi derecede geniş de
ğildir. Bugün elimizde gerek 
umumi ceza lkanunnnun ve 
gerek hususi kanunlardaki 
cezai hükümlerin her çeşit 
cürüm için hapishaneye gön
derdiği adamların yekunu, cü
rümlerin saikleri ayrı ayrı tes· 
bit edilmiştir. 

Yakın bir zamanda Büyük 
Millet Meclisine bir ceza ka· 
nunu layihası verecek değil, 
yakın bir zamanda mesaisi 
birkaç sene sürecek olan bir 
ceza komisyonu teşkil edece· 
ğiz ki, bu komisyon, adliye· 
deki bütün istatistikleri tetkik 
etsin ve milli bir ceza kanunu 
hazırlasın. Size bir misal ve
reyim: Temyiz mahkemesinin 
yalnız bir dairesine gelen 7000 
işten 5000 i orman davalarına 
aiddir. Tütün kaçakçılığına aid 
davalar, diğerlerinin hepsin· 
den fazladır. Bazı hükümler 
var ki, onlara vüs'at vermek, 
bazılarını daraltmak lazımge· 
liyor. Elimizdeki istatistiklere 
göre cinayetin sebeplerini, ci· 
nayet mıntakalarını tetkik et
mek, şahısların en çok nere· 
)erde ve niçin cinayet işledik· 
lerini araştırmak lazımdır. Bu 
suretle alınacak tedbirlerin 
mıntakavi mi, yoksa umumi şe· 
kilde mi olması lazımgeldiğini 
tesbit etmeli ve kararlaştırma
lıdır. Bir de şimdiden karar 
verdiğimiz bir mesele vardır: 
Meşhud cürümlP.r kanununun 
hem sahasını, hem de tatbika
tını genişletmek. 

Malumdur ki, bu kanun, 
yalnız belediye hudutları da
hilinde ve muayyen suçlar için 
tatbik edilmektedir. 

Bu kanunu, zabıta hududu 
dahiline teşmil etmek ve bu 
kanunun çerçevesine girmiyen 
ağır cezayı müstelzem suçları 
da kanunun çerçivesi dahiline 
almak istiyoruz. Çünkü bu ka· 
nunun tatbiki sayesinde suçlar 
çok azalmıştır. Külhanbeylik 
iki sene sonra memleketimiz
de görülmez olacak ve bir 
zaman gelecek külhanbeylik 
sevdasında olanlar, vaktile 
yaptıkları hareketlerden hicap 
duyacaklardır. 

Meşhut cürümler kanunun· 
dan çok memnunuz. Halkın, 
zabıtanın ve hatta avukatla
rın da çok memnun oldukla· 
rını kendilerinden birçok vesi· 
lelerle duydum. idare adam
ları da memnundurlar. Onun 
içindir ki, bu kanunun her kı· 

sımdaki sahasını genişletmek 
istiyoruz. 

Vekil, bundan sonra evlen
me ve boşanma vak' alarında 
kolaylık meselesi hakkında 
bazı gazetelerdeki anketler 
münasebetile ;demiştir ki: 

- Evlenme h:ıkkında ka· 
nuna herhangi bir kayıd koy· 
mak değil, evlenme muame· 
lelerini teshil etmek için ka
yıtları kaldırmak istiyoruz. Bo· 
şanmağa gelince, bunun için 
mevcud kayıtları yerinde bu
luyoruz. Evlilik, iki kişinin 
kurduğu bir akid değil, mem· 
leketin büyük ve hissesi olan 
bir iştir. Bir kız bir erkekle 
evlenmekle yalnız ikisi birleş· 
miş olmaz, ammenin hissesi 
olan büyük bir müessese · ku· 
rulmuş olur. Bu müessesenin 
kolayca yıkılmamasile devlet, 
millet ve efkarıumumiye ehem· 
miyetle alakadardır. 

Sayın Vekil, lzmir havali
sindeki tedkikleri hakkında 
da şu sözleri söylemiştir: 

- Ödemiş, Tire, Bayındır, 
Torbalı, Berğama, Menemen 
ve Çandarlıyı dolaştım, köy· 
lülerle görü~tüm. Çalışkanlığın 
biraz daha Mtmış olduğunu 
memnuniyetle gördüm. içinde 
bulundukları vaziyetten bu mm· 
taka halkının memnun oldu· 
ğunu yalnız hissetmek değil, 
elimle tutar gibi maddileşmiş 
buldum, idare adamlarile halk 
arasındaki' ahengin biraz daha 
artmış olduğunu gördüm. Bu 
azim, bu çalışma ve bu ahenk 
ile devam ederse, içtimai ve 
iktısadi seviyemizin basamak· 
tarından daima emin olarak 
yükselebiliriz. İzmirden bu 
kanaatle ayrılıyorum. 

• *. 
Ödemişin Gölcük yaylasın· 

da bir ay istirahat eden Ad· 
liye Vekilimiz B. Şükrü Sa· 
racoğlu, dün İzmir vapuru ile 
lstanbula gitmiş ve resmi me
rasimle teşyi edilmiştir. 

Adliye Vekilimiz, Gölcükte 
bir müddet istirahatten sonra 
enerji ve neş'e ile dolu ola· 
rak vazifesi başına dönerken 
vilayetin muhtelif kısımlarında 
mühim tedkikler yapmıştır. 
Ödemiş, Tire1 Bayındır ve 
Torbalı kazalarındaki tedkik
lerinden sonra refakatinde 
Vali B. Fazlı Güleç, Müddei· 
umumi B. Asım Tuncay ve 
vilayet daimi encmeni azasın· 
dan avukat B. Ekrem Oran 
olduğu halde Pazar günü oto
mobille Bergamaya gitmiş, 

Bergamada yeni inşa edilen 
hapishane binasını görmüş, 
halkla yakından temaslarda 
bulunmuştur. 

Sayın Adliye Vekilimiz, Ber· 
gama hapishane binasının iç 
taksimat duvarlarının çok ka· 
im ve koridorunun fazla geniş 

Sonu 5 inci sahi/ede -

TAKVİM 
Rumi· 1353 ı Arabi -1356 

Temmuz 28 Cem. ahar 2 -

-

1 
9 
3 
7 

Ağustos 

10 
Salı 

1 
9 
3 
7 

-

Evkat Ezan Vasat Evkat Ezan Vasat 
Güne§ 9,25 4,5i ak~aıo 12 19,28 
öğle 4,51 12,20yatsı l,51 21,:H 
ikindi 8,48 16,Uimlllk 7,19 2,48 



Kazanç vergişi hakkın
da yeni bir emir __________ ............ ~.-------------

ANADOLU 

Bir yıldızın beş senesi 
Bayan Daniyel Dariy-öye göre 20 

eyannameye tabi olanlar yer de- milyon Frankmış! .. 
iş tirirse asgari vergi verecekler 

--------------------Bey an nam eye tabi kazanç maralı bina vergisi kanunu 
vergisi mükelleflerden senesi mucibince takdir edilen gayri 
içinde ikamet ve ticaret yer· safi irad ların her senenin 
lerini değiştirenlerin asgari ka İkincikantın i ptidasındaki va· 
zauç \.'ergilerinin ne suretle ziyeti vergi tarh ın a e~as) ola· 
hr ab etl ıleceğine dair Mal iye cağı zikredilmi ştir. A. gari Vt'r· 
Vekaletinden vilayete bir ta- ginin ( nisbi ) kısmının hesa· 
mim getıniştır. Bu tamime göre, bında mükelleflerin İ kinc i ka-
beyannameye tabi mÜ1'ellefle- nun başındaki ikametgah ve 
rin sene içinde ticaret yerle· ticaretgah irad larının esas tu-
rını değiştirmeleri halinde tul ıı.as ı ve sene içindeki tc· 
2729 numaralı kanun mucİ· beddüllerin nazarı dikkate 
hince alınan asgari vergının alınmaması İcab e tt iği b i l<l ı ril -
gayri safi irada müstenid bu· 
1unıım (nisbi) kısmının hesa
bında muhtelif şekillerde mu
amele yapıldığı, bazı yerlerde 
bu halin, terk mahiyetinde sa
yıldıtı ve mükelleflerden b<:· 
yannamc istendiği, bazı yer· 
lerdc de ticaret müddetine 
göre, vergi hesab edildiği gö
rülmüştür. 

Senesi içinde iş yerlerini 
değiştirenlerin işlerini terket
miş ve yeniden işe başlamış 
s11;1J maları hakkındaki umumi 
tebl1ğ, gayri safi irad karinesi· 
ne göre vergiye tabi bulunan 
mükelleflere müteallik ve mün· 
hasar olub bunun beyannameli 
mükelleflere şümulü yoktur. 

Binaenaleyh beyannameli 
mükelleflerden sene içinde 
ticaret mahallerini değiştirmiş 
olanların işini bırakmış sayıla· 

rak kıyas yolile yukariki umu· 
mi tebliğ mucibince muame· 
leye tabi tutulmaları caiz ol
madığı bildirilmiştir. 2729 nu
maralı kanun mucibince alınan 
asgaıi vergi, maktu, mütehavvil 
Vf". nisbi kısımlardan terekküb 
etmektedir. Maktu kısım, hu· 
lunulan şehrin nüfusu itibarile 
tayin edilen sınıfına ve müte· 
havvil kısım da bir sene zar· 
fında çalıştırılan vasati müs
tahdem miktarına göre hesap
lanacağından, iş yerının ve 
ikametgahın değiştirilmesi as
gari verginin maktu ve müte· 
havvil kısımları noktasından 
haizi tesir olamaz. 

Asgari verginin ticaretgah 
veya ikametgahın veyahud 
hem ticaretgah ve hem de 
ikametgahın gayri safi iradı 
üzerinden hesaplanan kısmına 
gelince: Kanunun 9 ncu mad· 
desinin son fıkrasında (tica· 
retgih ve ikametgah iradı 

gayri safilerinin tayininde 2395 
numaralı kanunun 17, 18 ve 
19 ncu maddeleri hükümleri 
aynen cereyan eder ) denil
mektedir. 17 nci maddenin 
son fıkrasında da (1837 nu· 

mişt i r. 
-------- -----

Ciizli Cihangir 
-30- Nakleden: F.Şemaeddin BenlioOlu 

- Aletlerimi toplamak hu· 
suıunda bana lütfen yardım 

ediniz. 
Profesör, sakit ve düşünceli 

bir halde aletini kutusuna 
ycrleştird i. 

Aralık salona geçtiler, birer 
koltuğa oturdular. Hepsi de 
çok derin bir düşünce içind~ 
idiler. Şüphe yoktur ki, bu 
üç adamın herbiri diğerinden 
büsbütün başka şeyler düşü· 
nüyordu. 

Profesör, çok itimad ettiği 
iletinin verdiği makus neticeyi 
halle çalışıyordu. 

Emniyeti umumiye müdürü 

de, Ardenya merkezinde bir 
casusluk ve hıyanet şebekesi 
mevcudiyeti hakkındaki zan· 
!arının tamamen tahakkuk et· 
tiğini düşünüyordu . 

General Mars büsbütün 
başka düşünüyordu. Lidyanın 
bu işte masunıimiyetinin ta
hakkuku ile çok memnundu. 
Fakat bir cihetten çok endişe 
içinde idi. Bu meçhul ve fev
kalade kudrete malik adam 
kimdi? Nasıl bir kuvvetle 
görünmeden her yere giriyor, 
böylece nafiz olabiliyordu? 

Epeyce uzun bir sükuttan 
sonra profesör Roz: 

- Esrar ... 
vesselam!. 

Dedi. 

Müthiş 

Emniyeti umumiye müdürü: 
- Hem de iÖrlilmemiş 

bir esrar!. 
General Mars ta: 
- Evet... Evet.. Maamafih 

beklenmez hir netice de de· 
A-ildir. 

Dedi. 
- Gene esrarlı, kinayeli 

sözler söylüyorsunuz, generali 
- Bilakis.. Ben vaziyeti 

teferruatına k&dar tetkik ettim. 
Bayan Lidya aleyhindeki dü· 
şüncelerin tamamen ifla9 etti· 
ği neticesine vardım. Bir an 
için ben de sizin gibi düşün· 

düm, radyo hadisesinin izah 
şekline inanmış gibi oldum. 
Fakat tecrübenizden sonra 
böyle bir ıey düşünmüyorum. 

Sıhhat Vekilimi
zin tetkikleri 

ve maksadı nedir? Araştıra· 
cağım ve bulacağım. Bu iki 
sebebe bir de fen ve ilim 
noktai nazarından araşbrmayı 
ilave edebiliriz. 

- General, bu azim ve 
fikrinizden dolayı sizi tebrik 
ederim. Eğer size bu husus· 
larda bir yardım yapabilirsem 
çok bahtiyar olacağıml 

- Muhterem profesör, ben 
zaten sizden teşriki meıai 
rica edecektim. 

- Beni emrinize tibi far· 
zedebilirsiniz. 

Oldukça uzun bir sükOt üç 
nafiz şahıı arasında hakim 
oldu. Biraz sonra, general 
Mars: 

-· Bayau Lidya nerede ise 
iclccektir. Elzem oldutunu 
kabul ettitiniz tecrilbc için 

--·-- --- - - - -- -

10 A&UlOI 951 

hazırlanmak icab eder. 
Dedi. Profesör: 
- Başka çare yok ıerıe

ralim, dedi, hükQmet reiıiııe 
bu hususta söz verdik \': 
emir aldık. Başka çare yok · 
Maamafih ben de bu 5011 

tecrübemin bizi fazla te11\'ir 
edeceA-ine artık inanmıyor11111' 

Profesör meşin bir çaJI~ 
dan iki şişe çıkardı. Her ; 
rinde başka renk bir iP~ •• 
vardı. Profesör şiıelerden 1 

rini göstererek: 
- Bu şişenin muhtevi)'•tl 

hıra ve isteği azami artır:, 
bir terkibtir. Bunun üç da 

111 lası maksad için kafidir. AY
1 

r 
k 1. · de e zamanda en uvvet ı ıra e· 

• de ıevıer, bütün muk•"e':,. 
tini kaybeder, sorulan ıuall 

- Sona V• .,., 
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irden röportajlar: 'Adliye Vekilimizin mühim beyanatı. 
l·zı·m Odunpa a da k olduğunu görmüş, bundan kilimize ricada-hulunmuşsada hapishane ve adliye binaları Z rın şı sanra yapılacak hapishane bi· Vekil, kordelenin vali tarafın· vücude getirileceğini söyle· 

nalarında bu noktaların tashihi dan kesilmesini istemiş, bunun miştir. Halkın tezahüratı ara-

b • ı • lüzumu hakkında alakadarlara üzerine vali: sınd~ Menemenden ayrılan 
ır a ışverış direktif vermiştir. - Uğurlu olsun. Adlıye Vekili şerefine, İzmir 

• • Borgama hükumet konağı· Sözünü söyleyerek makasla adliye mensupları pazar günü 
~ - • nın alt kısmında Adliyenin kordeleyi kesmiş ve plaja gi- akşam Sehir gazinosunda bir 
~Qfıcıdan yakalarını kurtaramıyan kadınlar ma- işgal ettiği yeri gezen Vekil rilmiştir. Plaj hakikaten fev· ziyafet vermişlerdir. 

f 
1 Bergama asan atikasını da kalade güzeldir. Halk, mayo· Dün öğleye kadar hususi 

Qzaya girdiler, fakat bir şey almadan cıkıp gittiler görmüş, sonra Çan darlıya git- larile denizde yüzmüş ve me· bazı ziyaretler kabul eden 

........ Buyurun Bayım .. . 

........ Burada, burada .. . 
'!.' ........ Mal, mal... Malın 
ılı" ı .. 

b ~ Ne olur; bir de buraya 
•ıtın ... 
'-:--.Şeyi.. Bayan.... Geldi, 
k 1Yıleri, en şıkları, en ne· 
'•le· 11., 

........ Birşey mi dedin? .. 

t~cr. ".Odun~a~arı.,. ~dan 
~cek olursanız, sağdan sol
~ biribirine karışarak acayip 

t iÜrültü şeklinde kulağınıza 
~ ~· P~n bu seslerden ba~ka 
jbır şey işitmezsiniz. 
ş hukadarla kalsa iyi ya!.. 
Maaza\lah yanılıp ta başı· 
~1 bu seslerden birinin gel· 
1ti tarafa çevirince haliniz 

},ıı._ 
~ndır. 

....... Ne olur? 
Diye mi soruyorsunuz. 
Oradan geçenler lbu sualin 

~abını pek ala bilirler. Eğer 
~iyenlerden ne olacağını 
'ra~llıak merakına düşenler 
~ tecrübesi kolaydır. 
~k şükür beni oradakiler· 
) kimsecikler tanımıyor; di· 
tQ}er, buyursunlar. 
~iliyorum; bu yazımdan do
d.ı bana çok kızanlar ve hatta 
~ ileri giderek sövüp saya· 

lardır bile ... 
~L~aran yok. işin bu kadar· 
h 'il kalmasına çoktan razı· 

ıtı .. 

• c "'. 
dıı tçenlerde oradan geçiyor· 
t ~· Tavırlarından İzmirin 
: •ncısı olduğuna şüphe edil
~en bir kaç Bayan da ora-

Reçiyordu .. 
) l\urnaz satıcılar.. O kadar 
;:ı-n adamlar ki .. Derhal in· 
~ ına göre vaziyet alıyorlar. 
~"1en hemen hepsi tatlı ko· 
~\l duymuş arılar gibi dük· 
~1 larının önüne fırlayıver· 

tr. 

' Buyurun Bayanlar .. 
b,~ Canım bir de buraya 

n ... 
' Var; bizde var .. 
~ Bizdeki daha iyi .. 

~· 1Ye biribiriyle yarış eder· 
~·~e bağırıp çağırmağa baş· 

• .. r 

'-. ~ ... ~llı kadıncağızlar, afal· 
!it laııı, nereye gideceklerini, 
ı!'P.acaklarını unutmuşladı. 
açlerınden bir:i 

D ~i~ birşey almıyacağız!. 
~, ... edıtı zaman, bir yıA"tn ce· 

.. •ldı: 

ııı..-:-- Almayın canım, hiç ol
~ bir kerecik olsun görün. 
~~ Bunları görmeden gider· 
~ Yazık olur. 

"iti Yanlardan başlıca biri si· 
tndi: 

Pazardan iki intiba 
- Siz hiç laf anlamıyor 

musunuz? Bizim aradığımır. 
burada yok .. 

Bizde var!. 
Ne var? 
istediğiniz. 
Nedir benim istediğim?. 

Odunpazarından başka bir 
görünüş .. • 

Onların konuşması kızış· 

mıştı: 

- işte, ne istediyseniz 
llkönceleri sinirlenen bayan 

şimdi gülüyordu: 
- Benim ne istediğimi ne

reden biliyorsunuz? 
- Var canım!.. Bizde var .. 

Herşey, her çeşid var!. 
Bayanlar baktılar ki kurtu· 

luş yok: 
- Haydi bir görelim ha· 

kalım şurayı .. 
Dediler ve içeri daldılar .. 
Onları kapı önünden seyre 

dalmıştım.. insan kendi yaşa· 
dığı muhitte o kadar entere· 
san vaziyetler karşısında kalı· 
yor ki; istese bir daha onları 
yaşatmak imkanını bulamıyor. 

Satıcı avını eline geçiren 
bir arslan gurur ve keyfi için· 
de, fakat bir yandan da ka· 
çırmamak arzusu ile soruyor: 

- Hangisinden vereyim ba· 
yan? 

Bayan da işin alayında: 
- Verin işte!.. 
Fakat bu gibi şeylerin bin· 

bir çeşidini görmüş geçirmiş 

ve bu yüzden saçlarını ağart· 
mış olan S!ltıcı hiç oralı bile 
değil, sorgularına ayni ton ve 
ayni tavırla devam ediyor: 

- Bayan çok çeşid var!.. 
Bilmem hangisini arzu eder· 
siniz? 

- Bunun arzusu, marzusu 
filan olur mu hiç.. Mademki 
benim istediğimi biliyorsunuz 
veriniz öyle ise .• 

Bu sözler üzerine satıcı te· 
laşa düşüyor .. Zira müşterisini 
kaçırmak tehlikesi başgösler· 

miştir .. 
Bayanın bu son suali üze· 

rine satıcı ağzını açmak ve 
söyliyecek birkaç lif yaratmak 
cesaretini kendinde bulamadı .. 

içimden: 

• miştir. rasimde hazır bulunan zavat Vekil, fuar sahasmı gezmiş ve 
Çandarlı p/4.jı: da banyo almışlardır. öile üzeri, Belediye tarafından 
Çandarlı plajı, Adliye Ve· Vekil, dönüşte halkla gö· ŞP-~ir gazino~~~da . şereflf'rine 

kiliain önünde büyük mera· rüşmiış, Menemenin Aliağa verılen bO kışılık zıyafette ha-
simit , !,inlerce halkın iştirakilc- nahiyesi plajnda zayif ve cılız zır ?ulunmuştur: · .. 
açılmıştır. AçılınJ. lllt'tasinıiııe, mektepliler için kurulan kamp· Zıya~.ette Valı B. F~zlı Gu· 
· k k .. ı d l t ki 1 .. .. .. h . leç, Mustahkem mevkı komu· 

cıvar ·aza vf' ·oy er en ge en a çocu ar a goruşmuş, epsı· . . 
1 'k h d 1 l pıA• · d ·· b'" 1 . ld ğ tanı general Rasım Aktug, dı· mı·, sa il"ı o c. urmustu. aı· nın e •rur uz eşmış o u unu k J · ~. .. .. ~er omutan arımız, Balıkesir 
da yeni 14 soyunma harakası memnunıyetle gormuş ve: 1 B H · M b"dd" say a-.ı . acım u ı ın 

ve dıı:;; yerlrri yaptınlmış, pla- - On yaşından yukarı ve Çarıklı, Gazetemiz sahip ve 
iın açılma merasimi için ha· kırk yaşından aşağı gençlerın b h · • D . 1• 1 , aşmu arrırı, enız ı say avı 
zırlıklar yapılmıştı. Plajda bir yAüzme öğrenmeleri her halde B. Haydar Rüştü Öktem, lktı· 
gazino ve ayrıca kahvehaneler lazımdır. Buyuamuştur. d V k' l t" .. t K sa e a e ı mus eşarı onya 

- Aşkolsun 
dim .. 

vardı. Oradan Menemene gelen saylavı B. Ali Rıza Töre) 
kadına, de· Vali Bay Fazlı Güleç, pli· Adliye Vekilimiz, adliye dai· Belediye Reisi B B h t U ' 

d k k d l · ·1 h · h · f · · e çe z, jın giriş yerin e i or e ayı re~ı .' e apıs aneyı te tış et· Ağırceza ve Hukuk makeme· 
Demek bu satıcıların da 

hakkından gelen kadınlar var· 
mışl. Kadının fendi neleri 
yenmez? 

kesmesi ve açılma merasimine mıştır. O sırada toplanan reisler Cumhuriyet müddeiu· 
riyaset etmesi için Adliye Ve- halk, Adliye Vekilimize genç • '. E . t "d" .. .. . . . . mum.s1 mnıye mu uru ve 
------------ hakımlerden memnunıyetlerını bütün Adliye mensupları ile 

dan çıkıp gittiler... bildirmişlerdir. Adliye Vekili, gazeteciler hazır bulunmuşlar-
Gene düşünüyordum : Başka bir gün gene oradan memlekette halkın hakimler dır. Ziyafet samimi hasbihal· 

geçiyordum. Hep 0 ayni gü- hakkındaki ihtisaslarından her lerle devam etmiş ve sayın - Bu hiç olmazsa kendi· 
lerioe bir ders olur da bir 
daha herkesin önüne geçip te: 

rültü, ayni bağınş ayni ça- vatandaşın göğsüniin haklı Vekil, saat 15, 11 de de ga· 
ğırış: 

1 

Buyurun bayan .. 
Buyurun bay ... 
Bizde de var .. 

Gel canım .. Ne olur bir 
dı: buraya uğra .. 

Demezler. Kadınlar biraz 
~onra, satıcı ile eğlenen ha· 
kışlarını başka mağazalara 

çevirerek ve hiç birşey alma· 

Buyurun bayan 
Bizde var!. 
Bizdeki daha üstün!.. .. 

Birdenbire o kadınları ha· 
tırladım. Şu satıcıların hak· 
kından gelen kadınları.. Fa· 
kat hepsi de o muvaffakıyete 
nail oluyor mu, diyeceksiniz, 
hiç zannetmem. 

Fethi Y. Eralp .. 
Satıllk motör 

olarak kabarması ve iftihar zinodan doğruca lzmir vapu· 
etmesi lazım geldiğini, halkın runa gitmiş, orada askeri ban· 
hissiyatından çok nıütelıassis do muzıka ve bir bölük asker 
olduğunu, yalnız hapishane ve ile halk tarafından uğurlan· 
icra işlerinden haikın memnun ınıştır. 

kalmadığını bildiğini, takat Hapishane müdürü B. Hi· 
hakimlerin bu iyi şöhreti· dayet, mahkumlar tarafından 
nın yakın zamanda bu ekmekten sanatkarane pap1lmış 
iki kısımda da görüleceğini, bir çiçek buketini vapurda Ad· 
icraen yapılan tahsilatta alı- liye Vekilimize takdim etmiştir. 

nan yüzde iki harçtan topla- Belediye '7eisı· ı·stan
nan para ile memlekette ha· 
pishane işlerinin pek yakında bula gitti 
halledileceğini, Nazilli ve Ber- - Başı 1 inci sahifede -

4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif marka\arde satıhk gama nümune hapishanelerinin C - "A,, liıHecle yazılı tarife 
motörler vardır. Taşradan istiyenlere malumat verilir. inşaatı bittikten ve bunlardaki pozisyonlarına giren mallar anlaş· 

H b d l k l t b't d'I k malarla verilmiş olan kontenJ'anlar er oyda santrifüı' tulumbalar sür'atle temin e i ir. no san ar es ı e ı ere pro· hadleri dahilinde ithal olunur. 
lzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 1 je ve planlarda JazımgeJen Ç ·- "l\I,, listesinde yazılı ta· 

makl.ne tam1"rhanesı·. noksanlar belli olduktan, la- 'l' • 1 • rııc pozısyon orına gıren eşyanın 

.. zımgelen tashihler yapıldıktan itbnli memnu olduğundan buIJlnr 
f • S hh t J t• "' M sonra memleketin her tarafın- yalnız trobir edilebilir. Fakat ithal 
zmır 1 a ve ç ımaı ua- da ihtiyaca göre bu hapisha- olunmaz. 

t ••d•• ı•• v •• d Madde 3 - 5.7.937 tarihli ve Vene mu Ur Ugun en•. ne tiplerinin tatbik olunaca-
2. 7005 sayılı kararnamenin dör· 

S D l 
ğını, ne büdçeye mevzu 700 düncü maddesine giren memleket· 

ağır, i siz ve körler müessesesi satın bin liralık mahpuslar ekmek terden ithal edilebilecek olan ve 

alma komisyonundan: tahsisatından • mahpuslar ça- kararnameye ekli ve iki sayılı lis· 

C. · A lıştırılmak ve kendı' ekmek· te<le göstcrilmiA olan maddeler 
ınsı det Muhammen kıymeti % 7 .5 ~ 

Lira Lı'ra lerini çıkarabilecek bir vazi· mezkur kararname hükfimleri dai· 

Torna makinesi 1 600 45 yete gelmiş olmaları itibarile • 
resinde ithal olunur. Bu m11dde· 
]erden gayn olup sözü geen mem· 

Sağır, Dilsiz ve Körler müessesesı ıçın bir adet torna ma- 350,000 liranın bu işin itma· leketlerden getirilecek mallar yal. 
kinesi satın alınacağından talip olanların yukarda gösterilen mına tahsis olunacağını, yur· nız teşhir edilir. Fakat memlekete 
% 7 .5 pey akçesini yatırmak sureti le · 20·8-937 de ve şartna- dun her tarafında yer, yer ithal olunmaz. 
meyi görmek üzere hergün Sıhhat müdürlüğüne müracaatları J .

1 
...1 

ilan olunur. 3 6 10 14 2641 ngı tereaen sonra 

~s~~!~. fabrikalar umum mü- ltalya, Fransa 
dur!ugunden: • 2:

61 ile de uzlaşıyor 
Bır adet buhar Iokomotıfı Paris, 9 (Radyo) - halyan ga· <likal sosyalist parliııi lideri B. Da· 

ladivenin, İtalya sahillerindeki &e• Tahmin edilen bedeli 20,000 lira olan bir adet buhar loko· 
motifi Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komis· 
yonunca 27/9/937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 1500 lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkilr günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 No. lı kanur.un 2 ve 3 ncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 5· 7-9· ll 

zr.teleri, Hariciye Nazırı Kont Cia· 
nonun İskoçya seyahatini teyid 
ediyorlar. 

Kont Ciano, İskoçyada, lngil· 
tere Bnovckili B. Nevil Çemberlııyn 
ile huııu~i surette konuşııcaktır. 

Paristen gelen son haberlere 
göre, ltalya ile Fran11a arasında da 
müzakereler b'.!şlıyacaktır. lıalya· 
nın Pariı ıefiri Kout Ç<ruti, hu 
hususta hükOroetindeu talimat bek· 

, " 
yabati de bu müzakerelerle alli· 
kadardır. 

Paris, 9 (Radyo} - (Pari l\Jidi) 
gazetesine göre, Alwnn mehafili; 
lngiltere ile İtalya arasında hatla· 
mak üzere bulunan müzakerelerle 
Lokarno meselesi için hiiyiik ebem. 
miyet ''eriyor. 

Askeri Fabrikalar Umum mu••• lemektedir. 
Fransa Harbiye Nazırı ,.e rs.' 

Alman Hariciye ı 'azın Vou 
Nöyraı, ııaeyonat sosyalistlerin • 'ü· 

rembergde toplanacak kongre İn· 
ılen sonra Lonılraya gidecektir. 

dürlüğünden: • Habeşistan imparatorlu~ 
Kırıkkalede yaptırılacak ın- ğu artlk yoktur 

şaat. 
Keşif bedeli 23843 lira 40 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 
24 Ağustos 937 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname 1 lira 20 kuruş, mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat bedeli olan 1788 lira 26 
kuruşu havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No.lu knnu-
nun 2 va 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün 
ve ıaatta komisyona müracaatları. 4 6 8 10 2660 

İngiliz gazeteleri, bu hususta Ne
güse tebligat yapılacağınıyazıyor 

Londra, [Hadyol - Pa?.ar 
giioleri çıkmakta olan Sunday Tay· 
mitı, Sunday Grafik ve Opservcr 
gazeteleıi; İtalya imparatorluğunun 
İngilterece yakında taadik edilece· 
Ainl ve Babct imparatoruna tebli· 

gat yapılarak , artık bir Habeşi tan 
imparatorluğunun mevcud olmadı· 
ğını ve hu münıı•ebrtle Uluıılar 

tıosyetesindc dP. lıi r Jlaheş delegoe· 
yononun hu.unmaeına lfizuw kal. 
madığı bildirileceılni yazıyorlar. 



Sayfa 6 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir çiftine tahmin edilen fiatt 450 kuruş olan 25000 

Yirmi beş bin çift kundura ile bir çiftine tahmin edi
len fiatı dokuz yüz 900 kuruş olan on bin 10000 çift 
çizme ve bir çiftine tahmin edilen fiatı 200 kuruş olan 
10000 On bin çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 - Kunduranın şartnamesini 635 ve çizmenin şartname
sini 450 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyen-
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 Kunduraların ilk teminatı (6875), çizmenin (5750) ve 
yemeninin (1500) liradır. 

-t Kunduranın ihalesi 25 /8/ 937 çarşamba günü saat 
11 de, çizmenin ihalesi 25 /8/ 937 çarşamba günü 
saat 15 te ve yemenini ihalesi 26 /81 937 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

5 Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalan ilk teminatları 
ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatlarından enaz 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. 8 10 15 22 2720 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çatalcada gösterilecek mahalde bir pavyonun kapalı 

zarfla ihalesi 18 Ağustos 937 çarşamba günü 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
30424 Otuz bin dörtyüz yirmi dört lira 46 kuruştur. 
Şartnamesi her gün öğleden evvd komisyonda görü
lebilir. isteklilerin 2282 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarile bir
likte komutanlık satın alma komisyonuna müracaatları. 

30 5 10 15 2610 

fzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki kıtaatının senelik ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya konulan (65) ton sığır etine 
münakasa gün ve saatinde istekli bulunmadığından 
2490 sayılı kanunun 40. maddesi mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla alınmak üzere münakasası uzatıl· 
mıştır. 

2 - Eksiltmesi 26/a Gıs./937 Perşembe günü saat onda 
Manisada tümen satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak her gün Manisada tümen 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Kilosunun muhammen fiyati 25 kuruş ve muvakkat 
teminatı 1219 liradır. 

5 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 
vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün 
ve saatta komisyona müracaatları. 5 10 15 20 2693 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. al. Ko. Rs. den: 
1 - Manisa merkezindeki kıtaat ve müessesat ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya konulan ( 257600 ) iki yüz 
elli yedi bin altı yüz kilo kuru otuna münakasa günü 
ve saatte istekli bulunmadığından 2490 sayılı kanunun 
40. maddesi mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 

alınmak üzere münakasası uzatılmıştır. 

2 - Eksiltmesi 26/Ağıs./937 Perşembe günü (16) da Ma· 
nisa tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi bedelsiz olarak her gün mezkür komisyon
da görülebilir. 

Kilosunun muhammen fiatı üç kuruş elli santim ve 
muvakkat teminatı (677) liradır. 

5 - ilk taksit 2. Teş/937 den itibaren alınacaktır. 
6 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika ve muvakkat teminatları ile birlikte belli gün ve 
saatta komisyona müracaatları. 5 10 15 10 2694 

İzmir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 

Sığır eti 48000 
Arpa 96000 

1 - Menemendeki piyade 
leri yazılı iki kalem 
muştur. 

Kuruş Lira 
29,5 1062 
5,5 396 

alayı ihtiyacı için yukarıda cins
et ve arpa münakasaya konul-

2 Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade alay 
satın alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 Münakasası 16/ Ağus./937 pazartesi günü saat 16 Me
nemende alay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

_. Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Muhammen fiati ve muvakkat teminat mikdarları yu

karıda yazılıdır. 
6 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

vesika göstereceklerdir. 
7 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlikte teklif mektup· 

larını münakasanın yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel alay satın alma komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. 30 S 10 15 2613 

İzmir Müstahkem Mevki satın alma Komisyonundan: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiat 208,5 kuruş olup mü

teahhit nam ve hesabına alınacak olan 20000 kilo 
sarı sabunlu kösele teklif edilen fiat bahalı görüldü
ğünden razarlığa bırakılmıştır. 

2 - Şartnamesini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 3127,5 liradır. 
4 ihalesi 23/8/937 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk ' teminatlarile birlikte 
tam ihale saatında M. M. Vekaletin satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. S 10 15 20 2679 

• 

ANADOLU 
fzmir Mst. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Her 'ir metresine tahmin edilen fiati 32,5 kuruş olan 

ikiyüz bin ila ikiyüz elli bin metre kılıflık bez kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 406 kuruşa almak ve örneklerini gör· 
mek istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 ilk teminat mikdarı 1312 lira 50 kuruştur. 
4 ihalesi 19·8-937 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. ko. nuna vermeleri. 

30 5 10 15 2577 

lzmir Mst. Mv. ko. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş olan seksen altı 

2 

3 

4 

5 

bin ve dokuz bin tane çıplak aleminyum matra ayrı 
ayrı kapalı zarfla alınacacaktır. 
Seksen altı bin tanenin şartnamesini 340 kuruşa ve 
diğerini parasız almak ve örneklerini görmek istiyen
lerin her gün komisyona gelmeleri. 
Seksen altı bin tanenin ilk teminatı 4590 ve dokuz 
bin tanenin ilk teminatı 540 liradır. 
Dokuz bin tanenin ihalesi 13 /8/ 937 cuma günü saat 
11 de ve seksen altı bin tanenin ihalesi ayni gün 
saat 15 tedir. 
Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlari!e 
teklif mektuplarını ihale saatlarından en az bir saat 
evvel Milli Müdafaa Vekaleti sat. al. ko. na vermeleri. 

27 15 30 10 2107 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir, askeri merkez hastanesi için ayrı ayrı şartna· 

melerle açık eksiltmede olan (23000) kilo yoğurt ve 
(25300) kilo isterlize edilmiş süde istekli çıkmadığın· 
dan südün eksitmesi 19-8-937 perşembe günü saat 
11 de, yoğurdun pazarlığı 11,30 da kışlada satınalma 
komisyonunda yapılacaktır, 

2 - Südün muhammen bedeli (3795) lira 50 kuruş mu
vakkat teminatı 285 lira 14 kuruş ve yoğurdun mu-
hammen bedeli (3220) lira muvakkat teminatı 241 
lira 50 lk1Jruştur. Şartnamesi ber gün komisyonda 
görülebilir. 

3 - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunmaları lazımdır. 
4 - isteklilerin 2470 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde yazıh vesikalarla beraber ihale saatında kışlada 
satınalma komisyonuna müracaatları. 

İzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

l - Açık eksiltmede olan (1000) lira bedeli muhammeneli 

hava kıtaatının 400 ton malzeme ve mevaaddı muhar· 
rikcye talibi tarafından teklif edilen fiat bahalı görül
düğünden pazarlığa 19·8·937 perşembe günü saat 
17 ye bırakılmıştır. 

2 Muhammen fiyatı 75 lira olup şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ticaret odasında kayıtlı bulun
ları lazımdır. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuz-
larile birlikte ihale saatında komisyona müracaatları. 

/ zmir harici askeri satın almailcinları 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: 1 - Beher ki

losuna tahmin edilen bedeli 26 kuruş 40 santim olan 60000 
kilo toz şeker 11 ağustos 937 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usulile alınmak üzere münaka
saya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1188 liradır. Şartnamesi komis
yondan hergün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

27-31-5-10 4477/2539 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan; 1 - Muham· 
men bedeli 25000 lira olan 100 ton kalın benzin, 11 ağus
tos 937 tarihine rastlıyan Çarşamba güün saat 14 de kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya ko.ıulmuştur. 

2 - Şartnamesi 125 kuruş mukabilinde komisyondan her 
gün alınabilir. Muvakkat teminat 187 5 liradır 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplannı en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis· 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

27 31-5-10 4476/2542 

Deniz Levazımı satın alma komisyonundan: 1-Tahmin edilen 
bedeli 15875 lira olan 50 ton benzollu benzin 16·Ağustos-937 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1190 lira 63 kuruş olup şartna
mesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 31-5-10-15 2615 

- -=-=.:- -- ------.:--
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C. H. P. ilyönkurulundan: 
Eksiltmeye konulan iş : • Menemende Kubilay anıtının e~· 

rafında yapılacak çiçek parterı, 
anıt etrafında boş bırakılan sa· . "e hada yapılacak çim parter• 
teşcirdir. 

Keşif bedeli 
Eksiltme usulü 

4687 lira 55 kuruştur. 
iş açık eksiltmeye konulmuştur· 

Bu işe ait plan, izahat ve di
ğer evrakın nerede görüleceği : Bu işe ait keşitname, plan, p1t 

nın izahnamesi, eksiltme şart· 
namesi, Bayındırlık işleri g~~ 
şartnamesi, mukavele proıes~, 
C. H . P. llyönkurul yazı dJJ' 
resinde isteklilerin serbest tel' 
kikine konulmuştur. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
taı ih, gün, saati Eksiitme 21-8-937 tarihine r~ 

layan cumartesi günü saat 
da İzmirde C. H. P. llyöPkd' 
rulunda yapılacak ve ayni ı"' 
ihale icra olunacaktır. 

Muvakkat teminat nedir : 351 lira 59 kuruştur. C 
isteklilerin açık eksiltme gününden evvel alakalı evrakı )co: 

H. P. yazı daireside görüp tetkik etmeleri ve gününde O 
misyonda hazır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur. ~ 

Açık eksiltme ilanı 
Tire belediye reisliğinden: 

1 - Belediyemiz hastahanesi için 989,94 lira muharnın~ 

2 

3 

4 

bedelli ve 165 kalem mualece ve alatı tıbbiye açı 
eksiltme ile satın alınacaktır. 'k• 
işbu ihtiyacatın cins ve müfredatile muhammen ını . 
darlarını gösteren liste ile eksiltme şartname ve ~ 
kavelename projesi istiyenlere bedelsiz olarak verıl 
bilir. .. 
Açık eksiltme 20-8-937 tarihine rastlıyan cuma göıııl 
.saat 15 de yapılacaktır. . 
Eksiltmeye girmek istiyenlerin muhammen bedelı7 
% 7 .50 nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 93 .. 
yılı ticaret odası sicil kayıt vesikalarile birlikte üçü~~ 
maddede tayin olunan gün ve saatte belediyemiz ~· 
mi encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

6 10 269§/ 

Tuzlası Müdürlü-Çamaltı 
ğünden; 

1 - Bu sene tuzlamızda husule gelip azmaklarda ufj! 
yığın haline getirilecek olan tuzların vagonlara tahmil ve İ,eş 
vatörler vasıtasile büyük yığın haline ifrağı ameliyesi 
kısım itibarile şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde af 
ayn münakasaya konmuştur. 

2 - Teminat akçesi 350 liradır. Muhammen bedel bebe" 
tonu 16 kuruştur. .. 

3 - ihale 16 Ağustos Pazartesi saat 15 de Tuzlada rıır 
teşekkil komisyonca yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi bet 
gün Tuzladan veya lzmir inhisarlar Baş Müdürlüğü Levaıı; 
şubesinden almaları münakasaya iştirak için de tesbit oluP 70 
günde Tuzlaya baş vurmaları ilan olunur. 4 6 8 10 ~ 

Askeri fabrikalar umum ıniİ" 
dürlüğünden: 

148 kalem muhtelif çelik 
Tahmin edilen bedeli 37,500 lira olan yukarıda mikta.1 t: 

cinsi yazıli malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü sık•· 
alma komisyonunca 23/9/37 perşembe günü saat 15 te 
palı zarfı ihale edilecektir. Şartname bir lira 88 kuruş IJ1U~ 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ~de 
2812 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur gu490 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinde 2 Ot 
No. lı kanunu 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle r;ıeıktO 
gün ve saatte komisyona fmüracaatları. 2659 4 6 V 

Istanbul Nafıa Müdürlüğiill.
den: 

a-
16·8-937 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa, ~,ı' 

dürlüğünde 14573 lira keşıf bedelli lstanbul Güzel san,.'1 tefİ akademisinde yapılacak mimari kısmı büyük resim ato 1 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. oi 

Mukavele, eksiltm.e Bayındırlık işleri genel hususi ve f~;er 
şartnameleri proje ve keşif hulasasile buna müteferri dı 
evrak 73 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 1093 liradır. iş' 
İsteklilerin teklif mektuplarını ve en az 15000 liralık bU a· 

benzer iş yaptığına dair Nafıa vekaletinden almış olduğu '°..,ı 
teahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını havi kapalı zarfla~ e 
16·8·937 Pazartesi günü saat 14 de kadar Nafıa müdüriüA'~~ 
vermelt"ri. 25 30 4 9 11 
•. 1111111111111111111111111111ı.. Doktor ... 1111111111111111mnuuı -

Deniz Levazım satın komisyonundan: 1 - Tahmin edilen _ ~ 

bedeli (53950) lira olan (65000) kilo sadeyağı 25-Ağustos- = A Kemal Tonay 1 
1937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf _ • ~ 
usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. Bakteriyolog t1e bulaşıcı, salgın'. hastalıkları ~ 

2 - Muvakkat teminatı · (3947) lira (50) kuruş olup şart- = Birinci Sınıf Mutahassısı 1 
namesi komisyondan (270) kuruş makabilinde her gün alınabilir. _ ( Verem ve saire ) i 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan- = Basmahane iıtaeyouu karııeındaki Dibek eokok ba~ında 30 ,eayılı ~ 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve = ev ve muayenehanesinde sabah eaat 8 den akıam eaat 6 ya 1 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis- = k. d h tal kah ı d "' 

yon başkanlığına vermeleri. 10 14 19 24 4899/2747 i11111111111111111111111 111 11 1111iııiiı1111iıi111ffiiıiiım111iı r:le/on: 4151 1111 

li 



........__ 10 Ağuıtoı 937 

Numara - 66 
ANADOLU 

Yazan: M. Ayhan Turgutlu 

Bu ilan ve reklamlardaki kelimeler telgraf kelimelerinin ta
<ladındaki esaslara göre sayılır ve beher ilan ve reklamda 
mevcut kelime adedi beşten az eıliden fazla olamaz, 

6 - P. T. T. idaresinin telsiz postalarından biri vasıtasile 
yapılacak trasmisyonlardan beher saat ve kesri için 60 lira 
ücret alınır. Ancak gerek devlet müesseselerinin gerek hususi 
müesseselerin yatpıracakları bu trasmısyonlar için stüdyo ile 
trasmisyon yapılacak mevkiler arasında vücude getirilmesi muk
tezi neşriyat devresile telefon devresinin P. T. T. idarsi tara· 
fından lüzum gösterilecek şekilde tesis masrafı alakadır mu
esseselere aittir. 

Aksi takdirde trasmisyon talepleri kabul edilmez. 
7-Beş ve altıncı ma Jdelerdeki ilin reklam ve trasmiıyonlar 

için alınacak ücretler devlet müesseselerinden ve menafii umu· 
miyeye hadim müesseselerden üçte bir olarak alınır P. T. T. 
idaresinin ilan, reklam ve trasmisyonlara ücrete tibi detildir. 

10 11 12 13 



Sayfa 8 ANADOLU 10 ~uıtoe 937 __.. 

Fratelli Sperco'pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b6b· 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi_ye etler/er. 

Vapur Acentası·-----------------------------·--------------------------------------.,... 
RoYAL NERLANDAıs v. N. ,,.. •• ' lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
CITR:J~ı:;;N,,Y~;pıuru 31 w. F. H. v AN- Turk Hava Kurumu 1 - 3222 sayılı telsiz kanunu 1 Ağustos 937 tarihinde mer EE B •• •• k • iyete ~irmiştir. Bundan nonra yapılacak telsiz tesisatı t/C 

YTu.~kmu··mnu·~ztdahal'ıyleimdeannısmoınzraa RgeolıTp Der z & co. uyu pıyangosu al}ınacdak rBadyko cihazları içinkderhal ruhsatname alm•"ı 
azım ır. u anunun muvak at maddesi mucibince 

TERDAM' AMSTERDAM Ve DEUTSCHE LEVANTE 4 " .. k .el ll Ağ 1937 el d. l . 
LlNIE t Agustos 937 de mevcut telsiz teıisatı ve radyo sahip erı 

HAMBURG ı . 1 • • "k uncu eşı e us os e ır A"' 9 , 7 .. d h 1 b 8 .. ıman arı ıçın yu G M B H HAMBURG · • gustos :) ıçın e ru satname a maka mec urdur. u . . . . B H ''k .k . 50 000 ı · d alacaktır. "KONYA,, vapuru 7 ağus· uyu l ramıye , lTQ lT rahsatnameler P. T. T, merkezlerinden alınacak 15 ku· 
"HERCULES,, vapuru 7 tosta bekleniyor. ANVERS B 000 k ruşluk damga poluna tabi matbu beyannameler muk•· 

undan başka: 15, , 12,000, 10,000 liralık i ramiye- b 1 ıı 
Ağustosta limanımıza gelip ve HAMBURG limanlarından l ilinde derhal verilir. Ruhsatnameler meccanidir. Ya 11 

1 d BUR lerle (20,000 ve 10,000) iralık iki adet mükafat vardır. 25 kuruşluk damga poluna tabidir. 
yükünü tah iye en sKon0raSTEN yük çıkaracak. Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar XI - Radyolardan alınacak yıllık ücretlerin icra Vekilleri he)'' 
GAS, VARNA ve - AMERICAN EXPORT Ll· bu"yu··k ve ku''çu"k bı'rçok ı'kram·ıyelerle amort'ılerı· hav·ı olan t' k b 1 1 'f · l l d'l-e ınce a u o unan tarı esı gazete er e ayrıca neşre ı "" 
CE limanları için yük alacaktır. NES bu zengı'n pla-ndan ı'stı'fade etmek ı'çı'n bı'r bı"let almaktan k · B 'f ·· ··f b' d f 1 )•" ce tır. u tarı eye gore nu usu on ın en az a o -

SVENSKA ORIE LINIEN The EXPRPOROTRASTTEAMSHIP çekinmeyiniz. yerlerde ikamatgahlardan eskisi gibi senede on lira ."e 
"BARDALAND,, motörü CO ION ' ~ ı üfusu on binden aşağı olan yerlerde senede beş Jır• 

loAğ t t 1
. d b k "EXTAVIA,, vapuru 7 ağus· 1 ____ ,_______________ l lk J r 

lenme~:e o;l:pı~~n.;.~iR~;~ tosa doğru bekleniyor. NEV- Izmir iskan müdürlüg"' ünden: 8 mır. ametgahlardan gayri yerlerden alınacak ücrete 

ı için ayrıca gazetelerle neşredilecek tarifeye veya P. T. 1. 
HAMBURG ve JSKANDI- YORK ve BALT MOR liman- Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen evlerinın aşağıda gös- merkezine miiracaat etmek icap eder. 
NAVY A limanları için yük ları için yük alacaktır. terildiği veçhile inşaası için kapalı zarf usulü ile yapılacak .Ali- 937 mali senes,ne ait ücrertlerin Eylul 937 nihayeti~e 
alacaktır. PiRE AKTARMALI münakasa ilanıdır: kadar P. T. T. idarelerine tesviye edilmesi Jazımgel.ır. 
SERViCE MARITIME ROU- SEYRi • SEFERLER 1 - inşa edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki keşit Eylfil sonuna kadar verilmiycn ücretler % 20 fazlasıl.e 

MAiN KUMPANYASI "EXCALJBUR,, vapuru 30 bedelleri dun görüldüğünden nafıa formüllerinin köprü tehsil ve Teşrinievvel nihayetine kadar vermiyenlere bıt 
"ALBA JULIA" vapuru 12 temmuzda PlREden BOSTON ve şoı,,elerde tatbik olunan tahlil fiyat esaslarına göre ihbarname ile on beş gülük bir müddet verilir. Bu oP 

ve NEVYORK için hareket yükseltilerek bu kerre yeniden muhammen kıymet tesbit beş gün içinde de borçlarını vermiyenlcrin ruhsatnarnf-' 
Ağustosta limanımıza gelip edecektir. 1 r 

d·ı · b le · t' I ·ı h · k 1 h · eri iptal ve haklarında kanuni takibata tevessül olunu · MALTA, MARSIL y A liman- EXETER,, vapuru 13 ağus· e ı mış ve u ev rın ıp erı e angı aza arın angı 
ları için yük alacaktır. tosta PIREden BOSTON ve mevkilerinde yapılacağı aşağıda gösterilerek 8/8/937 2 - Te_lsiz. kanunu meriyete girdiği tarihten evvel tediY7 

tarl'hı'nden ı'tı'baren on beş gu··n mu''ddetle yenı'den edılmış olup ta 937 mali senesine cari olan ücretler 93 
I·la .. ndak"ı hareket tarı'hlerı' le YORK NEV için hareket ede- münakasaya konulmuş ve 23/8/937 pazartesi günü senesi için alınacak ücretten mahsup edilecektir. . 

navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için İkin· 

ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES L TD. 

11DRAGO,, vapuru 10 ağus· 
tosta LIVERPOOL ve SW AN
SEAdan gelip yük çıkara
caktır. 

11LESBIAN,, vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

11 LGERIAN " vapuru 15 
ağustosta gelip LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
tişikliklerden acenta mes'u· 
livet kabuJ etmez. 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
S. No. 

cek
5
tirE.YAHAT MÜDDETi saat üçte lzmir iskan müdürlüğünde müteşekkil komis· 3 - Bu kanunun hükümlerine göre esasen ruhsat veritnıe•1 

yonca ihalesi mukarrer bulunmuştur. caiz olmıyan kimselerden verici veya hem verici ve bedi 
PiRE • BOSTON 16 gün A - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tek alıcı telsiz tesisatı vucuda getırenler hakkınd~ bir s~rıe; 
PiRE • NEVYORK 18 gün köy tipi kargir kaza merktzinde 14 şehir tipi kargir den üç seneye kadar hapis cezası bükmolunur ve tesıs• 
SERViCE MARITIME RO- B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek zapt ve müsadere edilir. I· 

UMAIN. BuCAREST köy tipi kargir Ruhsat alması caiz olan kjmseler tarafından ruhsat.• t 
•DUROSTOR,, vapuru 31 C - Dikili merkez kazasında 31 şehir tipi kargir, maksızın verici veya hem verici ve hem alıcı tesı5' 

k Ç d l h. · d 158 k 3 'f k vücuda geririlirse bir aydan altı aya kadar hapis "ey• Temmuzda bekleniyor. KÖS· azanın an arı na ıyesın e le 1 çı t argir 
TENCE, SULINA, GALA TZ köy tipi 100 litadan 1000 liraya kadar ağır para cezası hükoı0' 

Ç F k B k.. d l 7 k 1 O lunur. Ruhsat almaksızın yalnız alıcı tesisat veya cih.S1 

ve GALA TZ aktarması TUNA - oça azasının ağarası mev ıın e te ' vücude getirenler veya kuJJananlar hakkında 25lirad"' 
limanları için yük alacaktır. çift köy tipi kargir 250 l' k d 

D - K ema1paşa kazasının Yukarı kızılca ve Parsa ıraya a ar ağır para cezası hükmolunur. 
JOHNSTON W ARREN köylerinde 22 tek köy tipi kargir Seferberliğe hazırlık veya zamanında ve yahut haıardt 

LINES LTD. E - .Torbalı kazasının muhtelif köylerinde 387 tek örfi idare mıntakalarile he~ nevi askeri memnu mıntak•· 
L 1 V E R P O O L ve 48 çift köy tipi kargir larda birinci fıkrada yazılı fiili işleyenler hakkında bet 

"JESSMORE" vapuru 1 F - Kuşadası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek seneden on seneye kadar ağır hapis ve ikinci fıkr•~~ 
ağustosta bekleniyor. LIVER- köy tipi kargirdir. yazılı fiili işleyenler hakkında bir seneden üç seneye k• 
POOL ve ANVERS limanla· G - Çeşme kazasınm muhtelif köylerinde 103 tek ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı fiili işleyenler hak' 
rından yük çıkaracak ve BUR- köy tipi kargir kında ise 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilir. 
GAZ, VARNA, KÔSTENCE, 2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 (27~ 
SULINA, GALATZ ve IB- olmak üzere beherinin muhammen bedeli 356 Jira Mu·· asbaka ım· tı·hanı tehir 

57,5 kuruştur. Çift evlerin 625 lira 48 1/4 kuruştur. 
RAIL liman lan için yük ala- Şehir tipi evlerin 4 ı () lira 46 kuruştur. d • • • 
caktır. 3 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler toptan teklif e imiştir 

DEN NORSKE MIDDEL- yapabileceği gibi onar, yirmişer evin İnşasına pera· T k. h • • z· t 
HAVSLINJE kende suretile de iştirak edebilirler. Ür ıye CUm Urlyetl Jr88 

O S L O 4 - Her müteahhid tip itibarile kaç evin teahhüdüne b k d 
"BAALBEK,, motörü 24 iştirak ederse bu evlerin beherine konuları muham- an &Sin an: 

temmuzda bekleniyor. iSKEN- men kıymetinin % 7,5 nisbetinde teminat vermedikçe lstanbul Yuksek lktisad ve Ticaret . mektebi mezunların•" 
DERiYE DUNKERK ve NOR- münakasaya iştirak edemez. kamplarının Ağustos 1937 sonundan evvel bitmiyeceği vu~&r 
VEÇ limanları için yük ala· 5 - inşa edilecr.k göçmen evlerine aid kereste iskan dai· bulan muracaatlardan anlaşıldığından müsabaka imtihan•"111 

caktır. resince inşaat mahallerinde aynen mijteahhide teslim başlangıcı 8 Eylfile tehir edilmiştir.) ~ 
Vapurların isimleri, gelme edileceğine göre yukarıda beher ev için keşifleri 1- Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösteriltCe~ 

tarihleri ve navlun tarifeleri mucibince konulan muhammen kıymetler kereste bedeli muvaffakiyet derecesine göre mecmuu (12) den az olm•lll',. 
tenzil edilmek suretile konulmuştur. Kerestesi veri- üzere lüzumu kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi ahll hakkında bir taahhüde girişi· ı 
lecek olan bu binaların ma zemesi, işçiliği hesap caktır. ..it 

lem ez. ktv 
edilerek anahtar teslimi suretile ihale edilecektir. . ~-Bu mü~abakaya girebilmek için siyasal bilgiler veya y~ d,O 

6 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler fenni ve umumi ıktısad ve tıcaret okulundan ve yahut Hukuk fakültesıP I 

846 Güzelyalı Üçkuyular mevkiinde şarken bahçe yolu 
garben pideci Ali ve Rağıp paşa tarlaları şimalen 
Urla caddesi cenuben firari Dimitriden kalma 
bahçe ile çevrili tapu kaydına nazaran fazlası 
hazineye ait olmak üzere 22047 metre M. bahçe 
kapalı zarf usulile nakden ve 8 senede ödenmek 

Lira 
24250 

şartname planları görmek üzere lzmirde iskan müdür- veya bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden dip O' 
lüğüne kazalarda kaymakamlara müracaat etmelidirler. malı olmak gerektir. ol 
Münakasaya iştirak edecek olanlar teklif mektupla: 3- Müsabaka 8,9 ve 10/Eylul/937 de Ankara ve Jstarıb • 
rına mes'ul olan şeriki mimar veya fen memuru ile Ziraat b~nkalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar, yo~ ~ 
müştereken imza edecektir. 2935 7-10· 11· 17 raları verılerek Ankaraya ketirtilip, Eylul zarfında sözlU 

K k B 1 d• • J k k imtihana tabi tutulacaktır. ., 
iDi e e ıyeSI e e trİ te• 4- Yeni kanununmuz mucibince tekaütlük haklarında b~~' 

7 

üzere. 
878 Şehitler eski Urlalı yeni 2 nci altın sokağında 160 

5 eski 9 taj ev ikinci tertip tasfiye vesikası ile 
ödenmek üzere. 

• k k •ıt •ı A olmak şartile müfettiş namzetlerine (140) ve şef namzetler• 
sısatı açı e Si me 1 anı (t30)ar lira aylık verilecektir. ·~i~ 
Kınık Belediye Riyasetinden: . ~üfettiş n~mzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfett~fel* 

879 Tepecik gelincik soka~ında 4 eski ve taj No. lu 140 
evin nısıf hissesi şayian 2 ci tertip tasfiye vesi· 
kasile. 

885 Kahramanlar Sepetçi S. 7 taj No. lu dükkan 2 ci 150 
tertip tasfiye vesikasile. 

886 Kahramanlar Selanik S. l 25 kapu 5 taj No. lu 125 
ev ikinci tertip tasfiye vesikasile 

894 Şehitler tramvay c. 86 kapu 66 taj No. lu Ev 500 
896 Tepecik Sevgi S. 27/ 1 ve 29 taj No. lu ev 2 ci 200 

tertip tasfiye vesikasile. 
897 3 cü Süleymaniye mülazim Mehmet çıkmazı 12 

so. No. lu Ev nakden. 
80 

883 Karşıyaka Sütçü çıkmazı yeni hengam S. No. 47 100 
eski 68 taj 192 M.M. Arsa 2 ci tertip tasfiye 
vesikasile. 

874 Tepecik Celadet çıkmazı 16/ 1 taj No. lu 174,49 100 
metre arsa 2 ci tertip tasfiye vesikasile. 

923 Salhane Şataret S. No. 613 eski 18 taj belediye 120 
13 tahrir No. lu Ev. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri yalnı7. 846 No. da ya
zılı olan kapalı zarf diğerleri açık arttırma ve hizalarında şe· 
raitlerile 15 gün müddetle satışa konulmuştur. ihalesi 12-8-937 
perşembe günü saat 15 dedir. Kapalı zarf vereceklerin yeumi 
mezkur saat 14 de kadar zarflarını Milli Emlak müdürlüğüne 

vermeleri. 28 1 O 2570 

ımtıhanına gırecekler ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla OJ11 

1 Yapılacak iş : Bergama kazasına bağlı Kınık na· tişliğe terfi edileceklerdir. ı~11 
hiyesi Belediye elektrik tesisatı. A k d k o r n ara a umum müdürlük servislerinde çalıştırılaca bl'.ıet 

Kınık lzmirden 135 ve Soma istasyonundan 25 kilo· şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra yapılacak e ~:.-
metre mesafede ve lzmir Soma şosası Üzerindedir. imithanında muvaffak olurlar ise şefliğe terfi edileceklerd• 1,r 

3 - ·Münakasası müddeti: 4/8/937 taıihir.dcn ıtibaren 45 5- imtihan proğramı ile sair şartları gösteren ma~b~ıir· 
gündür. Ankara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edıle f{jt' 

4 - Münakasanın şekli: Kapalı zarf usulile ve bu işlere 6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla Ankara 111e~ mütedair kanun ve tal ımatnamelcr kiye cumhuriyeti Ziraat bankası teftiş heyeti reisliğine "er 
hüküm ve kaidelerine levfikandır. veya göndermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar . de 
Nafıa Vekaletinin kuyut ihtiraziyesi Bu müracaat mektubunun en geç 25 Ağustos 937 tari~t49 
nazarı dikkate alınmak suretile Ve- ele değmiş olması şarttır. 10 12 14 17 19 21 
kaletçe musaddak proje plan, şart· il·d" 
namelere göredir. Izmir Vilayeti Muhasebei P"' 

6 - Planların tedariki : Eksiltme şartnamesi: Şartnamei fen=1İ 50 
ve mukavele suretile buna ait bii- susiye müdürlüg"' ünden; 2.7e.#.~ 
tün evrak bedeli mukabilindde Kı· d 1 1• 

nık Belediye riyasetinden alınabilir. Kaçak olarak müsadere edilip yeddi emine tevdi e 
1 a0ır 

7 - Münakasanın son günü ve yeri: Kapalı zarflar 20/9/937 muhtelif ticarethanelerde mevcut olan ve tonu 450 kurut a0&JI 
pazartesi günü saat 16 da Kınık hammen bedelli bulunan 17,300 kilo ham ve gayri rn;dell 
Beledjye dairesinde müteşekkil üstübeç madeni satılmak üzere 10 gün müddetle teııı 
Belediye encümeni huzurunda açı- açık artırmaya çıkarılmıştır. .. ,,,ı 
lacaktır. Zarflar en nihayet o gün isteklilerin ihale günü olan 16/8/937 pazartesi gün~..,efle 
saat 15 şe kadar mutlak surette 10 dan 12 ye kadar depozito malcbuzlarile DMtni ~nc';_pl-' 
verilmiş bulunmalıdır. ve şartlan öğrenmek iıtiyenlerin de hergün Husuıı h~. l ı-t 

8 - Teminatı muvakkate: 1800 liradır. 7·10·13-17 2730 dairesine Varidat kalemine müracaatları ilin olunur. 8-1 

2 

5 - Tesisatın şekli 


