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Japonya 
Çine karşı umumi bir taarruz 

hazırlamaktadır 

üsliüdar adliye binası da yandı 

Kahramanlarımız, Çoluda eğlenigorlor 

Yunan erkanıharbiyesi 
bugün Istanbuldadır 

·-·-

Gölcükteki otel 1 

büyiitülecek 
Kinderhaym iyi 
neticeler ver ::li 
tı,J.•rııiş ~117.fl ıııda ııııılıtclıf İş· 

lcr Ü1.l'ri111le tı•ıkiklcr yapım vali 
il. Fozlı Ciilrcin Bozılıı~(la ktırtı· 
laıı çocuk ~ıııclu (kiııdcrhııynı) iııılc 

Lıulıınnn zayıf ve cılu, ıuı·ktdılile
rin yaş:ı)•:r 'e sılıhi vaziyetll'fi ile 
ılc me~gnl olıl uğunn ıliiıı kii sayı· 

mızda pzmı~tık. Düıı <'İdemi)tcn 
dönen valimiz, ÜJemişıe yaptıkları 
tetkikata dair gazetemize şu he· 
yanalla bulunmuştur: 

- Üdcmi;le umumi vaziyeti 
çok iyi bulıJum. Kinderbaymi tet· 
kik ettim. Çocuklarm sıhhi halle· 
rinde hi !edilen inki:;aftan mem· 
nıınam. Bu meyanda anladım ki, 
Gölcükte me,·cud hususi muha!;cbe 

oteli, bu sene i~e çok yaramı~ ve 
Gölcüğe seyabati inkieaf ettirmiş, 

Dost devlet erkanıharbleri merasimle karşı
lanacak ve Perapalasta misafir edilecektir 

burada i~tirahat imkıiularını artır· 

mıştır. 1\Ievcucl alakaoın gittikçe 
faılalaşal'ağı muhakkak olılu~undon 
otelin de tevsii icab etti~i neti· 
ce ine vardım. 

fstanbuJ, 12 (llu uei muhabiri· 
llliıden) - 1'ürk·Bulgar hududuna 
)'akın olan arazide yapılacak büyük 
lrıancvraların hazırlığı, büyük bir 
8tlratle devamdadır. 16 ağusto:ıta, 
ııtanevra, do t ve müttefik devlet · 
lcrin crUoıharbiye re.Uı ve heyet· 
len ile muhtelif devletlere mcnsub 

ateoemiliterler, Büyük Millet Mec· 
lisi uylavlar heyeti huzurunda 
taaı m anaaile haşlıyacaktır. 

~imdiden Çorlu eivannda 811· 

lteri büyük bir faaliyet göze çarp• 
ııtak.tadır. Tam teçhizatlı olarak ge· 
len kıt'alar,, bijyfik bir canlılık, bil· 
)'(ilı.: hir neoe \"e int izam içinde 

}erlerine dağılmakto, mühim mik· 

'-rda barb vasıtaları da gelmit hu· 

lurım ak tadır. 
lanenalara tayyarelerinıizden 

hi r kısmunn iotiraki de al!ika ve 
ebem miveı i artırmaktadır. , 

Yun an erktinılııırb heyeti yarın 
llıaocvralardıı bulunmak: üzere şeb· 
riıı.ıiı.c gdecektir. lran askeri he· 
Yeti, Ankara )'Olu ile gelcceli.tir. 
Misafir ler için ayrılan mihmandar· 
ların bir kısmı şebrimhde hul un• 

lrıaktadırlar. 

Manevrayı, Türk matLuatı ser· 
he tçe takib edecek ve bütün inti· 
balarını yazacaktır. 

letan bu1, 12 (Hususi) - Yu· 
nan erkllnıharbiye heyeti, yan n 
(bugüu] buraya gelecek ve askeri 
ltıeraeimle karoılanacaktır. 

Dost d evlet erkinıharhleri, 

... ... .............................................................. ~ ......... ~ ........................ ~ ................................................................ .. 
Irakta müessif bir hadise 

Bekir :sıtkı Paşa, tayyare 
istasyonunda öldürüldü 

-----·-------
Irak erkanıharbiyei umumiye reisi, Trakya ma
nevralarımızda bulunmak üzere memleketimize 

gelecekti. İstasyon kumandanı da öldürüldü 

Bekir Sıtkı Paşa 

[bugün) büyük merasimle gömil· 
leceklf'rıl ir. 

Bağ<laddan gelen haberlere gö· 
rı-, hu uı ües i f hadise, Hıı~daılJa 

derin akisler yapmış Ye umumi 
Lir teessür uyandırını~ıır. 

llckir Sıtkı Paşa, Irak.ta yapı· 
lan fon milli hareketin başın<ln 
bulunıı ufu. 

BağılaJ, 12 (A.A.) - Dün ak

eam !\lusul tanarc meyılaııında 

ulelfüle l>i r nefer tarafından tilılü· 

rülmüş olan Bekir Sıtkı Po~a El'a~· 
keri Türk hükıimctinin daveti iiıe· 

rine Lii}'iik Türk manevralarındn 
haın Luluıınınk uure 'l ürkiyeye 
g"lmekte i<li. 

Dinba~ı Ali Cevad Gcnerlaio 
imdadına lw~arken katil larafınılan 

öldürülmü~tür. 

Tulıkikala lıaşlaoılmı~tır. iki 
kurbanın na:ıiları tanare ile n ığ· 
dnıla oakledılnıi~tir. Yarın l'aLah 
göıu ü lecck lnılir. 

Çin.Japon muhasematı 

Japonya, üç cepheden 
taarruza hazırlanıyor -------------

/yi bir mukavelenin faydalar 

lnfi aktaki ziyan ancak 
20,000 liradır -----·-------

Şu halde şirket, yanan bedbahtla
rın ailelerine yardım edebilir 

infilakta toprağa göçen 
bedbahtlardan biri 
Bayraldı arka~mda Anadolu 

petrol Türk limited oirketi depo· 
eunda vukubulan infilak hadise i· 
nin, maddi zarar bakımından, bir 

La~ka ) üıüııü <le dfin tiğrendik. 
Evdce, bu ziyanın 50 60 hiıı 

lira raddesinde olduğu öylcomişıi. 

Halbuki yanan gaz 127 ton, benzin· 
de 50 tondur. A~a~ı )Ukarı beş 

Li11 lira lıirşcy ynnmış demeL.:tir. 
Bunılon ba,ko, yaııaıı depo Lir 
troııı;it depo u olmakla beraber, 
fzmir idhn1fit gümrüğü müılürlüf;ü, 
oirkctle akdetti~i mukavelede, her· 
hangi bir lıfıJLe veya y:mgın \'il• 

kuıına karşı, şirketi, gümrük re . 
uıirıi ödemek kaydı altına aldığı 

iı;iıı ~irkcı, gümrük iılaree.ine de, 
bu ) anan kısmın rü&umu olmak 
üzere 15 bin lira \'erecektir. Dn 
suretle ziyan 20000 liraya ı;ıl..mak· 

tadır. Şimdiye kadar gümrükle şir· 

ketler ara ıııJa 1tkdcdilmi~ ınuko· 
\delerde böyle Lir kayıd yokmuş. 
İdhaliit müdürlüğü, büyük bir isa· 

bet göstererek muka\'clcye bu "fc\·· 
kalade ahvol ,.e }angın., kaydını 
koydurmakla idareye 15000 lira 
kaıandırmış olmaktadır ki, cidden 
takdire şuyandır. 

- Sonu 6 ıncı sahifede-

Paristeki son güreş 

Cim Londos, 
dünya şampiyonu _______ ..... ._.._.~._,.--___ _ 

Yunanlı güreşçi, y enilmek üzere iken 
tayy are oyununu y apapildi ve bu sa
~retle hasminın sırtını yere getirdi 

işaretler : 

Turğudluda bazı 

haciz işleri 

l'raltyada yapılacak manev.ralarımız· 
da hazır bulunac.klardır. 

Y unan erkiinıharbleri, Perapa• 
laea miaafir edileceklerdir. 
....____-~~~----~-----

İstanbul, 12 (Huen•i] - Irak 

erkUnıharbiyei umumiye reisi Be· 
kir Sı tlı Paşo, Trakyaıla yapılacak 

a!l.:eri manevralarınıızJa h.Jzır hu· 
Iunmak üzere ~Iusul aııkeri hava 
istasyonundan tayyareye Linerken, 
Iraklı bir nefer tarafından süngı1 
ile öldürülmüştür. 

Çinin her tarafında Japonya aley-
hine bir galeyan hüküm sürmek-

1 ~------

Diiu Turğudlu muhabirimizden 
aldığım z lıir md.tulta gôrı-, Tur· 
ğudlıı hu~u i mulııısebc i, ıııalip•clen 

devren a1<lığı arazi ve eııılfik '"r· 
gi ıldterlerini tetkikten Fonra bnl· 
km, 331 ııcnc inrlc11lıcri, kn) dı nçık 
güriilı>n lıorı;lnrını ıcslıiı etmiş \'e 

crzalnrı ile lıeralıı•r tahsil t için 
faaliyete {!eçnıişıir. Uitınlıi mü talı· 
eil ovaıln, rııııbsuliinün Lıa,ındo ol· 
duğn için ıoali)e meınıırlan da 
O\a}u inmi,ler, haciz muaıııclcsiıw 
başlamıtlarılır. Ilallmki borçlular· 
dıın lıir i.:ı mı, lıorcunn ,·ermiştir 

\ 'O dinılc makbuz dıt \'ardır. l~akat 

tıılı~ilaııo nkalıindc keyf iyct def. 

terler.le gösterilmemiş ve knyden 
aı;ık kalmıştır. Hususi muhıısebe de. 
bu a~ık kuyıdlara dayanarak .fa. 

kat ayni zamanda haklı olarak.· 

hacze girişıııi~tir. 

3 İngiliz 
~ırhlısı İstanbulu 
ıiyaret edecek 

Katil neferi tutmak istiyen 

tanare fa.tasyonu mlldürü Linba~ı 
.Ali Cevod da uyni nefer tarafından 

öldürülıııii~ t fı r. 
letanbul, 12 [Hu~ulli} - Ak· 

ılt• ııiz İngiliz filo undan üç zırhlı, 
lıu ay sonunda latanLııla gelecek· 
1•·rdir. Bu ınr.} autla, Brezil) a oıck· 
l ·lı gemisi <le liınammızı zi} aret 
'•lecek t ir. 

Bekir Sıtkı P.ı~a ile Linlıa~ı 
Ali Ccvadııı ct•ııaıelni, tanare ile 
Dağılada getirilıni~tir. :,\Jnhum Be· 
kir Sııkı Paşa \'e Ali CH~<l, yarın 

' 

Spor işlerinin 
alacağı yeni şekil -------------

Dün, 8. Şükrü Kayanın riyase-
tinde mühim bir toplantı yapıldı 

Ankara, 12 [llueuBi) - Spor kuıamu, Dahiliye Vekilirıin riyaseti 
11 lı 1nda Lugiln Part i binasında toplanmıştır. 

Spor itlerinin alacağı veçhe, bu tok.lnntıda uzun uzadıya konuşul· 
lıı111tur. 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, yarın (bugün) 1sıanbııln lıareket 
tlleecLı· .. ır, 

tedir. Vaziyet naziktir 

J apon başkumandanı Prens Tazimoto 
Tokyo, 12 (Radyo) - Ja· halka karşı bir beyanname 

ponyanın, pazar günü Çine neşrederek sükunet tavsiye ey· 
karşı umumi ve üç cepheden lemiştir, vaziyet naziktir. 
bir taarruz hazırladığı söyle· Şanghay, 12 (A.A.) - ]a-
nıyor. pon harb gemilerinin Şanghay 

Nankinden gelen haberlere limanına gelmesi ve Hungpao 
göre, bütün Çinde Japonya tayyare limanını hadisenin halli 
aleyhine bir galeyan başla- için girişilmiş olan müzakere-
mıştır. lerin inkitaı dolayısile Nan-

Cim Londos 
fstanlıul, 12 (1 lıısu•i mııbalıiri· 

mizden) - Epııyce zanıandnnbcri 

clı•l'nın eılcn ıliinvn ~ün~ş şampi· 
} onlıığu kar~ı1aşmıı · , nihayet Parie· 
te yapılmı, ve Y11naıılı Cim Lon· 
ılos, hüvük tı-lılikeh·r atlattıktan 
sonra ~a~ıpİ)onluğu kn7.anmıştır. l\1 uhabirinıizin 

yet acıklıdır: 
bildirdi~i Yazi· 

Halk, mahsulünün ha;mılsn 

ayrılarak, işiııi gücünü hıraknrok, 

,-------------, horç muanıele•ini düzeltmek , mak· 

Üsküdar bıı:wmı gi\stcrip ılcrdiui anlatm3k 

Gelen haberlere göm, güreşin 

yapılılı~ı yı-rdc on hinlt'rce kiei 

Sonu 6 ıncı sahi/ede 

Adliye binası yand ı 
l~tanhul, 12 [Husu"i) - Dün 

gt•ce ı;ıılıah:ı kar~ı çıkan hir ynn· 
gın neticesinde Ü-kiidar Adli)e 
binası yandı. Yangınrn sigara 
atılması yüzüodt'n vukua geldiği 

&aııılmaktadır. 

Zabıta, yangının meeullerini 

aramakta ve tahkikatını derinleş· 

tirmektcdir. 
Tahmin edildiğine göre, yan. 

gında kasd vardır. 

Adliye binuındnk.i dosyaların 
bir k18mt k.urtarılabilmittir, 

ıizere ~elııe, hüküıııet.: taşınıyor· 

mu~. Haciz ayni zamanda cpeyr.c 
geııi~ imiş. 

Hadise fayanı dikkattir. Vazife. 
terini ynpmıyan, yani tabsilliu mun· 
tazaman \'e zoınanındn def tere geçir· 
miyeıı memurların kabnhatlcriuin 
acıenu vatandaşlar çekiyor. Maklıu· 
zu bulan yukap kurtarabilir. Fa. 
kat ya bulamaz a?. Hem de toplu 
~ekilde ve hu zamanda tahsilat fa, 
aliycti ve dolnyısile haciz vni· 
yeti, bize tetkike şayan gözüküzor. 
l\lani11a vafüi Bay Lütfi Kırdarın 

bu bndiee ile alakadar olacağından 

Şanghay belediye reisi, - Sonu 6 ıncı sahifede - '------ - -·--- eminiz. 
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Bizim şu biçare dava 
Halı.ikaten de biçaredir: 
Oüu, Aı ADOU sütunlarında lıir knriimi.ı:in dedi~i gil.ıi, ta 'I'ürko• 

aklnn zanıııııındonberi, nıutenıadiyeıı şekil 'C kiilıb deği~tiren, ınOtemn· 

di) ca aldatılan, O) alııcnn biçare "Türkçe koııuşturuıa,, da,nsı .. 
Bn mevrnu ıenıa. eılincc:', binlenbirı• şu tefbiei koymak oıüıukiindür: 

1\liJli rabıta, milli hars vı• lıeyecanlanzmızda, beuüı lıe<lcften çok 
uzağız. 

Türkçeyi, Türk milletine hürmeten ve bu vatoudıı oıurub, ya;ayı b, 
kazanmakta olııınk ılolııyt ile de Df'ıaketeu konıı~ınamakın glbtcrilen ıera 
rın, başka bir mıınası l'ar mıdır ki? .. 

Ttirkçe gazete okumazlar, Türkçe kitah okumazlar. fiırL: edebiyıltıoı, 

kıiltörcl ne;oriyııtını takib etmezler, 1'ürk içtimai hayatında zeytinya~ 

gibi nıünfericl kalırlar. Dilimizi konuşmazlar ve ondan ıonra da Türklük! 

Haclisenir. p ikolojik tarafı §ilpheııiz ki, çok enteresıındır: 
Gizli, eiıısi, yalancı bir hava! .• 
•·Türkçe konuştıırma,, namına bir hareket başlayınca, şurada burada 

beş oo Tlirkçe kelime korıu~ul<lıığıınu işitir iniz. Derhal komite teşekkül 
eder, toplanıılar olıır, fakat kısa bir zaman onra o da gelir ve geçer .. 

Dı·vlt•t hu i~i, tloğrnılıın do~ruya onlıırıu keıııli iılrak, kendi şnıır 
\"C eamiıııiyrtleriııı• bırakmıştır. Fak ıt bize ijyle gı>liyor ki, gene devlet 
tcılbirleri olınarlan, dilimizin haysiyetini kurtaramıyacağız •• 

Ş·· lırin nıııhıdif kı.ımları. anki imtiyazlı İııpnııyol ımntaka81na ben· 
ıiyor. Tek kelimi', Tiirkçe konuşıılınıyw. Yıılıııdi nıcktebleri <.le bu Ve· 

raAdı, ıiurınatlım ılinleıırııt'ılen, be lryib yoşauyor. Ayrı bir mekıeh, ayrı 
hir <'llınaaı ıeşki iiıı, hiç <le mana ve s .. brbi olmıyan birşey df'~ildir. 

EH·t, f'\' .. ı; .. h .. hi vardır bunların. Bu ebeb i~e, bizim davamızın 

111111 l.urşıııırıda, Lnşl.u bir celılıeoir. 
Şiııııliy .. · ka.Jar vnılcn sözlerin he(! saatlik bile bir kıymeti olma· 

mışıır. llaıli e ve tecrühcl .. r, içiınizılcn zehir gilıi akıh gı-,çiyor. ~e 

'.l'ürkocal..larırıııı, Ot' flalkevlcrioiıı gayretleri, bir semere vermiştir. 

B<!n ŞÖ) le ıiü~ünfiyorum: 
Bcl .. ıliyeler, şalvarı, k11şn~ı, çarşafı, pPçeyi kalılırmak ve milletin 

owıl .. rıi, iı;tiıııui lıııyaiyrıirıi kurtarmak aliihiyt·tini haiz olduklarına göre, 
oculnt bu dınuıla 4fa Lir rol oynıyamazhır mı? 

Beş milyon ... Parmak'izi! 
Skotland Pardın, Londra 

polis dairesinin ihtiyar ve eski 
bir polis şefi Rapley 35 sene 
hizmetten sonra tekaüde sev· 
kedilmiştir. Bu adam Skotland 
Parda 1902 de intisab etmiş
tir. Vazifesi hüviyet tetkiki 
olduğu için bu 35 sene içinde 
tam 5,000,000 kişinin parmak 
izini almıştır. 

40 Çocuklu generall 
Çinin en fazla çocuk sahibi 

adamı, general Yang-Çindir. 
Çehotanda kumandan ve zen
ginlerden olan bu generalin 
henüz 40 yaşında olmasına 
rağmen tam 40 çocuğu var· 
dır. Bunların otuzu erkektir. 

Çin merkezi hükumetince 
çok karı almak memnudur; 
fakat mevkiine hakim olan 
generalin tam 27 karısı vardır. 
Bu gidişle bu generalin takri· 
ben 100 çocuk sahibi olaca
ğına şüphe etmemek lazımdır. 

Mes'ud fel:iketlerf 
Bazı felaketler, iylik getirir· 

lerl Buna inanmıyanlara şu 
hadiseyi arzederiz: 

Romanya ordusuna mensub 
yüzbaşı isi Dimitreskin 1930 
senesinde başından yaralanmış 
ve o zamandanberi uykusunu 
kaybetmiştir. Doktorların bü
tün gayretlerine rağmen zabite 
uyku temini mümkün olama· 
mışt1r. 

Geçenlerde bir otomobil, 
bir tramvayla çarpışmış ve 
uyku uyuyamıyan zabit de 
gene başından yaralanmıştır. 
Yara oldukça ağır olmakla 
beraber, Dimitreskuya kaybet· 
tiği uykuyu bahşetmiştir. 

35040 saat uykul 
Şanghayda genç bir kadın 

bundan epeyce sene evci uy· 
kuya yatmış; tam 35040 saat 
sonra uyanmıştır. -

Bu kadın, bu uzun uyku 
zamanında hemen hiçbir şey 
yimemiş yalnız süd içmiştir. 

Şimdi, çok güzelmiş. 

Saime Sadi 

Bu haberi bir Yunan gaze
tesinde okuduk; ve aklımıza 
bizim Bayan Mevhibe geldi. 
Acaba oı1dan mı galat? .. 

Balık mabudJ 
insanlar, ağaçtan, taştan baş· 

lıyarak hemen her mahluka 
mabud nazarile bakmışlardır. 
Fakat balıktan mabud pek 
duyulmamıştır. 

Son zamanlarda ehramlar
dan bazı balık mumyaları da 
çıkarılmıştır. Bu{lların Nilde 
tesadüf olunan Loetes balıkları 
olduğu anlaşılmıştır. Bu mum· 
ya balıklar üzerinde yapılan 
tetkikat, Mısırlıların bir zaman 
balıklara da tapındıklarını mey· 
dana çıkarmıştır. 

• 
Türkiye - Iran 

Muahede, mukavele 
ve anla maları 

Büyük Millet Meclisinin 7 
Haziran 937 tarihli toplantı· 
sında kabul ve tasdik edilmiş 
olan Türkiye · lran ar sında 
münakid muahede, mukavele 
ve anlaşmalar lran meclisi ta
rafından da tasdik ve kabul 
edilmiştir. Bu muahede ve 
anlaşmalara dair Dahiliye Ve
kaletinden vilayete gelen bir 
tamimde muahede, mukavele 
ve anlaşmalerın 1Temmuz937 
tarihinden muteber olacağı 
bildirilmiştir. 

Dr. z. inam 
Kültürparkta kurulacak Sıh· 

hıt müzesinin hazırlıkları ile 
meşgul olmağa memur edilen 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Müfettişlerinden dok
tor Bay Ziya lnal'J) fstanbuldan 
şehrimize gelmiş ve işe başla· 
mıştır. 

Adliye kadrosunda 
Adliye· Vekaletince lzmir 

adliye kadrosuna 25 lira ma· 
aşlı altı katiblik ilave edildiği 

vilayete bildirilmiştir. Bu ka
tiplıklere Ankara hukukundan 
mezun altı genç gönderile· 
ccktir. 

ANADOLU 

Memur ve 
mütekaidler ---···---Beyannameleri ,no.: 

terli le tasdik 
ettirecekler 

1683 numaralı askeri ve 
miilki tekaüd kanununun 48 
inci maddesinde yazılı oldu~u 
Üzt>re memurlar ve mütekaid
ler. ikinci derecedeki istihkak 
sahihlnini birinci derecedeki 
miish,hik1er arasına gt-cirmek 
iştPdikleri takdirde, tanzim 
edt'cekleri beyannameler için 
k;,ın11nPn ne ~ibi muamf>lt> 
vapılacaQ-ında 'tereddüd Pdil-
<liö-i Q"Öriilmiistiir. Maliye Ve
kaletinrfen vilayPte gelen bir 
tamimdP yapı1ac;,ık muamele 
şu s11rPtle izah edilmistir: 

Memurun veya mütekaidin 
ikinci dnecedt-ki istihk:tk sa
hihini birinci derecede müs-
tahik arasına almak husuc;un· 
da izhar etti*'i arzuya medf>nİ 
kanunumuzdaki manasına göre, 
bir vasivet vt'y.a miras muka
ve1en1tmPsi şek1inde rnuta1ea 
etme~~ mahal yolctur. Memu· 
run veya mütekaidin hıı tas11r
rufo, miras ile alakadar ol· 
makc:ızın, hususi kanunun 
kPııdisine vermiş oldıı~ıı bir 
salahivete dayRnmaktadır. Bun
dan haşka, vf>fat edenin mi· 
rasçıları tarafından mirasın 

reddi halinde, bu red kevfi· 
yeti yetim maaşının tahsisine 
mani olamıvaca~ı da takarrür 
eden içtihad cümlesindendir. 

Binaenaleyh memur veya 
mütekaid tarafından bu yolda 
verilecek olan beyannameyi 
hususi merasime tabi tutmağ~ 
lüzum yoktur. Bu beyanna· 
m~ler, tanzim edenler tarafın
dan noterliğe tasdik ettiril
diği takdirde matlub olan 
vüsuk temin edilmiş olacaktır. 

Selanik fuarı 
Bu sene on ikinci beynel: 

milel Selanik fuarına 27 dev· 
letin iştirak edece~i haber 
alınmıştır. Bundan başka bu 
fuarda İzmir müstahsilJeri de 
geniş miJcyasta yer alacaklar· 
dır. Bu sebeplerle bu seneki 
fuarın büyiik bir muvaffakıyet 
kazanacağı ümit edilmektedir. 

Fuara iştirak edecek1erle 
Selaniğe fuar için gidecek 
olanlara büyük kolaylıklar 
gösterilecektir. 

VilAyet istatistik yılh{)ı 
Vilayet istatistik yıllığının 

basılması için hazırlıklar yapıl· 
mış ve yıllığa konacak muh
telif yazı ve istatistikler ted· 
kik edilmek üzere Başvekalet 

istatistik Omum Müdürlüğüne 
gönderilmişti. Umum Müdür
liik, tcdkik ettiği bu malumatı 
muvafık görmüş ve yıllığa 
konmak üzere Vilayete iade 
etmiştir. 

Meıunlyet 
Sıhhat ve fçHmai Muavenet 

Vekaletince vilayet Sıhhat ve 
içtimai Muavenet müdürü Dr. 
B.Cevdet Saracoğlu ile Mem· 
lcket hastahane.si asabiye 
mütehassısı Dr. B. ismail Zi· 
ya Türegüle ve Hükumet ta· 
bibi B. Muhlis Ôzdeme birer 
ay mezuniyet verilmiştir. 

Bergama müzesi mUdUrU 
Bergama müzesı müdürü B. 

Osman Bayattekin Üarem ka
nununa göre Kültür Bakanlı· 
ğmca bir derece terfı ettiril
miş ve emrı vilayet*' gelmiştir. 

Kazanç vergisi hakkında bir tamim 

Mektum almış 
kazanç sahibleri 

İki ve iiç misli kazanç vergisine 
tabi tutulacaklardır 

Tamamen mektum kalan 
teşebbüslerin kazanç vergısı 
kanununa göre tefrik suretine 
ve bunlara yapılması lazım 
gelen vergi zamlarına dair 
Maliye Vekaletinden şehrimiz
deki alakadarlara bir tamim 
gelmiştir. 

Kazanç vergisi kanununun 
76 ıncı maddesinin 3 üncü 
fıkrasında tamaıt'en mektum 
kalan iş ve teşebbüslere aid 
vergilerin tarhında yanlış mu
ameleler yapıldığı görülmüştür. 
Kanunda 76 ıncı maddedeki 
mektumiyetin ne olduğunu 

gösterecek bir tarif yapılma

mış olmakla beraber kanunun 
umumi hükümlerine göre ver
giye tabi bir iş ve teşebbüsün 
voridat idaresince haber alın· 

marn.ası takdirinde mektum 
sayılacağı tabiidir. Varidat 
idaresince hir işin vücudü: 

1 - fşe bnşlamanın veya 
İşi bırakmanın ihbarile, 

2 - Kanunun 39 ve 46ıncı 
maddeleri mucibince yapılan 

yoklamalarla, 
3 - Mükellefin zamanında 

beyannamesini mermekle, 
4 - Mükellefin ruhsat tez· 

keresi almak üzere veya her 
hangi bir vergi işi için vari
dat idaresine müracaatla an
laşılır. Bu hallerden herbirinin 
vaki olmaması mektumiyetin 
tahakkuku için kafi değildir. 

Ayni zamanda, vücudüne va· 
ridat idaresince ıttıla kesbedi· 
lem iyen iş ve teşebbüsten do· 
layı tarhı lazımgelen verginin 
de mükellef zimmetine teret
tüp etmiş hulunması lazımdır. 
Kanunun umumi hükümlerine 
nazaran verginin mükellef zim· 
metine terettüp etmesi ışc 
başlamasilc değil, 54 üncü 
maddedeki serahatc göre işe 
başlanılan takvim yılını takip 
eden mali yılın hiilulile vaki 
olduğundan herhangi bir iş 
teşebbüsüne tamamen mektum 
kalmış nazarile bakılabilmesi 
için o iş ve teşebhii ten do· 
layı tarhı lazımgelcn verginin 
taalluk ettiği mali yıl girdiği 
halde iş ve teşebbüsün viicu
düne varidat idaresince ıttıla 
kesbedilememi~ olması iktiza 
eder. 

Kanunun 58 inci maddesin· 
de işe başlama, İş bırakma 
ve devretme hallerini haber 
vermiyenlere yüzde 15 ceza 
tayin edildiği halde 76 ıncı 
maddenin 3 üncii fıkrasında 
leınamen mektuın k 1 n iş "e 
teşebbüslere iki mıslı zam er.· 
zası konulmu~ olmakla da ka· 
nunun vazıı tarafından bu esa· 
sın takib edildiği anlaşılmakta· 
dır. Binaenaleyh ötedenberi 
işine devam eden bir mükelle· 
fin, sene içinde işini bırakması 
ve bunu varidat idaresine ha· 
ber vermemesi halinde vergi 
mektum sayılmıyacağı gibi işe 
başlandığını zamanında haber 
vermiyen bir mükellefin, aid 
olduğu mali senenin hülulün· 
den e el işinı bırakması ve 
bıınrlen varidat idar~sini ha· 

berdar etmemesi halinde mali 
yıl girmiş olmakla beraber terk 
halinde verginin tahsili muac
celiyet iktisab ettiğinden ve 
bilnetice vergi, ışı bırakma 
ile miikellef zimmetinde tahak
kuk eylediğinden mektumiyet 
hadis olur. Bu izahata göre: 

1 - Yoklama zamanından 
sonra işe başlıyan ve ertesi 
yoklama zamanından eve! 
işini bırakan bir mükellef, işe 

başlama ve işi bırakma hal· 
lerini haber vermez ve bayan
name vermek, ruhsat tezkeresi 
almak gibi bir sebeple varidat 
idaresince de iş haber alına
mazsa 

2 - Yoklama zamanından 
sonra işe yaşlıyan bir mükel
lef, ertesi yoklama zamanında 
görülmez ve verginin taafluk 
ettiği mali yıhn hülı'.ilüne ka
dar da hiç bir suretle iş ve 
teşebbüsün vücudünden haber· 
dar olunmazsa, 

Bu teşebbüslerin tamamen 
mektum sayılması ve vergile
rinin 76 ıncı maddenin 3 üncü 
fıkrası mucibince ve teşebbü· 
sün beyannameye tabi olup 
olmadığına göre üç veya iki 
kat üzerinden re'sen tarhı la· 
zımdır. 

3 - Yoklama zamanından 
sonra işe başlıyan ve bunu 
beher vermiyen bir mükellef 
ertesi yoklama zamanında 

görülmediği gibi daha erte~i 
yoklama zamanında da görül
memiş ve hiçbir suretle iş ve 
teşebbüse ıttıla kesbedilınemiş 
bulunursa, işin meydan~ çık
tığı mali yıl vergisi de dahil 
olmak üzere geçmiş yıllar 
vergilerinin de 76 ıncı madde
sinin 3 üncü fıkrasına göre 
tarh ve tahsili lazımdır. 

Kanunun 58 inci maddesin
de yazılı zamlar, işe baslama 
veya işi bırakma ve devretme 
hallerini müddeti içinde haber 
vermemekle beraber iş veya 
teşebbüsleri varidat idaresinin 
ıttılaı dahilinde bulunan mü· 
kellcfler hakkında tatbik 
olunur. 

Bazı mahallerde tamamen 
mektum kalan iş ve teşebbüs
lerin bilahare meydana çı· 
karılması halinde 76 ıncı mad
de mucibince üç kat olarak 
tarh olunan vergilere, işe baş· 
lama veya bıı11kmanın haber 
verilmemesinden ayrıca yüzde 
15 veya herikisinin haber ve
rilmediği nazarı dikkate alına· 
rak yüzde 30 ve bazan zanıa· 
nında tcd iye edilmediği müln· 
haza~ilc yiizde 1 O zam yapı 1-
dığı anlaşılmıştır. 

Mcktumiyettc esasen ışe 
başlama ve bırakmamn ha
ber verilmemesi ve tediyenin 
tehiri halleri mündemiç olup 
bu hususta kanunla muayyen 
bir c za tayin ~dilmi~ oldu· 
ğundan ve ayni suçun, iki 
veya üç defa cezalandırılması 
mevzubahs olamıyacağından 

76 ıncı maddenin 3 üncü fık
rası şümulün~ dahil olan taı

hiyata ayrıca 58 \'e 1i incı 
madde mucibince zam yapıl
m11m111~1 bildirilmiştir. 

13 A~ıtoe 93'7 

Tramvay 
ücretlerinde __ ,. .............. __ _ 
75 Santimden 
iki kuruşa kadar 
tenzilat yapıldı .. 

Elektrik kibvat tarifesinin 
Nafıa Vekaletince tasdik ve 
iade edildiğini dünkü sayı· 

mızda yazmıştık. Kı lovat ücreti, 
18,5 kuruştan 15,5 kuruşa in· 
dirilmiştir. Kilovat başına ya· 
pılan iki kuruşluk tenzilat halkı 
memnun etmiştir. 

Bu tarifeye göre, elektrikli 
tramvay ücretleri de indiril· 
miştir. Tramvay ücretlerinde 
yapılan tenzilat, 15 Ağustos
tan itibaren muteber olacaktır. 
Tramvay ücretlerinde 75 san· 
timden iki kuruşa kadar ten
zilat yapılmıştır. 

Konak-Karantina ve Güzel
yah-Karantina arası için birincı 
mevki bilet ücreti 5 kuruş 75 
santim, ikinci mevki dört ku· 
ruşa indiriİmiştir. ikinci mırı· 
taka sayılan Konak-Güzelyafı 
ıçın birinci mevki tramvaY 
ücreti 7 kuruş 75 santim ve 
ikinci mevki beş kuruş 75 
santime indirilmiştir. Bu tarife 
15 Ağustostan itibaren tatbik8 

başlanacaktır. ----
Yaş üzüm setJ" 

kıy atı 
Dün Hamburga J 50 
ton üzüm gönderildi 

Üzüm kurumu, Avrupa mertı· 
leketlerine yaş üzüm sevk ve 
ihracına devam etmektedir· 
Dün de limanımızda bulunafl 
lsveç bandıralı Bardelat vap11• 

runa Hamburg için 150 tofl 
yaş üzüm yüklenmiştir. B0 

üzümler, Hamburga kadar v•· 
purun soğuk hava deposurı~' 
götürülecektir. -----
Hava istasyo11tl 
Hangarların temel' 

atma merasimi 
yapılacak 

Cumaovası nahiyesinde ktJ" 
b. ;ı· 

rulacak hava istasyonu ın 
"f)' 

sına aid tip, Nafıa Vekalet•. 
d .,.. 1 · t. Bu tı· en vı ayete ge mış ır. . . 
pc göre hava istasyonu bıf1'. 
sının inşaatı yakında münsk~. 
saya ~~n~caktır. Y ~lcu t•Ji· 
yarelerı ıçın burada ınşa e f 
lecek hanganlann İnşasına bfl , 
lanmak üzeredir. Dün haog~. 
temellerinin açılmasına b•· 
lanmıştır. 

Yugoslavyah göçmeni'~ 
ık.• .. 1 s ı. ik1' gun eve e an et 

lzmire gelmek üzere hare~ t 
eden (615) kişiden ibst'~~ 
Yugoslavyalı göçmenlerin ~r ~ 
tahaffuzhanesine geJıne1~, bekleniyor. Bu göçme0 8~ 
serbest iskana tabi oııc c: 
ve derhal göçmenlik mu.'~~ 
leleri bit irilerck istedık 
yere gidebileceklerdir. 

B. Ulırg .,..., 
·ı h. 1 "'diirlu1 n ıısar ar umum mu l)hl'i 

satı~ L.,lerı mütchassı!ı B. lr11i~ 
lstanbuldan şehrimize ge de· 
ve inhisarlar paviyonunufl Jır 
korasyon işleri üzerinde çaı8r 

1 h'sar mağa ba,lamıştır. n 1
• 011ıı 

idaresinin bu seneki pe~ıy dır· 
çok güzel hazırlanın~ ta 08• 

Paviyon, geçen senekıne·ştir· 
d ğ. tiril011 

zaran tamamen e ış .. ijf11 

Ô 1 
.. .. ve uz 

n tarafınaa tutun h•ll' 
istihsalatını ve bu iki ~;,ğııı' 
lümüzden neler yapı tuııe· 
gösteren kıııbartmalar bu. 

C;tktıt. 
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Ôdemişte 
müdhiş bir 
cinayet oldu 

lhtililciler c hertarafta iler-ça~akköy;·muhtarı 
' t evınde uyurken 

ledl·. klerı·nı· ı·ddı·a edı·yorlar öldürüldü Ödemiş kazasının Kiraz na· 
biyesine bağlı Çatak köyünde 

C -----·--- müdhiş bir cinayet ika edil· 
umhuriyetçiler için Standere altmış tayyare ıniştiı. Köy muhtarı B. Meh· 

b . J d ld met oğlu Eınin, gec~ evinde götüren ır vapur musaaere e i i uyurken meçhul bir şahıs ta· 

Salamanka, 12 {Radyo) - Kaslclyanın kumanda ettiği kıtaat, bugün ilerlemiş ve Evadol· rafından atılan beş tabanca 
filyo kasabasını işgal eylemişlerdir. kurşunu ile öldürülmüştür. 

Albarasin cebhesi cenubunda ki cumhuriyetçi kuvvetler, ihtilalciler tarafından takib Ödemişten aldığımız malumata 
olunmaktadır. göre cinayet esrarengiz bir 

Franko kuvvetleri hertarafta ilerlemektedir. . mahiyet arzetmektedir. Öde· 
Bilbao, 12 (Radyo) - Asilere mensub dafi topçekeri hükumete aid Kaposanto vapurunu miş müddeiumumiliği ve jan· 

ıaptetıniştir. Bu vapurda Standere aid 60 tayyare vardır. darma komutanlığı tarafından __________ .................... __________ _ 
Ubeydullahı da 

kaybettik .. 
lstanbul, 12 {Hususi) -

Bügün vefat eden saylavları· 
rnızdan B. Ubeydullahın ce· 

naı.esi, parlak merasimle kal· 
dırılmış ve Şairiazam Abdül
hak Hamidin yanma gömül-
ntüştür. 

Kızı/ordu 
Hakkında lzvestiya. 
nın bir makalesi 
Moskova, 12 (A.A.) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
lzvestiya gazetesi Kızılorduya 

Çağrılan yeni efrat hakkındaki 
enıirname münasebetile yaz· 
dığı başmakalede Kılılorduya 
şimdiye kadar hiçbir zaman 
ıimdikine benzer efrat girme· 
diğini bilhassa kaydederek 
diyor ki: 

Bu efradın mühim bir kıs
mı tali tahsil görmüştür. Ve 
bunlar arasında hususi hazır· 
lık talimleri görenler de çok· 
tur. Keza bunlardan birçc,ğu 
daha şimdiden pilot olarak 
o.duya girmektedir. Bu kuv· 
Vetten barış davası için mu· 
vaffakıyetli bir surette istifade 
edeceğiz. Bütün ileri beşeri-
Yct biliyor ki Sosyalizm mem· 
lcketi barışı samimi olarak 
lrzu etmektedir. Bununla be· 
raber banş ancak Sovyet hü· 
kumetinin müdafaası takviye 
edilmek surctile muhafaza edi
lebilir. 

Paavda gazetesi mükemmel 
bir askeri ve siyasi mekteb 
olan Kızılorduııun yüksek kül
türünü bilhassa kayd ve işaret 

Türkiye - Yugoslavya milli 
takımları lzmirde 
~~---------..·~----~~-

Balkan güreş müsabakaları 17 Eylülde 
şehrimizde yapılacak 

İstanbul, 12 (Radyo) - lzmirde fuar esnasında mühim spor 
temasları yapılacaktır. Milli takımımızla Yugoslovya milli ta· 
kunı arasındaki müsabaka 17 Eyllılde lzmirin Alsancak stad
yomunda yapılacaktır. Hazırlanan müsabaka programına göre, 
iki milli takım 16 Eyludc istanbuldan Bandırmaya v~ oradan· 
da ekspresle İzmire gidecektir. 

Yunan milli güreş takımı, Pire limanından vapurla lzmirc 
hareket edecektir. 16 Eylude f zmirc varacak olan güreşçiler, 
Türkiye güreşçilerilc karşılaşacaklardır. 

Bay Mussolini Palermo
da bir söylev verdi 

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

Duçe, ita/yan milletinin daima harbe 
hazır olması lüzumundan bahsetti 

Katanya, 12 (Radyo} - İtalya başbakanı B. Mussolini, bu· 
rada bir söylev vermiş ve ltalyan milletinin daima harbe hazır 
olmı:sı lüzumundan bahsettikten sonra, bu zamanda her mil· 
Jetin askeri hayata alışması iktiza eylediğini ilave eylemiştir. 

İtalyan başbakanı, müteakıben ftalya donanmasının bı:lun· 
duğu ( Ogusta) limanına gitmiş ve öğle yemeği ni (Pola} tor· 
pitosunda yemiştir. 

B. Mussolini, saat 16 da ( Sırakoza ) ya hareket etmiştir. 
Sicilya manevraları, yamı resmen başlıyacaktır. 
Manevralar, Palermoda cerl'yan edecr.k ve kırmızı taraf, 

şehri işgal etmek isteyecektir. 

Mavi taraf müdafaa tertibatı alacak ve kırınız,ların karaya 
ask~r çıkarmasına marıi olacaktır. 

Bu manevralara üçyüz deniz tayyaresi de iştirak edecektir. 
-

Tayyare piyangosu 
~~~----~--~~-

Mütebaki numaralar dün 
keşide edildi 

ı~tanbul, 12 ( Hususi } - 31181 31438 32199 32381 
Tayyare piyangosunun bu- 32709 32994 33480 34642 
günkü çekilişinde kazanan nu· 35290 35383 36065 36399 
maraları bildiriyorum: 36832 37071 37715 39210 

12 bin lira 200 lira kazanan numa-
30141 numaralı bilete düş- ralar: 

cinayet failinin meydana çıka· 
rılması için derhal tahkikata 
başlanmış ve bazı kimseler 
zan altına alınmınmıştır. Kati· 
lin, aralarında geçen bir mes· 
eleden muhtara kin ve inli· 
kam besleyen bir şahıs oldu· 
ğu tahmin ediliyor. Tahkikata 
ehemmiyetle devam olunmak· 
tadır. 

Arab karısının 
katili 

Yakalanan katil 
Kilise gönderiliyor 

Kilis kazasında bir arap ka· 
rısını öldüren ve beş seneden· 
beri başka bir ad altında 
lzmirde saklanan Mahmut 
oğlu Mehmet adında bir katil 
yakalanmıştır. Mehmet, yaka
lanınca aranan katil olduğunu 
itiraf etmiştir. Mehmt oğlu 

Ahmet adına yazılı bir nüfus 
kağıdı taşımakta idi. Mehmet 
bugün jandarma muhafazası 
altında Kilise gönderilecektir. 

Feci bir boğulma 
Üç yaşındaki Mu. 

z.af fer derede 
ölü bulundu 

Kemer deresinde feci bir 
boğulma hadisesi olmuştur. 

Kahramanlar m hallesinde 4 
numaralı sokakta oturan Is-

mail oğlu üç yaşında Muzaf· 
fer, komşularının çocuğu Ke· 

maile birlikte mahallelerinden 
geçen Kemer deresinde gezi

nirken suyu kesilınış olan 
çayda ötedenberi kurumıyan 

bir su birikintisi içine düş· 
müş ve kurtulamıyarak boğul· 

muştur. Zavallı çocuğun cese
di dün dereden çıkarılmıştır. 

Müddeiumumilikçe hadise hak 
kında tahkikata devam edili-

ettikten sonra 1912 de Rus· 
Yada Çarlık ordusu hizmetine 
Çağrılmış olan kura efradının % 
33 Ü kara cahil olduğu hal· 
de 1936 da Sovyetler Rusya
ıında hizmete çağmlan efra· 
eın yalnız yüzde 13 ünün o
kuma yazma bilmediAini kay-
~etmektedir. 

müştür. 70 332 1333 
10 bin lira 4165 5526 7543 

2425 yor. 
7735 
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__ Günlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyızganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
llnıuml neıriyat ve yazı itleri 

Mfldflril: Hamdi Nüzhet Çançar 1 

idarehanesi : - il 

İamir İkinci Beyler sokağı 
C. Halk. Partili binası içinde 

Telgraf: lsmir - ANADOLU 1 

Telefon : 2776 •• Posta 'kutusu 405 

ABONE ŞERAiTi 
lıUığı 1200, altı aylığı 700, üç 

ylıgı 500 kuruıtur. 
l ahancı memleketler için eenelik. 

abone 6creti 2 7 liradır 
Beı yerde 5 .luınqtur 

~tl geçmit nd~ar 25 kuruıtw 

24724 numaralı bilete ısa· 
bet etmiştir. 

3 bin lira 
12809 ve 1867Q 

biletlere düşmüştür. 
1000 lira 

9688 ve 27101 

numaralı 

numaralı 

9138 12510 13613 15546 
17639 19189 20409 21337 

22087 23178 23506 24463 
26328 26364 26340 26423 

27040 28711 33133 34947 
35515 39482 39539 39985 

Valimizin çok mühim bir 
~------~~--

400 yataklı bir 
hastane yaptırılaca -- . ._. 

Vekaletten Trabzon hastanesin 
planı getirtildi, 

lzmir memleket hastanesi , 
Ege mıntakasının bütün Vila· 
yet ve kasabalarından gelen 
hastaları da kabul ettiğinden, 
ihtiyacı tam manasile karşılı
yamamaktadır. Yatak sayısı 
mahdut olan bu hastaneye 
müracaat eden hastalardan 
bir kısmına, mecburen boş 
yatak bulunmadığı cevabı ve· 
rilmekte, mühim zamanlarda 
herhalde hastaneye yatırılması 
icab edenler de koridorlarda 
hazırlanan bazı yataklara ya
tırılmaktadırlar. 

Bundan ev el, hastaneyi tef· 
tişe gelen bir müfettiş, aldığı 
tedbirlerle hastanede birçok 
yatakları buşaltmak imkanını 

elde etmişti. Fakat kısa bir 
zamanda hastaneye müracaat 
eden hastalar, gene boş y,a
takJarı doldurmuşlardır. 

Memleket hastanesinin lzmir 
ve civarı halkının ihtiyacına 
cevab veremediğini gören Vali 
B. Fazlı Güleç, lzmirde, Tür· 
kiyenin en mükemmel ve mü· 
him bir hastanesini tesise ka· 
rar vermiş ve bunun için ha· 
zırlıklara başlamıştır. 

Yeni yaptırılması tasavvur 
edilen hastahane, 400 yataklı 
ve çok mükemmel olacaktır. 
Binayı vilayet yaptıracak ve 
bunun için vilayet büdcesin· 

Otelde hırsızlık 

tetkik ediliyo 
den lazımgelen tahsisatı ve 
cektir. Fakat bu büyük 
mühim hastahanenin in 
için lazım olan mühim pa 
nm defaten ayrılıp sarfına ı 
kan mevcud bulunmamasın 
iki veya üç senede inşası 
şünülmektedir. Vilayet, in 
sına karar verilen 400 yat 
hastahane için Sıhhat ve f 
mai Muavenet Vekaletine 
racaatla modern ve fevkal 
mükemmel bir hastahane pl 
istemiştir. Vekalet, 200 
taklı Trabzorı hastahane 
nasının planını vilayete g· 
dermiştir. 

Fakat Vekalet, Trabzon h 
tanesinin 200 yataklı olması 
rağmen bütün tesisatile 1 
yon 250,000 hraya tamamı 
dığını ve 400 yataklı bir h 
tane binası için daha fa 
paraya ihtiyaç olacağını 
dirmiştir. lzmirde yaptırıla 
yeni hastane binasının 
yataklı olması istendiğine g 
Trabzon hastanesinin pi 
genişletilecek ve avan pr 
hazırlanarak Vekalete gön 
rilecektir. 

Trabzon hastanesinin pr 
çok güzeldir. Vilayetçe, p 
üzerinde tetkikata başlana 

ve 400 yataklı hastanenin a 
projesi hazırlanarak Vekal 
gönderilecektir. 

İtalya 

Almanlar 
Süpürüntülerden bile is 

fade yolunu buldula1 
Berlin, 12 (Radyo) - ~ 

neral Göeringin bir emri Ü 

rine Berlin ile bütün Alın 

yada süpürüntülerden işe 

rıyacak kısımlar atılmıyacak 
Yerli mallar sergis 

kapandı 

lstanbul, 12 ( Radyo ) 
Yerli mallar sergisi, bu 
kapandı. 

TAKViM 
Rumi • 1353 ı Arabi - 13 

Temmuz 31 C:f'm. ahar 

-

1 
9 
3 
7 

Ağustos 

13 
Cuma 

1 
9 
3 
7 
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İnönü kampında (ANADOLU~ Güzel baldırlı Artık adi cins ipekli görmiyeceğiz 

Kamp kapanırken 150 
planör birden uçacak 

dansözkayboldu ipekli kumaş nizamna

Kampta nasıl yaşar, nasıl çalışırlar. Genç
lerimiz neler diyorlar, bilir misiniz? 

dan söylediği istiklal marşı, 
burada yalnız onların değil , bu 
seslerin akislerini duyan koca 
bir yurd parçasının inanını ta· 
zeliyor. Postalar halinde ayrı· 
lan talebeleri, geçen sene C 
brövesi almış olan muallimler 
idare etmektedir. Havacılıkla 

Hadisede aşk ikinci 
derecededir! 

biraz alakalandıktan sonra, her Kaçırılan kız 
zaman rastlıyacağınız bu A. Mis Jan Koven, 24 Temmuz 
B. C. bröveleri diye amlan akşamına kadar Birleşik Ame· 
ve planörle uçuşta çok bilgi- rikanın çok güzet, en güzel 
lere sah1b olmayı anlatan ve- baldırlı, çok ahmlı ve oldukça 
sikalar, İnönü gençliğinin gün- dolar sahibi bir kızı ve dan-
ler ve aylarca süren çalışma· sözüydü. 
!arından sonra uçmayı öğren· Vakıa, bugün de Mis Jan 

Türkkuşu modelcilik çalışmalarından diklerini anlatan lisanlardır. güzel baldırlarına, güzel saç-
lnönü havacılık kampı, (Hu- beş buçukta kalkmış oluyorlar. Planör nasıl uçar? Motör- larma ve yüzünün güzelliğine 

susi surette giden arkadaşı- Bir gün evelki çalışma ne lca- süz, elektriksiz planör, koca sahiptir. Fakat muhakkak ki, 
mız yazıyor): dar çetin olursa olsun, bu er- planör, bir tayyare kadar bü- şuhluğu, sevimli tebessümleri 

İnönü havacılık kampına ken saatte kalkış, hiçbirini yük planör, kendisini itecek herhalde artık yerinde değil-
gideceğimi duyan bir dost: o gün için taze enerjile pla- ve işletecek hiçbir vasıtası ol· dir; çünkü Bobbi adlı, aslen 

.. _ Bir kamp görmek için nörüne sarılmaktan alıkoyma· mıyan koca planör nası) uçar?. lsviçre Almanı ve şüpheli bir 
lnönü - Ankara yolu çekilir maktadır. Yüksek yaylanın rüz- Evvela planörü uçurtacak adamla birlikte 24 Temmuz· 
mi, bilmem.. Diyordu. Fakat gan hiç eksik olmıyan bu te· olanda muayyen şartlar aranır: dan itibaren kaybolmuştur. 
lnönündeki hayat yalnız şekil miz havalı köşesinde, sekiz Tayyareci vücudü kafası ka- Bu hadise oldukça dediko· 
olarak bir kamptır. Bir de saatlik bir uyku, _,.......,., duludur; ve evvela söylemek 
bunun iç tarafı vardır: Türki- yorgun adalete- lazımdır ki, Bobbi güzel bir 
ye yeni bir hayatın , havacılık re dinçlik ve iş delikanlıdır, fakat ahlaksızdır, 
hayatının arifesindedir. Bu kabiliyetini cö· çünkü Mis Jamn sade kalbini 
hayat ki, istiklalimizin garan· mertçe veriyor. değil, dolarlarını da aşırmıştır. 
tilerinden biridir, ve bir za· Kampın dok- Bu da yetmiyormuş gibi, Mis 
mantar istila sellerini durdur- toruna sordum: Janın halasına mektuplar gön-
muş olan şu sırtlarda, şimdi, _ iklim ve dermek suretile fidyeinecat is· 
havalarımızı fethedecek olan yaşayış farkları temiştir. Bayan lda Sakhen, 
kadro yetişiyor. lnönündeki dolayısile acaba Mis Janın halası ve vasisi ol· 
150 gencin kanadlanmayı na- hastalık çok olu mak itibarile yeğenini kurtar· 
sıl öğrendiğini anlatmak ka- yor mu?. Bir planör uçmaya hazır mağa azmetmiştir; yeğeninin 
dar yavrularımıza hoş gelen - Ne münasebet, burada dar, kafası vücudü kadar sağ- ihtiyari veya gayriihtiyari te-
hir şey var mıdır, dersiniz. başı ağrıyana bile bulamaz- lam olan adamdır. gayyübü bu yaşlıça ve eski 
Fakat, bu, ayni zamanda bir sınız. . Planörü uçurtacak olana ev· ahlak akidelerine çok bağlı 
vazifedir de. Başbakanımızın Neşe, heyecan ve hareke· vela onun nazariyelerini, ku- kadını fazla Üzmektedir. Bu 
dedikleri iibi, "Havacılık da- tin yarattığı, bu tarifi güç ha- manda tertibatını öğretiyorlar. yüzden bu hadise hala yan gü-
vamızı bu memleket gençliği· yat içinde, ne hastalık, ne Bu nazariyeleri kavrama için lünç ve yarı feci olmaktan 
ne bir yaşama şartı olarak bedbinlik, ne uyuşukluk kal- fizik bilmek şarttır. Dün çok kurtulamamıştır. Yani bir ka· 
öğretmeyi Türk matbuatından mıştır. Burada yaz, bir afyon enteresan bir hikaye anlattılar. çırma veya bir aşk macerası 
bir vazife olarak bekliyoruz." ruhu gibi gönülJere sinmemiş- Mektepte fizikte ikmale kalan mı olduğu anlaşılamamıştır. 

Biz bu büyük vazifeyi eli- tir. Spor, heyecan, teknik, di· Türkkuşlu bir lise talebesine Vak'ayı kısaca anlatalım: 
imtihan olurken öğretmeni, ne 

mizden geldiği kadar yapını- siplin, teşkilat, hulasa yeni Her Amerikalı kız gibi Mis 
çalıştınsa onu anlat, demiş. O 

ya çalışacağız. cemiyetin bütün unsurları şu da kendi sınıfıedan bir sınıf Jan çok serbest bir kızdır. 
• • • meydanda toplanmıştır. Buraya üstün talebenin okuduğu hava Büyük otellerden birisinin sa-

Kampta bir günde oe iş hastalık ve uyuşukluk nasıl cereyanları ve cisimlerin hava !onlarında Bobbi adlı bir ser-

mesi vilayete geldi 
. ·-· Ellerinde kumaş bulunanları Ticaret Oda-
sına beyanname verecekler 

-------------~-----f ktısad Vekaletince hazırla- haricinde hiçbir suretle ipekli 
nan ve Dt-vlet Şfirasınca tas· kumaş satılamaz ve ihraç edi· 
dik edilen ipekli kumaş stan· lemez. 
dardı nizamnamesi vilayete Bu nizamname hükümlerini 
tebliğ edilmiştir. muwkabeye memur olanlar 

Bu nizamnameye göre Tür· teftiş ettikleri kumaşlardan 
kiyede dokunan ipekli kumaş· o:-ıar santimlik üç parça nü· 
lar, ticarette tağşişın men'i mune alacakları gibi, mendil 
ve ihracatın murakabesi ve vesaire kabilinden parça üıe· 
korunması hakkındaki 1705 rine satış yapılan eşyadan da 
numaralı kanun mucibince bu yarım parçayı geçmemek ve 
nizamname hükümleri dahilin- üçe taksim edilmek üzere nü· 
de kontrola tabi tutulacaktır. mune alacaklardır. 

Nizamnamede ipekli kumaş· Murakabe ve teftiş müesse· 
ların, ayrı ayrı çözgü ve at· senin normal işlemesini dur· 
katarının miktarları hakkında durmıyacak bir surette gerek 
kayıdlar vardn. Fabrika ve ham gerek mamul kumıı.şlar 
mağazalardaki stokların tas· üzerinden yapılacaktır. 
fiyesi için nizamnamenin me· Fabrikalarda muayene edi· 
riyet mevkiine geçtiği tarihten len kumaşlardan alınacak nü· 
itibaren 3 l y mühlet bırakıl· muneler müessesenin salahi· 
mıştır. yetli memuru önünde kesilerek 

Ellerinde nizamname hüküm· fabrikanın resmi mührile daP1· 
lerine ay.cm ipekli kumaş hu· galanacağı gibi her nümuneoiıı 
lunan fabrika ve mağaza sa- aid bulunduğu kumaşın vasıf· 
hipleri, bu müddetin hitamın- lan fabrikanın firmasını taşı· 
dan evel nizamname hüküm- yan kağıt üzerine tesbit edi· 
lerine aykırı olarak ellerinde lerek bu memur tarafından 
bulunan ipekli kumaşları cin- imzalandıktan sonra teftiş edeP 
sini, vasaflarını tafsilatile gös- memura verilecektir. 
termek üzere kaç top bulun- Muayene ticarethanelerde 
duğunu ve her topun kaç ynpıldığ1 takdirde almaca~ 
metreden ibaret olduğunu bil- nümuneler yukarıki fıkra mucı· 
diren bir beyanname tanzim hince resmi mühürle damga· 
ederek, bu beyannameleri lanacağl ve başkaca bir vesi· 
fabrika veya mağazanın müh- kaya raptolunacağı gibi bu 
rile ve kendi imzalarile tasdik nümunelerin aid olduğu kı.ı· 
eyliyerek mahallindeki Ticaret maşı yapan fabriıeaca verilmiş 
Odalarına ve oda olmıyan olan fatura sureti de müesse· 
yerlerde mahalli belediyesine senin resmi mühürü ve sal8· 
verecekler ve kumaşları dam- hiyetli memurun imzasl altınd• 
galattıracaklardı. Bu beyanna- teftiş eden memura verilecektir· 
meler, oda ve belediyeler 1705 numaralı kanunun 
tarafından saklanacak ve birer 4 üncü maddesi mucibince 
deftere kaydedilecektir. teftiş neticesinde bu nizam· 

Ticaret odalarınca veya be- name hükümlerine muhtelif 
lediyelerce yukarıki ftkra mu- hareketi tesbit edilenler hak· 

b 
kında bir zabıt varakas1 tarı· 

ci ince damgalanmış olan ku· 8 
maşlar beyannamede yazılı zim olanacak ve bir sureti 4 

'k · b saat zarfında mal veya müe.s· 
mı tar itinciye kadar dam- sese sahibine veya mümessıl· 
gaları üzerinde bulunmak şar· lerine tebliğ edilecektir. z8bı~ 
tile satılabilir veya ihraç edi- varakasının diğer bir suret_ı 
lebilir. mahalJi Cümhuriyet Müdde1

• 

umumiliğine ve bir sureti de 
İktısad Vekaletine verilecektir· 

Adli takibat mahalli Cüıtı' 
huriyet müddeiumumiliğince yapıyorlar diye soracak olur· girebilir?. dahHindeki seyir nazariyelerini serile tanışmış ve çok çabuk 

Bu nevi kumaşlar müstesna 
olmak üzere nizamname tat
bik mevkiine çıktıktan sonra 
ikinci maddede tasrih edilen 
kuma~lardan standard tipleri icra edilecektir. sanız, size, bir liste verecek- Kampta sabah çalışması anlatmağa başlamış. Öğret· sevişmişlerdir. ------• 

lerdir. Bu liste üç aylık bir 6,30 da başlıyor. 5,30 da kal· men hayretle sormuş: Aşk kördür, derler, az za· bir mektub almış ve kendi- Kuru üzüm geliyof 
zaman içinde uçmak sanatını kan talebe, 6 ,20 de kahvaltı- - Bunu nereden öğrendin? man sonra Mis Jan bu serse· sinden 500 dolar istenmiştir. Üzüm mıntakalarından şeb' 
öğretecek bir tarzda hazırlan- amı yapmakta ve 6,30da bayrak ürkkuşunda öğrettiler. rinin seyahat ve sergüzeşt pe·· Fakat Mı"s Jan1n ı·ades1· mese· 1re rimize kuru üzüm getıne! 
mıştır. Bu büyük hususiyetine merasimi yerinde toplanmak· Türkkuşu, ayni zamanda şinde koşmak teklifini kabul lesi meşkuk bırakılmaktadır. banlamıştır. 14 Ağustosta üıiiıt' 
raimen kamptaki mesai, hiç· tadır. Bayrak merasimi mey· müsbet ilimler mektebidir. etmiştir. Amerikan zabıtası bu garı·p · ı d ··rıe pıyasası açı acağın an o gı.ı 1 bir zaman yıpratıcı mahiyet danın ortasında ve Atatürk *"' * Nereye gittiler, meçhul!.. ve esrarlı tegayyüp hadı'sesı· ne le d · d 5 "' 

ı b l d 1 k K 
a ar pıyasa a 1 00 çu .

1
. 

• mıyor. üstünün a tın a yapı ma ta- amp ilk açıldığı gün an- Ancak Pariste oldukları söy- el atmıştır. Bakalım netice ne üzüm toplanacağı tahmin edı 
lnönünde çocuklar, sabah dır. Yüz elli gencin bir ağız· - Sonu 6 ıncı sahifede - lenmektedir. Mis Janın halası olacaktır? mektedir .... ~ .... ~ .. ~ ... ·~-~ ............... -.......... ~~;;;;. .. _ .. __ .... ~~ 

_ ..................... lmıl ......... .. 

1 (iizli Cihangir -------------32- Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

de himayesi altındadır. Ar· 
denya hükumetinin işliyeceği 
siyasi cinayeti o cihana ilan 
etmiştir. Artık fenal&r, fenalık 
yapamıyacaklardır. Çünkü ar· 
zın artık hakimi, sahibi var
dır. Bundan sonra sevgi, sulh 
ve akıl her şeye kakim ola
caktır. 

yerine geldi. 
Salonda bir mezar sükUtu 

hakim oldu. 
Üç erkek, sakin ve asude 

uyuyan güzel kadına en bü
yük hayretlerle bakıyorlardı. 

Lidya artık esnemeye baş-
lamıştı. Belki de ayılmak 

kik etti, nefesini dinlemek daha geçti. General Mars, yet fen hududlarını bu kadar 
için kulağını ağızına yaklaştır- profesöre: aşması, bizim henüz tasavvur 
dı ve hayretle: - Şimdi ne yapmak fik- edemediğimiz derecede yüksek 

- Birşeyler söylüyor, fakat rindesiniz? net icelere varması nasıl müm-
çok hafit ve başka bir dil- Diye sordu. kün olur? Ve, bu harikulade 
den. Belki de kendi dilile - Generalim, ben de sızın· fen kudretlerini insanlık lehine 
sayıklıyor. le artık mutabık bulunuyorum. kullanmasına ne mana vermek 

Dedi. Bizim görmediğimiz bir mah· lazım gelir? 
Lidyanın söyledikleri şimdi IUkla görüşüyor. 

B 
Bu anda, general Marsın 

daha sarih işitiliyordu. Fakat - u mahluku siz nasıl 
d 

gözleri, ·ani yanan bir deniz 
ara sıra duruyor, sanki bir tasavvur e iyorsunuz profe-

.. ·· ? feneri gibi· parladı. Evet, dı·-
başkasının sözlerini dinli· sorum 
yordu. - Şu anda hiçbir şey söy- mağmda fevkalade, insanlık 

Profesör Roz: liyecek vaziyette değilim. Bü· şuurlan fevkinde bir ışık par-

Bu sözler biter bitmez, zen
ci kadın yavaş yavaş değiş-

üzereydi. 
iradesine ilk hakim 

general Mars: 

- Birisile görüşüyor, dedi, yük bir dikkatle tetkike muh· ladı ve: 
olan fakat biz onun sesini işitmi- taç bir mesele karşısındayız. - Muhterem profesörüm, 

yoruz. - Profesörüm, bana gelin- dedi, bayan Lidyayı artık 
meğe, kalın hatlar incelmeğe, 

çikolata rengi beyazlaşmıya, 

zenci kadın Lidya olmıya 
başladı ve pek az bir zaman 
içinde, kanape üzerinde dal· 
sın uyuyan g-üzel Lidya gene 

- Profesörüm, dedi, Lid
yayı artık uyandıralım. 

- Acele etmeyiniz gene
ralim. Uyandırmakla Lidyaya 
fenalık yapmı~ olabiliriz. 

Mars, Lidyayı yakından tet· 

Emniyeti umumıye direk- ce, ben bu mahlukun benim uyandıralım. Şu andan itiba-
törü: ve sızın gibi bir mahluk ol· ren bu esrarın, bu muamma-

- Belki de o esrarengiz duğuna eminim. Yani bir nın anahtarım bulduğumu sa· 
sahibidir. insani nıyorum. Bu, fevkalbeşer bir 

Dedi. ihtimal dahilindedır. mahluk ta olsa, Bayan Lidya 
Aradan uzunca bir zaman - Fakat bir insanın niha- bize bu hususta )'ardım ede· 

bilecektir. 
Burada artık size Jiiıufl'I 

kalmamıştır, bayanı ben uyarı· 
dırırım. Panzehiri siz barı' 
veriniz. 

Generalin mütaleası yerİlld~ 
idi. Profesör Roz ile emniyet• 
umumiye müdürü Lidyanıf1 
evini terkettiler. 

Profesör: 

- Başvekile izahat vetfl1e1' 
mecburiyetinde olduğuınu.ıU 
unutmamanızı rica ederirP· 

Dedi. 
E t f .. .. hattıı - ve pro esorum, . 

l ·yıı· bugün bu izahatı verme 1 

Nihayet bir saat sonra beti 
de size iltihak edeceğim. . 

Profesöı Roz ve eınniyetı 
umumiye müdürü Lidyanırı 
evım terkedince general Marsı 

- Sonu Var_. 
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Avrupanın üzerinde harb bulutları ................................................................................................ 
dolaşı,yor. Tehlike nasıl önlenebilir? ................................................................................................ 

Büyük bir harbe doğ~u! 

Umumt harbcle Çanakkale harbi hatıralarından 

''M. Mussolini blöf yapıyordu. Fakat bunun 
tesiri görüldü. lngiltere, tarihte şimdiye kadar 
yutmadığı en acı haplardan birini yuttu.,, ------Harbin çıkmasının manileri nedir? 

Büyük milletlere göre, mo· 
dern dünya iki kategoriye 
ayrılmıştır. Bir tarafta üç tane 
büyük doymamış vı: ihtiyaç· 
ları bitmemiş millet vardır ki 
bunlar, Japonya, Almanya ve 
ltalyadır. Bunlar, muayyen bir 
takım maksadlara varmadıkça 
kendilerini arzu ettikleri sevi 
yeye yükseltcmiyeceklerine ka· 
nidirler. Bu varmak istedik
leri maksadlarda hammadde 
pazarları bulmak ve artan 
nüfuslarını barındıracak fazla 
toprak elde etmektir. 

Öte taraftan doymuş ve 
ihtiyaçsız dört bü1 ük millet 
de Amerika, İngiltere, Fransa 
ve Sovyet Rusyadır. Birçok 
zenginlik kaynaklarına sahib 
bulunan Rusya bunları daha 
ziyade terakki de ettirebilir. 

Sakin, mutedil ve soğuk· 
kanlı bir alemde bütün bu 
ihtilaflar kar§ılıkh anlaşma· 
larla kolayca yatıştmlabilir. 
Fakat Avrupa, tarihteki reka
betlerden, son zamanlardaki 
nefretlerden o kadar zehirlen
miştir ki dostça bir anlaşma 
elde edilmesi imkansız gibi 
görünmektedir. Bugün bütün 
Avrupa devletleri tepeden 
tırnağa kadar silahlanmakta· 
dırlar. Bu silahlanma o kadar 
hızlı oluyor ki günün birinde 
bu milletlerden ya hepsinin, 
yahud bir kısmının kapışma· 
ması imkansızdır denebilir. 

Bununla beraber bazı hadi
seler, vaziyeti gün geçtikçe 
değiştirmektedir. 

Mesela geçen sene Ameri· 
kaya gelmiş olan yabancı ve 
dünya işlerine yakından vakıf 
bir adam demiştir ki: 

- Geçen sene Ağustosta 
harb çıkması ihtimali yüzde 
doksandı. Bu sene ise bu ihti· 
mal yüzde kırka inmiştir. Bu 
vaziyet kendiliğinden böyle 
cleğişmiş olmakla beraber, 
muhakkak ki harb ihtimali 
azalmıştır. 

Bu sözleri söyliyen adamın 
lüzumundan fazla nikbin ol· 
duğu iddia olunabilir. Bundan 
bir müddet önce Almanlar, 
Ooyçland zırhlılarına bomba 
atıldtjı için enternasyonal kai· 
delere ve diplomasi usullerine 
hiç riayet etmeksizin Almeriayı 
lopa tuttular. Bu hareket Al
ınanyanın da ltalya gibi ak· 
lına geleni yapmaktan çekin· 
nıediğini gösteriyor. Almeria 
bombardımanı, iki sene önce, 

r \ 
Bitaraf bir gözle bu-

günkü dünyanın ve bil
hassa Avrupanın siyasi 
vaziyetini incelemek isti
gen Amerika muharrirle
rinden Valter Duranty, 
Nef!york Times gazetesi
nin magazin kısmında bir 
makale yazmıştır. Bu ma
kalenin mühim kısımları
nı alıyoruz. 

'---~~------.-------
Mussolininin, şayed f ngiltere 
Süveyşi kapatmak ve İtalyan 
sahillerini abluka etmek sure· 
tiyle Habeş seferine mani olur
sa, Maltaya hücum etmek şek· 
linde ifade ettiği niyetin bir 
benzeridir. Belki de bu söz
lerle Mussolini blöf yapıyordu. 
Fakat bıt blöfün tesiri görül
müş ve İngiltere tarihte şim· 
diye kadar yutmadığ1 en acı 

haplardan bir tanesini yutmuş· 
tur. Bu hadise, muhtemel, Al
meria bombardımanı ise mu· 
hakkak surette göstermiştir ki 
diktatörlük devletleri ansızın 
saldırganlığa geçmek iktida
rındadırlar. Birinci hadisede 
lngiltere baş eğmiş, ikinci 
hadisede ise gerek lngiltere, 
gerek Fransa ses çıkarmıyarak 
çirkin olarak başlıyan bir ha
reketten iyi bir netice çık· 
masına imkan vermişlerdir. 

Almeria hadisesi bir bakım· 
dan harbin öyle denildiği gibi 
kolay kolay çıkamıyacağına 
bir delil olarak da gösterile· 
bilir. Bir şehrin bu suretle 
bombardıman edilmesi Ren 
bölgesinin işgalinden ve Avus
turyada nasyonalistler tarafın· 
dan Dolfusun öldürülmesinden 
daha ziyade bir harb vesilesi 
olacak kadar tehlikeli bir ha· 
reketti. Fakat bu bombardı
man zaten bir harbe başlayış 
telakki edilebildiği halde bu
nun neticesinde umumi bir 
harb patlak vermemiştir. Çün
kü milletlerden hiç birisi harb 
etmek istemiyor. Avrupanın 
umumi manzarasında görülen 
bu esaslı değişikliğin bir ~akım 
sebebleri vardır ki bunları şöy
lece sıralıyabiliriz: 

ispanyadaki sivil harbin ne· 
ticeleri ve bunlardan alınan 
dersler. 

Almanya genel kurmayının 
umumi durumu. 

Sovyet Rusyanın askeri bir 
devlet haline gelişi. 

lngilterenin ve daha küçük 

bir ölçüde olmak üzr.re Fran
sanın silahlanması. 

Bu dört noktanın tahlilin
den sonra Japonya, İtalya ve 
Almanya gibi saldırganlığa 
müsaid olan milletler, son altı 
ay içinde büyük bir muhare· 
beden pek istifade edemiye
cekleri net}cesine varmışlar, 

bu sebeple muharebeye giriş· 
mek hususundaki İştiyakları 
hayliden hayliye azalmıştır. 

J spanya harbinden 
alınan dersler 
ispanyadaki sivil harb. nazi 

Almanya ile faşist ltalyadan 
müzaheret gören askeri bir 
zümrenin isyanı ile başladıt 
Eğer bu isyan muvaffak ala· 
cak olursa Almanya ve ltalya 
kendilerinde bulunmıyan de· 
mir ve bakır ham maddelerini 
oradan alacaklar, ispanyayı 
k~ndi mamul eşyaları için bir 
pazar haline getirecekler; bun· 
dan başka, ispanya, Alman
yanın elinde Fransanın sırtına 
tevcih edilmiş bir kama gibi 
bulunacak, ltalya da ispanya 
sayesinde lngilterenin Akde
nizdeki muvasala yollarını teh· 
did edebilecekti. 

Kaldı ki iş kolay da görü· 
nüyordu. Bu bir isyandan 
ziyade demokrasi yerine fa· 
şizmi getirecek olan kuvvetli 
bir darbe idi. Fakat mesele 
öyle göründüğü gibi olmadı. 
ispanyadaki proletarya ve 
köylü zümresi yirmi sene önce 
Rusyada ve on sekizinci asır
da Fransada olan ihtilale ben
zer bir §ekilde bu harekete 
karşı koyunca hadise bir sivil 
muharebe halini aldı. 

Aradan bir sene geçtiği ve 
İtalya ile Almanya bu işe ge· 
çen sene temmuz ayında ol· 
duğundan daha fazla dört 
elle sarıldıkları halde asilerin 
kati bir muvaffakıyet kazan· 
dıkları görülmemektedir. Za
manın bu hususta oynadığı 
ehemmiyetli rol başta gelir. 
Fakat bundan başka iki amil 
daha vardır ki ehemmiyetçe 
birincisinden daha geri kal
maz; bunlardan birisi Alman
ya ile ltalyanın harb dolayı· 
sile birçok masraflara girişmiş 
olmaları, ikincisi de Sovyet 
harp makinesinin fevkalade 
mükemmel oluşudur. 

ltalyan· Alman bakımın dan 
aradan geçen bu bir sene 
heba olmuş, gitmiştir. Doğru· 
dur, Almanya yeni ordusunu 

Şu"'mesele 
Yazı odasına girerken, bi

zim fbrahim: 
- Aaaah - diyordu • ahi. 

Nerede bulursun böylelerini .. 
- Hayrola - dedim - bol 

bol, senedsiz ikrazat yapan 
mı var?. 

- Yok canım, bir kari 
tipi gördük ki demin, sen de 
bulunmalıyd ın .. 

Ve sonra an lattı: 
ilan müşterilerimi;den, mü· 

rekkcp komüsyoncusu bir ec· 
nebi gelmiş . İlan işleri üzerine 
biraz konuştuktan sonra dün· 
kü nüshamızda çıkan ilanını 
tetkik etmiş . Arkadaşlar: 

- Buyurun · demişler size 
bir iki nüsha verelim .. 

Ecnebi misafir, mersi, diye
rek gazeteyi almak üzere iken 
birdenbire: 

- Ay • demiş • pardon; 
dışardan alırım. Gazete para 
verilerek alınır ve okunur! 

Bizim İbrahim, zevk ve 
lezzetle bunu anlattıktan sonra: 

- Söyle · dedi - nerede 
bulursun böylelerini!.. Bizim· 
kiler, geçenlerde senin yaz 
dığın gibi, kahvehanelerde 
nöbet tutar, gazete okurlar. 

Vapurda: 
- Şu gazetenin iç sahifele

rini verir misin? 
Diyerek yanıbaşlarındaki 

zatın gazetesine musallat olur· 
lar.. Hey gidi muhterem kari, 
heyi.. 

Arkadaşımın derd yanığı 
bende de vardı: 

Yugoslavyada, otellerde üç, 
dört gazete alırlar. Fakat 
kimse çıkıp ta o gazetelere 
doleunmaz. Çünkü herkesin 
cebinde gazetesi vardır. 

Bizim arkadaşlardan biri, 
bir Yugoslav otelcisine sormuş: 

- Pt!ki, niçin bu gazete
leri alıyorsunuz? 

- Gazete, yaşamak kabi
liyetini bulsun diye. Nasıl 
olsa okuyucu azdır. 
[Bittabi bizimkinin on misli]. 
Bir de bedavadan gazete oku
nursa, halkın bu en kuvvetli 
dili ve fikir müessesesi nasıl 

ya ar? 
Bizim lbrahim sözüne de

vam ederken ben bunları ha· 
tırlamıştım. Tam bu sırada 
tak tak kapı.. Bir odacı içeri
ye girdi: 

- Efendim, şeyI.. Bizim 
müdürün selamı var, bir ga· 
zete istiyor. 

İbrahim: 

Uşakta yeni stadyom 
merasimle açıldı 

Üstte: istiklal marşı söglenirken.. Altta: seyirciler 
Uşak, (Hususi) - Uşak şe· çaldığı istiklal marşile direğe 

bir stadyomu büyük törenle çekildi. Ve şiddetli suretle al· 
açıldı. Beş şehir atletizm mü- kışlandı . 
sabakalarında Uşak birinci llçebayımız Adil Özelçi spo· 
oldu. run bir milletin üzerinde yap· l 
Açım törni 8 Ağustos 937 tığı büyük tesirlerden ve bü· 

tarihinde yapılmıştır. Cumar· yük öneminden bahsederek 
tesi günü Manisa, Denizli, Af- sporcu gençliğin böyle şamil 

ve umumi hareketlerinin bü· yon, Kütahya bölgeleri atlet 
kafileleri şehrimize gelmiş bu- yük b:r değeri olduğunu te· 

barüz ettiren bir söylevle sta
lunuyorlardı. 

• Gediz spor kulübü de Uşa· dı B~~·~ müteakıh Halkevi 
kın bu mutlu ve kutlu günü 
için 30 kişilik bir kafile ile başkanımımız Bay Yusuf Ay· 

sal, stadın yapılışını ve ala· 
gelmişti. Yeni stadyom her 
bakımdan çok güzeldir. Yarış· kadarların bu gençlik mabe· 

dine yaptıklari hizmet ve yar· 
lar ve bu tören için Afyondan 
yüzlerce kişiyi taşıyan bir hu· dımı şükran ve saygı ile ana· 
susi tren de gelmişti. rak gelenlere teşekkür etti. 

Saat tam 14,30 oldug .. u za· V ~ büyük eserin yurda mutlu 
ve kutlu olmasını temenni etti. man 2500 kişilik yeni tribün· 

ler tamamen dolmuş, parmak- 6 Şehirden 150 sporcunun 
)ıklar önü ve sahanın diğer iştirak ettiği büyük resmıgeçit 
bölümleri de geçilmez bir du· fevkalade mutantan ve heye· 
rum almıştı. Bütün seyircilerin canlı oldu. Bundan sonra beş 
adedi 8 bini mütecavizdi. Bü· şehir atletizm yarışlarına baş· 

landı. Dört saat devam eden tün bölgeler alfabatik sıra ile 
alkışlar arasında sahaya gir· 
diler. Sancağımız binlerce 
halkın önünde bandomuzun ......................... 

- Buyurun cenaze nama· 
zınal 

Diyerek yüzüme baktı. Son· 
ra odacıya döndü: 

- Ne yapacakmış gazete
yi? Sabahleyin kahvehanede 
epeyce okudu. 

- Bilmemi.. Bana öyle 
söyledi. Hem de reklam olur 
bayım, gazete elde dolaşır .. 

Bu vaziyet ıkimizi de şa
şırtmıştı.. Öyle bir reklam ki .. 

Çimdik 

yarışlar çok heyecanlı ve ala· 
kalı oldu. Bu yarışlarda Uşak 
dokuz numara içinden altı 
birincilik, bir ikincilik, 3 üçün
cülük almak suretile ve 23 
puvanla birinci oldu. Afyon 
2 birincilik, 4 ikincilik, 2 
üçüncülük almak üzere 13 
puvanla ikinci oldu. Manisa 
1 birincilik, iki ikincilik, 
3 üçüncülükle 10 puvan al· 
mak suretile üçüncü oldu. 
Denizli 1 ikincilik, 1 uçuncü
lük alarak 3 puvanla dördün· 
cü oldu. Kütahya 1 ikincilik 

almak suretile ve 3 puvanla be
şinci oldu. 

... .. ......... ~ ....... lm!I ....................................... . 
kurmağa çalışıyor ve bu çalış- dımam, lngiltere ve Amerika· 
maya devam ediyordu. Yeni da halkın hissiyatını İtalya ile 
Alman silahlarının ve taktiği· Almanya aleyhinde tutuştur· 
nin tecrübesi için ispanya gü· muştur. 
zel bir tecrübe sahası olmuş· Kendi planlarının muvaffa· 
tur, bu da doğru. Fakat bu kıyeti için lngilterenin dostlu· 
iki memleketin de kurdukları ğunu ve yahut hiç olmazsa, 
plan orada gerçekleşmiş de· müsamahasını lüzumlu gören 
ğildir. B. Hitler için hu hal, bir ka· 

Öte taraftan f ngilterenin si· zanç olmamıştır. 
lahlanması ve Fransanın or- Avrupa halkı, büyük harbin 
dusunu yeniden tensik ve tan- fecaatlerini, kayıplarını unut· 
zim etmesi de ehemmiyetli mağa başlamışlardır. ltalya 
hadiseler olmuşlardır. Bu iki ve Almanyada .ise gençliğe 
barışçı memleket bu işleri harb, bir şan ve şeref hadi· 
görmek için arada neticesiz sesi, yüksek bir kahramanlık 
geçen bu aylardan gereği gi· diye öğretilmektedir. Fakat 
bi faydalanmışlardır. Mesele açık lspanyol şehirlerinin de· 
bununla kalmıyor. Bu müddet nizden ve havadan bomardı· 
zarfında Almanya, ispanya rnan edilmesi, milletler duygu· 
macerası için 100,000,000rayh )arını, düşünüşlerini esaslı su· 
markı harcamıştır. rette değiştirmektedir. Bunun 

ltalyanın harcadığı para da tesiri, barışçı lngiltere ile Fran-
gene bu yekunu tutar. Bundan sanın harbi önlemek için kuv· 
başka geçen Mart ayında olan vetli tedbirler almak hususun-
Guadalajara muharebesi ve daki kararlarını şiddetlendir· 
Nisandaki Guernika bombar· mek olmaktadır. Bu değişme 

maddi olmaktan ziyade manc· 
vidir. Fakat Bismarkın da de· 
d iği gibi manevi amiller, her 
hangi bir mücadelede en 
ehemmiyetli bir mevki alırlar. 

Sonra Japonya ile Ameri
kayı bir tarafa bırakalım, bü· 
tün Avrupa genel kurmayları 
Sovyet avcı tayyarelerinin• 
saatte 280 mil süratle uçarak 
Alman ve ltalyan makinelerini 
geride bıraktıklarını gördüler. 
Bundan başka ayni süratteki 
hafif Sovyet bomba tayyare· 
lerile tankları da nazarı dik· 
kati celbetmiştir. Bu arada 
Sovyet personelinin meharef 
ve askeri danışmanlarının ka 
biliyeti de tebarüz etmiştir. 

ispanyada bir mütareke ya 
pılması hatıra gelebilir. Faka~ 
lsanyollar, yaradılış itibari!~ 
pek döğüşken insanlardır. V 
orada her iki tarafın da dö 
ğüşen kediler gibi biribirin 
tamamile haklayıncaya 
çarpışmaları umulur. 
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Japonya, üç cepheden 
taarruza hazırlanıyor 

- Başı 1 inci salıi/ede -
kinde çok büyük bir gerginlik 
büküm sürmektedir. Japonlarla 
yapılmakta olan müzakeratı 
idare etmekte olan Şanghay 
belediye reisi Okyni herşeyin 
Japonların hareketine bağlı 
olduğunu beyan etmiştir. 

Japon makamatı hadisenin 
hal ve fasla için aşağıdaki 
şartları ileri sürmüşlerdir: 

1 - Japon zabitile bahri· 
yetisine ateş etmiş olan Çin 
muhafızlarının cezalandırılması 

2 - Tarziye ve bu gibi 
hidiselerin tekerrür etmiyece
tine dair teminat verilmesi, 

3 - Maktullerin ailelerine 
t.zminat verilmesi, 

4 - Hadisenin vukua gel· 
miı olduğu Shai mevkiindeki 
polis kuvvetinin oradan çekil· 
mes1. 

Şangbay belediye rr:isi ilk 
üç oartın kabul edilebileceğini, 
dördüncü şartın ise mutlak 
surette reddolunacağını bildir· 
miştir. 

Tiyençin, 12 ( Radyo ) -
Sahar cephesinde merkez Çin 
ordusile Japonlar arasrnda 
şiddetli muharebeler başla· 
mıtbr. 

Japon orduları, Nankeo şi· 
mendifer istasyonunu işgal et
mişlerdir. 

Japonlar işgal ettikleri yer· 
lerde derhal örfi idare ilan 
edilmektedir. 

Şangbay, 12 ( Radyo ) -
Çin kuvvetleri, Pekin hattı 
üzerindeki istasyonlann bir 
kısmım berhava etmişlerdir. 

Son gelen haberlere göre, 
Kalfan cebhesi cenubunda 
Japonlarla Çinliler arasında 
şiddetli bir harb başlamıştir. 

Çinliler, 12 kilometre ge· 
riye çekilmiştir. 

Bugan Şanghay limanına 
gelen otuz iki Japon gemisi, 
karaya mühimmat ve silah 
çıkarmıştır. 

-·•1h ve mühimmatla be
raber bir miktarda asker 
ihraç edilmıştir. 

Tokyo 12 (Radyo) - Ja-
pcjn ordusu bqkumandanı 

CPrens Tazimoto, bugün lmpa· 
rator tarafandan kabul edilmiş 
ve uzun müddet konuşmuştur. 

Amerikada 
Pamuk rekoltesi iyidir 

Nevyork, 12 ( Radyo ) -
Pamuk rekoltesi bu seneAme· 
rikada çok kuvvetlidir. 

Ziraat Nazan, pamuk müs· 
tahsilleri nam ve hesabına 
kredi istemiştir. 

/ngilterede 
Yeni asbrlilc kanuna 
Londra, 12 (Radyo) -

Yeni ukerlik kanunu üzerinde 
abzı uker tubelerine binlerce 
kifi miiracaat ederek asker 
kaydedilmelerini istemişlerdir. 

/apanya altınları 
Altınları lıamil olan va· 
pardan lıaciz kaldırıldı 
Laruşel, 12 (Radyo) - Bask 

hükumetinin altınlarını ıetir· 
mekte olan iki lspanyol vapu
rundan haciz kaldırılmıştır. 
Vapurlar altınları çıkarmata 
baılamışlardır. Yalnız bir va· 
purda 7000 kasa altın vardır. 

Berlinde 
Berlin, 12 (Radyo) - Al

manyanan gizli zabıta şefi B. 
imler 26 fizli cemiyet mey· 
dana çıkarmış ve bunlara 
feahetmiftir. 

/yi bir mukavelenin 
faydaları 

8aşı 1 inci sahifede -
Depodaki henıdn ve gaz 2 i 

biu lira sigortalı olduğuna nauran 
ıirkeı, v.ararlı değil, bilAkis kürlıdır. 

Çüukfi güruriık tf\ıırui ile beraber 
elden çıkardığı pııra ve mal beıfrli 

aucak yirmi hin liradır. Geriye beşbin 
liralık bir kiir kalacaklir. Oeponun 
40000 liralık ııigorıaeı da hu he· 
11bdın hariçtir. 

Göriilüyor ki, şirket ziyan el· 
mediği ve bildlı.is sigortadan bf'~ 

bin lira kazındı&• için, kf'ndi ioiıı· 

de çok mııum olarak ve ayni H• 

manda deboet ve fecaat içiııde can 
veren bedbalıllann ailelerine bir 
yardımda bulunmak imkanına dıı 

maliktir. Bu hu llAU bilba11ta i~aret 

ediyoruz. 
İdhılAt gilmrilğü müdürlüğii· 

nün teyakkuz ve iıaMtini de tak· 
dirle karoılanz. 

Cim Londos 
dünya fampi / Onu 
- Başı 1 inci $ahi/ede -
bulğnmuş ve bilhassa Pırieteki 

Yunanlı halk, sık 11k Cim l.ondos 
lehine tezahürat yapmıştır. 

Londoıun rakibi, methur Ne· 
'inerdi. Çok ku n-eıli olan bu gü· 
reoçi, daha güre başlar baolımaz, 

Cim Londoea kartı faik bir vaziyet 
takınmııtır. Tekniği yükeek olan 
Londoa, haımınm ağar ve ezici 
kuvvetine karıı uzun zamau mu· 
kıbele etmit ve nihayet yenilmek 
vaziyetine kadar gelmiıtir. 

Fakat gene zekisı ve tekniği 

ile bu tehlikeyi de atlatmıı ve 
akabinde maruf tayyare oyununu 
yaparak h1&m101 kavalandırmış, çe· 
virmiş, çevirmiş \e yere çarpmış
tır. Bu sorede cvinerio sırtı yere 
gelmiş ve Cim Londoı da dünya 
şampiyonluğunu kazanmışur. 

/nönü kampında 
(ANADOLU) 

-Başı 4 ncii sahi/ede -
cak dört planör uçmuştu. 

Kamp kapamrken 150 planör 
uçacaktır. 

~esela rüzgara karşı konu
lan bir planörde yan muva
zenesini öğrenen talebe, ya· 
vaş yavaş küçük rulelerle is· 
tikamet vermesini belliyor. 
Bundan sonra ufak sıçramalar 
başlamıştır. Artık planörcü 
emeklemeğe başlıyan çocuk 
gibidir. Yürümenin zevkini 
alan küçük, düşer, ağlar, fakat 
gene durmadan yürümek ister. 
Ya havada dolaşmanın zev
kini alan genç?.. ilk sıçrama· 
fardan sonra uçmak arzusu, 
onun bütün gaye ve hayal 
dizginlerini eline almıştır. 

Aeroplanik uçuş tekniğini, 
plotaj tekniğini, stard teşki· 
latı bilgilerini yetiştiği Türk· 
kuşunda öğrenerek lnönüne 
gelmiş olan gencin, bundan 
sonraki vazifesi, · kendisine, 
.. seninle beraber havalanahm. 
der gibi bakan planöre yer· 
leıerek, onun ağır vücudünü 
hafif havada kanad !andırmak· 
br. Yerde kaldığı zaman 
mahzun ve kederli duran 
planör, havada, uzun zaman 
kafeste kalmış bir kuş gibi 
neşeli ve deliımendir. Plinö
rün 11\İlletlerarası olan vasıf· 
lan, bizim gençlerimizin elin· 
de büyük bir meziyet daha 
kazanıyor: Bütün tehlike ola
bilecek taraflarının yok edil
mit olması.. Çünkü birçok 
memleketlerde kanadlanmak 
davasında olan nesiller kırık 
kanadlarm üstüne basarak 
yükselmişlerdir. 

Biz de iki yıldanberi, Türk
kuıu gençlikinden hiçbirinin 
burnu bile kanamadı. 

Cemal Katag 

A DOL 

Bergamada 
Zirai vaziyet çok 

iyidir 
Bergama, (Hususi muhabi

rimizden): 
Islah edilen Akala tohum· 

farından yetişen fidanlar ilk 
mahsullerini iyi verme-ktedir
ler. Bergama mıntaksının bil
hassa ratıp kıyılarına çok el· 
verişli olan bu pamuk tohum· 
tarından istifade edileceği 

umulmaktadır. Bütün pamuk 
sahasını gözden geçiren ziraat 
memuru B. Necip ötede be· 
ride ekilmiş olan Hind pa· 
muğu fidanlarını kamilen sök
türmüştür. Bu suretle Akala 
tohumlarının kıymeti korun· 
muş oluyor. 

Bu yıl bütün yaz kurak de· 
vam ettiği halde münhat yer· 
lerdeki pamuklar bundan mü
teessir olmamıştır. 

Yalnız çekirdekli ve çekir· 
deksiz bağlardan bu kuraklık 
yüzünden orta derecede mah
sul alınabilecektir. 

Selektör makinesinin 
faaliyeti: 

Geçen sene Berjamaya gön· 
derilen hububat temizleme 
makinesi bu sene de faaliyete 
geçmiştir. Makine, Arpa,Buğ
day, Çavdar tohumlarını daha 
iyi temizlemektedir. Bu maki-
ne seyyar bir hale konmuş 
ve köyden köye gezdirilerek 
çalıştınlmıştır. Beş gün içinde 
30 ton tohum temizlenmiştir. 

Bu makine, tohum zamanı· 
na kadar hububatın yansını 
temizliyebilecek bir vaziyet 
göstermektedir. Bu sene mah
sul iyidir. Fiatler de normal 
bir vaziyettedir. 

Paria ıof örleri 
Umumi grev ilin ettiler 

Paris, 12 (Radyo) - Paris 
şoförleri grev ilan etmişlerdir. 
Otuz taksi şirketi bugün ça· 
lışmamıştır. Yalnız bazı küçük 
taksi şirketleri faaliyettedir. 
Yani bütün Pariste 4700 tak
siden sadece 200 araba ça· 
lışmışbr. 

Havaliye aid 49 garaja 
mensub 3500 taksiden yalnız 
153 araba çalışmıştır. 

B. Benea 
Fransa aıhhive nazır1nı 

kabul etti 
Prag, 12 (Radyo) - Fransa 

sıhhiye nazm 8. Marko Rikar 
bu sabah cumhur reisi bay 
Benes tarafır dan kabul edil· 
miştir. 

' Halkm Dilekleri 1 
Su derdi .. 

Dün, bir kariimizden şu 

mektubu aldık: 
Eşref paşada Zafer mektebi 

arkasında Komiser Mahmut 
sokağında oturmaktayım.Oradaki 
halkın su ihtiyacım temin için 
bu sokağa bir çeşme konul· 
muştur. Nedense bir haftadır 
bu çeşme bir sicim kalınlı· 
ğmda akıyor ve yüzlerce va· 
tandaş bir teneke su için kıv· 
ramp duruyor. Belediyenin bu 
derdimize bir çare bulmasını 
yalvarıyoruz. 

Eşrefpaşada Zafer mektebi 
arkasında Komiser Mahmut 

sokağında No. 7 evde 
Kamil Şenöz 

Bucada ekmek meselesi 
Haber aldığınuza göre, Buca 

belediyesi, Bucada fırınlardan 
başka yerlerde ekmek satı~ı 
yapılmasını yasak etmiş ve bu 
yasak, halkı stkıntıya, ekmek 
satan bakkalları da haklı ola· 
rak şikayete düşürmüştür. 

Bucada esasen iki fmn var· 
dır. Eskiden ekmeğini bakkal· 
lardan tedarik eden halk, şim· 
di Sucanın bir köşesinden kal 
kıb fmna kadar gitmek mec· 
buriyetinde bırakılmıştır. Bak
kallar, f zmirden ekmek getirib 
satmak istemişler, buna da 
müsaade edilmemiştir. 

Buca belediyesi bu kararın· 
dan vazgeçse çok iyi olur 
sanayoruz. Ekmeklerin bakkal
larda iyi muhafaza edilmesi 
ve temizliğe riayet olunması 
şartile satalması pek ala müm· 
kündür.. Halka da kolaylık 
gösterilmiş olur. 
~~~~~--~~~~---

Öğretmenler 
Bundan $Onra Vekaletce 

tayin edilecek 
İstanbul, 12 ( HusJsİ ) -

ilkokul öğretmenleri bundan 
sonra Maarif Vekaleti tarafın· 
dan tayin edilecektir. 

Almanyada işsizler 
azalıyor 

Berlin, 12 (Radyo) - Al
manyadaki işsiz mikdarı Tem-
muzda 563,000 idi. Bu mikdar 
Hazirana nisbetle 86,000 nok-
sandır. 

Fransız sefirleri 
def İştiri liyor 

Paris, 12 (Radyo) - Fran
sız sefirleri arasında mühim 
tebeddülat olacaktır. Vaşing· 
ton, Moskova, Brüksel, Ati na,: 
Oslo, Belgrad ve Pekin se· 
firleri değiştirilecektir. 

- Dahiliye Mütehassısı 
Doktor 

C:eıaı Yarkın 
lzmir · Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 
Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 

Muayenehane : ikinci Beyler sokal)ı No. 65 
Talefon : 3958 

ı 
Evi : Otiztepe tramvay caddesi No. 1018 

Telefon : 2545 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas Depozito 
No. Yeri No. su Nev'i T.L. 

C. 114 Karııyaka alaybey 
naldöken tramvay 
caddesi ada 30, 

Eski Yeni 

parsel 13. • 57 /1 55 Ev ve dükkan 350 
A. 1134 lzmir birinci ka-

rantina tramvay C. 
Aada 698, parsel 8 447 tai Ev 650 

izahata yukarıda yazıla emlakin bedelleri peşin veya taksitle 
ve C. 114 No.lu gayri menkulün taksitleri 0o 9.5 faize tabi 
olmak kaydile 27-8-937 cuma günü saat 11 de ihalesi yapıl· 
mak üzere pazarlıkla artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizalarında yazılı depozitoyu veznemize ya
tırarak artırmaya girmeleri ilin olunur. 13 25 2785 

Izmir iskan ~üdürlüğünden: 
Muhtelif kazalarda yapılacak göçmen cvlerinın aşağıda gös

terildiği veçhile inşaası için kapalı zarf usulü ile yapılacak 
münakasa ilanıdır: 

1 - inşa edilecek binaların evvelce yapılan ilandaki keşit 
bedelleri dun görüldüğünden nafıa formüllerinin köprü 
ve şo:,elerde tatbik olunan tahlil fiyat esaslarına göre 
yükseltilerek bu kerre yeniden muhammen kıymet tesbit 
edilmiş ve bu evlerin tiplerile hangi kazaların hangi 
mevkilerinde yapılacağı aşağıda gösterilerek 8/8/937 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle yeniden 
münakasaya konulmuş ve 23/8/937 pazartesi günü 
saat üçte lzmir iskan müdürlüğünde müteşekkil komis
yonca ihalesi mukarrer bulunmuştur. 
A - Menemen kazasının Maltepe köyünde 91 tvk 
köy tipi kargir kaza merkezinde 14 şehir tipi kargir 
B - Bergama kazasının Kınık nahiyesinde 20 tek 
köy tipi kargir 
C - Dikili merkez kazasında 31 şehir tipi kirgir, 
kazanın Çandarlt nahiyesinde 158 tek 31 çift kirgir 
köy tipi 
Ç - Foça kazasının Bağarast mevki inde 17 tek, 1 O 
çift köy_ tipi kirgir 
D - K emalpaşa kazasının Yukarı kızılca ve Parsa 
köylerinde 22 tek köy tipi kargir 
E - Torbalı kazasının muhtelif köylerinde 387 tek 
ve 48 çift köy tipi kargir 
F - Kuşadası kazasının muhtelif köylerinde 29 tek 
köy tipi kargirdir. 
G - Çeşme kazasınm muhtelif köylerinde 103 tek 
köy tipi kargir 

2 - Yukarıda tadat olunan tek evlerin kerestesi hariç 
olmak üzere beherinin muhammen bedeli 356 lira 
57,5 kuruştur. Çift evlerin 625 lira 48 1/4 kuruştur. 
Şehir tipi evlerin 410 lira 46 kuruştur. 

3 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler toptan teklıf 
yapabileceği gibi onar, yirmişer evin inşasına pern· 
kende suretilc de iştirak edebilirler. 

4 Her müteahhid tip itibarile kaç evin teahhüdüue 
iştirak ederse bu evlerin beherine konuları muham· 
men kıymetinin °o 7,5 nisbetinde teminat vermedikçe 
münakasaya iştirak edemez. 

5 - inşa edilecek göçmen evlerine aid kereste iskan dai
resince inşaat mahallerinde aynen müteahhide teslim 
edileceğine göre yukarıda beher ev için keşifleri 
mucibince konulan muhammen kıymetler kereste bedeli 
tenzil edilmek suretile konulmuştur. Kerestesi veri· 
lecek olan bu binaların malzemesi, işçiliği hesap 
edilerek anahtar teslimi suretile ihale edilecektir. 

6 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler fenni ve umumi 
şartname planları görmek üzere lzmirde iskan müdür
lüğüne kazalarda kaymakamlara müracaat etmelidirler. 

7 - Münakasaya iştirak edecek olanlar .. teklif mektupla: 
rına mes'ul olan şeriki mimar veya fen memuru,ile 
müştereken imza edecektir. 2935 7-10-14-17 ~ 

Gümrük mahaf aza genel komutanlıfı 
latanbul satın alma komisyonundan: 

1 - 8 ~2 takım süvari ve 1131 takım piyade eratı kışlak 
elbisesine istekli çıkmadığından 23-8-937 pazartesi 
günü saat 15 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutan 19237 lira 40 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - isteklilerin 1443 liralık vezne makbuzu veya banka 

mektupları ve kanuni vesikalarile birlikte o gün Ga· 
latada eski ithalat gümrüğü binasındaki komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 3·8-13-18 4683/2616 

ii:ü11111111111111111111111111ı.. Doktor ,11111111111111111m1111111111! -! A. Kemal Tonay 1 
5 Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: luutalılcları ; 
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Numara - 67 
ANADOLU 

Yazan: M. Ayhan /zmir harici askeri satın alma ildnları 

--·- \! Alınacak odunlar Kilo Muhammen F. Teminat. 
Kuruş Lira K . 

ihale T. Saati 

.. ?;.. 
,,; tft. Gelibolu birlikleri için 378,000 1 283 50 19181937 11 

.,,. 7 

n~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nakkale Müdahkem Mev~ sabn alma komisyonundan: 

{ı. Kilitbahir , 11 711,000 1 534 00 19/8/937 11 Perşembe 
Ç. kale ve Erenköy 11 1,518,000 1 1138 50 19/8/937 16 .. 
Ezine ve Geyikli ,, 11 1,321,000 1 991 00 19 8/937 16 

lunanlı prenses, nihayet Dorotanın 
larayına giderek onunla konuştu.~ 

Yukarıda cins ve mikdarları ve şekilleri yazılı kuru odunlar kapalı zarfla satın alınacağın· 
dan isteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel Çanakkale Müstahkem mevki satın almı 
komisyonuna lazımgelen vesaikle birlikte gelmeleri. 29 3 8 13 2578 

Münakasası Saat 

- Fakat çok cesaretli ve sarayında ilk defa görüyordu. - Öyle değil mi? /zmir Komutanlığı ildnları 
Çok müthiş konuşuyorsunuz. Mümkün olduğu kadar güler - .. Bilm. em... 1 

1 b d d zmir Müstahkem Mevki Satın Alma Komisyonundan: - Belki size öyle görünür yüzle hareket ediyor ve me· rını ıraz ur u: 
I(' F k · f d l k' Kilosunun Muvakkat 1Yara.. Çünkü sen melek gibi rakım gizliyordu. irini pence· - a at ıtira e e im ı, 
t. b. · ] d b' Cinsi Miktarı muh. bedeli Yekun tutarı teminat oır kızsın. Hayatı tatlı bir reden dışarı baktı: . ız!.~. sarday arımızm a ır 

2812 

rüya "b' ·· l H - Şu Venedik ne kadar ıçyuzu var ır. Kuruş Lira Lira 
· gı 1 guze sanırsın. atta, D t k '}d' 1 · · N h t 2100 K' 12 2520 189 3/E IAl/937 C 11 lçind .. güzel?. ora a sapsarı esı ı. rını, o u ı. y u uma 
ı.let e yaşa·dıı~ğ1? ~arafyl~rlın re· Dedi. gözucu ile ona baktı ve de· K. Fasulye 29000 11 13 3770 283 

11 11 
,, 16 

L ve pıs ı ını, acıa arını, vam etti: •B 1 36000 13 4680 35 17 
QIYa l d - Evet, çok güzeli. D Ş h . "' u gur ,, 1 ,, ,, ,, 
b'l net ve cinayet erini e S d k · · l - ün gece .. · e rm en 1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı için yukarıda yazılı 

ı rnezsin.. a ece aş ıçın yaratı . köşelerinde ... 
mış 1 üç kalem erzak ayrı ayrı şartnamelerle ve açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

- Biraz işitirim.. ·· Dorota ayağa kıılktı ve ri· 
2 _ işte 

0 
kadar. Halbuki Hiç şüphesiz Prenses.. niye yaklaştı: Şartnameleri bedelsiz olarak her gün Manisada tümen satın komisyonunda görülebilir. 

dab Ve siz: de bu yaratılışın - Kuzum Prenses, daha 3 Münakasaları Manisada tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
. • neler var? Sana sormak k f d M k hl ı ı ııt.. . K· en ço isti a e eden bir talih· açık konuşalım. Ben çok sinir· üna asa tari eri, gün eri ve saat eri ile kilolarının muhammen bedelleri yekun tu· 

.. rım ıyara: l · · · S isısınız. liyim. Buraya, bir maksatla tarlan ve muvakkat teminatları yakarıdaki cedvelde gösterilmiştir. 
on zamanlarda Dorotanın Dorota zoraki bir kahkaha geldlğinize hiç şüphe yok.. 4 - istekliler ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika gösterecekler ve muvak· 

~rafında en çok dolaşan ve attı. IO 1 - Sonu Var- kat teminatlarile birlikte belli giin ve saatlerde komisyona müracaatları. 13·18·24·28 

1Y e böyle yakışıklı bir genç ----------------------~-··--------------------------------.-Oan şahrş veya zabit var mıydı. lzmir sicili ti- 2 inci madde (merkezi Is- olul zabıtname defterindeki kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
kiyara biraz düşündü: tanbul) olarak tadil edildi. imzalara mutabık olduğu an- idari şartnamenin 4 ncü maddesinin F. fıkrasında ya· 

b· - Evet, vardı .. Hatta ben caret memurfu- Umumi No. 6183 1aşılmakla tasdik kılındı. Bin ıılı vesikalarile birlikte ihale saatından behemahal bir 
;le şüphelenmiştim .. Bu, ana· işbu 9-8-937 tarihli ve gayri dokuz yüz otuz yedi yılı ağus· saat evvel M. M. vekaleti satın alma komisyonuna 
~.Polonyalı olan hassa zabiti gu., ndan: menkul emvali işletme Türk tos ayının onuncu salı günü vermeleri. 30 4 8 13 2575 
"\lk L lzmir birinci noteri resmi f · M M K d &andrdır. T l d'l . l imited şirketinin 19 Mayıs zmır st. v. . sat. al. ko. rs. en: esci e ı mış o an gayri mührü ve imzası 
L. - Ta kendisi.. Şunu da k 1 1• l T k 936 günü sosyete merkezinde 1 - Tayyare alay inşaat heyeti ihtiyacı ıçın tesviye ileti 
ol Jc men u emva ı iş etme ür Umumi No. 6184 
~ b i, biz DoA-an hakkında, limited şirketinin 19 151 936 toplanan genel hissedarlar işbu suretin dairemiz dos- pazarlık suretile alınacaktır .ihalesi 28 181 937 cumar· 
,.,_, u gençten, yahut ta doğ- tarihinde toplanan umumi hey· heyetinin toplantısına ait za· yasında saklı 10_8_937 tarih tesi günü saat 17,JO da yapılacaktır. Şartnamesi her 

letrı·"tlan doğruya Dorotadan ma- bıtname sureti altındaki im· I 1 gün komisyonda görülebilir. 
eti zabıtnamesi Ticaret kanunu ve 6183 numRra ı asına uy· 

ıt alacağız zaların zat ve hüviyetleri da· 2 Muhammen tutarı 996 liradır, teminata 75 liradır. 
J • hükümlerine göre sicilin 2057 ğun olduğu tasdik kılındı. Bin 
rin' • b h t k" irece maruf kendi namına esa· d k ·· d. ı ğ 3 Pazarlığa iştirak edecekler Ticaret odasında lr-vıtlı ının, u usus a ı ısrarı numarasına kayt ve tescil edil· o uz yuz: otuz ye ı yı ı a us-

-Yerinde idi. Çünkü Dorota, diği ilan olunur. leten ve [Şark Sanayi Türk tos ayının onuncu sah günü. olmaları şarttır.t 
h. t . . l"b t k Anonim rşirketi sosyetesine f . b" . . N . A 4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

•• ı ızme çısı ge ı e en· İzmir sicili ticaret memur- zmır ırıncı oterı resmı 
••ne h"d" · ı t vekaleten Moris Verbek ile "h .. B kt ğl !erinde yazılı vesikaları ile teminat makbuz veya banka a ıseyı an a mca: luğu resmi mühürü ve mu ru ve ayra aro u 
- N t ·· l d" zabıtnamenin üçüncü madde· .. ı'mzası mektuplarile birlikte ihale saatinde lzmir kıcla satın e yap ın, soy e, ıye F. Tenik imzası v 
~ t t ? sinin birinci fıkrası mucibince Yirmi kuruşluk harç pulu alma komisyonuna müracaatları. 
·~ışı, ne yapın sonra l .. Zabıtname O da: Jak Neff de Sainval'i temsil On beş kuruşluk damga pulu 113 18 24 28 

......_ On · ı· ld b k Gayri menkul emvali işlet· eden J. Galizzinin imzaları Bir kuruşluk tayyare pulu f • M t M K t ı k d u gız ı yo a ıra • zmır s . v. . sa . a . .o. rs. en: 
· Her iki taraf medhalleri- me Türk Limited şirketinin İzmir Komutanlığı //anları 1 - lzmir Mst. Mv. Seferihisar mıntıkasında bulunan 
içtima esrarını kavrıyamı· 19 Mayıs 1936 salı günü sos· kıaat ihtiyacı için kapalı zarftan pazarlığa çevrilen ve 
k ve orada ölecektir. Bu yete merkezinde toplanan ge· lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 11 181 937 çarşamba günü saat 17 de lihalesi yapı· 

etle esrarımız da duyulmı· nel hissedarlar heyetinin top· idaresi İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için lacak olan 42000 kilo sığır etine bu defa Jstekli çık· 
ktır.. lantısına ait zabıtnamedir. seksen üç 83 ton sadeyağı 31 /8/ 937 salı günü saat 15,30 da madığından ihalesi 21 /8/ 937 cumartesi günü saat 

Demişti. Toplantıda hazır bulunanlar: Tophane Levazım amirliği satın alma ko. da kapalı zarfla 11 re bırakılmıştır. 
Dorota, hizmetçisinin bu Kendi namına asaleten ve eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli (70550) Yetmiş bin 2 Muhammen bedeli 10080 lira olup ilk teminatı 756 
llVaffakıyetinden çok memnun Şark sanayi Tünk anonim beşyüz elli liradır. ilk teminatı 4777 lira 50 kuruştur. Şart- liradır. 

ı~tı: sosyetesi adına vekaleten Bay namesi 353 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. isteklilerin 3 Şartnamesi her gün komisyonda görülebillr . 
......_ Mükemmel, -demişti, çok Moris Verbek. 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaaıh belge· 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret odasında ka· 
ı_ Hissedar Bay Jak Neef de 1 1 b b t kl'f kt 1 'h l t d b" t l ııteınmel- sen, tahminim gibi SainvaJ. ere era er e ı me up arını ı a e saa ın an ır saa evve yıllı bulunmaları şarttır. 

akıllı ve cesursun. Amma, komisyona vermeleri. 13 18 22 27 2792 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
1 - Bin dokuı yüz otuz 

\ln koynunda bir gecelik beş yılı plimçosu okunarak İzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 3 ünçü maddelerinde yazılı vesikaları ve teminat 
)•tın varmış, ne çıkar?. Eğer tasvib edildi. 1 Eskişehirde yaptırılacak birinci sınıf bir çitt hangar makbuzları ile ihale saatında kışlada satın alma ko-
teııç, güzel idi ise tatlı bir 2 _ Bay Saib H. Serter inşaatı kapalı zarfla eksitmeye konulmuştur. misyonuna müracaatları.! 2810 
tıra olarak saklarsın.. sosyeteye direktör seçildi. 2 Keşif bedeli 180 bin 925 lira 42 kuruştur. fzrn'r M t M K t 1 k ·d C ı s . v. . sa . a. o. rs. en: 

Örülüyor ki, Doğan, bu 3 - Ortaklardan Bay Mo- 3 ihalesi 31 Ağustos 937 salı günü saat 15 tedir. 1 - Gaziemirde tayyare alayı garnizsnunda aapılacak su 
~\lrda ölüme mahkum bıra· ris Verbek ve Jak Neef de 4 İlk teminatı on bin ikiyüz doksan altı lira 27 kuruştur. ve elektirik tesisatı pazarlık suretile yaptırılacaktır. 
rıştı. Yani Dorota, bu gizli Sainval ile dirktör Bay Saib 5 - Şartname, keşif ve projeleri 946 kuruşa M. M. V. ihalesi 28 181 937 cumartesi gür,ü saat 17 de yapı· 
.~a birisinin bulunduğunu H. Serterden ikisinin müştc- satın alma komisyonundan alınır. lacaktır. 
"Yordu. rek imzası sosyeteyi ilzam ve 6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 2 Muhammen tutan 584 lira 37 kuruştur, teminatı 43 
irini, çok uzak ihtimalleri de taahhüt altına koyacaktır. kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle lira 83 kuruştur. 

ba katarak, artık ona baş Ortakların gaybubetinde Bay bu işi yapabileceklerine dair 937 yılında alınmış ha· 3 Şartnamesi her"gün komisyonda görülebilir. 
aktan doğrusunu göremi- Moris Verbeği Bay Fevzi Be- yındırlık Bakanlığı vesikası ve mali vaziyetinin lm işe 4 Eksiltmeye girecekler Ticaret odasında kayıtlı olma· 

du. ler, ve Bay Jak Neef de Sa· müsaid olduğuna dair 937 yılında alınmış Ticaret !arı şarttır. 
l(İYara korka korka: inval'i Bay J. Galizzi temsil odası vesikası ile birlikte teklif mektuplarını ihale sa· 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde-
.' Ya vermezse, dedi, hiç edebilecek ve onların adına atinden behemhal bir saat evvel M. M. V. satın alma lerindc yazılı vesikaları ile teminat makbuz veya 
t' Jey söylemek istemezse! imza koyabileceklerdir. ko. na verilmeleri. 13 18 24 28 2793 banka mt>ktuplarilt: beraber ihale saatıncla kışlada 
, ' Bana bak kızım, ben 4 - Gayri menkul gelirle· l · M t M K t ı k d satın alma komisyonuna müracaatları. 1 zmır s . v. . sa . a . o. rs. en: 

etmesini bilirim. işte şu ri son zamanda asgari hadde 1 Manisada Tümen kıtaahnın senelik ihtiyacı için (24) 13 13 24 28 2811 
l'ldil yok mu, bana kafidir. inmiş olup bu mevzu üzerine ton sadeyağı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 8 d b } d.. • d • 
di, şimdilik Allaha ısmar· sermayenin :işletilmesine im· 2 Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada Tümen satın ayın l r e e ıyeSID eD• 
k. kan :bulunamamasına binaen komisyonunda her gün görülebilir. Bayındır belediyesinin satın alacağı muhammen bedeli 334 

l(İYara, Yunanlı Prensesin sermayenin yüz bin (100,000) 3 Münakasası 27 Ağustos 927 cuma günü saat on ye· lira 34 kuruşluk muhtelif clektirik malzemesi 15 /81 937 den 
s,, enerjisi, ert, kat'i ha· Türk lirasının aıaltılarak kırk dide Manisada Tümen satın alma komisyonunda ya- 6 191 937 ye kadar açık eksiltmeye çıkarılmışbr. ihale 

t\ ve kararları kar~ısında bin (40,000) Türk lirası olR· pılacaktır. 6 /91 937 pazaıtesi günli ssat on beşt~n sonradır. isteklilerin 
ıtrnıştı: rak lesbitc v~ azaltılan yüı '1 - KUosunun muhammen bedeli (97) kuruş, yekun tutarı müracaatları. 13 l 7 

......, (23280) lira ve mm·akkat teminatı (1746) liradır. 
Fakat -dedi· sizden yal· bin lira sermayenin ~Şark Sa· 5 isteklilerin Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair 

1 ~~· Çok ileriye gitmeyin. nayi kumpanyası Türk Anonim vesika gösterecekler ve muvakkat teminatlarile bir· 
tinı, bir abla gibi onu ya- Sosyetesine iadesine ve esas likte teklif mektuplarını münakasanm yapılacağı belli 
lrından öptü. Ona tatlı mukavelen"menin buna müte· saatten en az bir saat evvel komisyona vermiş ola· 
baktı: dair dördüncü maddesi ile eaklardır. 8 13 18 24 2757 

~ Haydi, sen merak etme, 
\/ her işimi bilirim yavrum. 
~ bu sözleri müteakıb içini 
ı. 

* ~ir "' • D ·ı ıaat sonra orota ı c 
1 karşı karşıya idiler. Do· 
' lrinınin bu ziyaretinı çok 

bulmuıtu. Çünkiı onu 

sosyetenin mtrkezine ait ikin
ci maddesinin aşağıda göste· 
rilen şekilde tadiline ve üçün
cü maddesine de (Gerek doğ· 
rudan doğruya ve gerek bil
vasıta her türlü muamelatı 
maliye v~ tüccariye ile de İş· 
tigal edebilir.) Kaydın1n ila· 
vesine karat verildı. 

lzmir Mst. Mev. sat. al. ko. nundan: 
1 Kütahyada meydan tesviye işi kapalı zarfla eksiltmeye 

2 
3 
4 
5 

konulmuştur. 
Keşif bedeli 61796 lira 99 kuruştur. 
Eksiltmesi 16·Ağustos-937 pazartesi günü saat 15 tedir. 
f lk teminatı 4339 lira 85 kuruştur. 
Şartname keşif ve projeler 309 kuruşa M. M. vek.11di 
satın alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni temioal \.'e 2490 !ayılı 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden 
Mer'iyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radyo 

sahiplerinin Akustos sonuna kadar en yakın P. T. T. mer· 
kezlerine müracaat ederek ruhsatnamelerini almaları lazımdır. 

1 Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hükmü 
yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelcrini almıyanlar 
evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu 
müddet hiçbir suretle uzatılmıyacaktır .• 

937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin Aius· 

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması behemehal 
lazımdır. Ruhsatname vermek için eıki zamana ait hiçbir p«J'a 
istenilmiyecektir. 13, 15. 18, 20, 22, 25, 27, 29 2801 
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w. F.viı~·v AN-~iirjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, b61l 
rehleri rahatsız olanlara bile Dohtorlar bunu tavsive ederler. 

Der ZEE & CO. Fratelli Sperco 1 .. , 
DEUTSC~~l~IWANTE Vapur Acentası Satıhk motör 

G. M. B. H . HAMBURG ROYAL NEERLANDAIS 
"YAL01VA,, vapuru 25 KUMPANYASI 

Ağustosa doğru bekleniyor. "RHEA., vapuru 18 Ağus-
ROTTERDAM, HAMBURG tosta ANVERS (Doğru) ROT 
veBREMEN için yük alacaktır TERDAM, AMSTERDAM ve 

AMERICAN EXPORT Ll· HAMBURG limanları için yük 
NES alacaktır. 

The EXPORT STEAMSHIP "GANYMEDES,, vapuru 5 
CORPORA TION Eylulde ROTTERDAM, AMS-

.. EXHlBITOR" vapuru 18 TERDAM ve HAMBURG 
Ağustosta bekleniyor. NEV- limanlarına hareket edecektir. 
YORK ve BALTİMOR için "GANYMEDES., 22 Ey-
yük alacaktır. lulde BURGAS, VARNA ve 

"EXPRESS., vapuru 3 Ey- KôSTENCE limanları için yük 
lulde NEVYORK için yük alarak hareket edecektir. 
alacaktır. SVENSKA ORIENT 

PİRE AKTARMASI LINIEN 
SEYRi SEFERLER "BARDALAND,, motörü 

EXETER" vapuru 13 ağus· Elyevm limanımızda olup 12 
tosta PİREden BOSTON ve Ağustosta ROTTERDAM, 
NEVYORK için hareket ede- HAMBURG ve ISKANDl-
cektir. NAVY A limanları için yük 

SEYAHAT MÜDDETi alacaktır. 
PiRE. BOSTON 16 gün "VIKINGLAND,, motörü 
PiRE • NEVYORK 18 gün 23 Ağustosta ROTTEROAM, 

SERViCE MARITIME HAMBURG ve ISKANDI
NAVY A limanlarına hareket 

ROUMAIN edecektir. 
BUCA REST ,,GDYNIA,, motörü 2 Ey-

"DUROSTOR,, vapuru 29 lulde ROTTERDAM, HAM-
Ağustosta bekleniyor. KÖS· BURG ve ISKANDINAVYA 
TENCE, SULINA, GALATZ limanlarına hareket edecektir. 
ve GALA TZ aktarması TU- SERViCE MARITIME 
NA limanlarına yük alacaktır. ROUMAIN 
STE ROYALE HONGRO- "ALBA JULIA,, vapuru 16 
iSE DANUBE MARITIME Ağustosta MALTA ve MAR-

4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif markalarde satılık 
motörler vardır. Taşradan istiyenlere malumat verilir. 
Her boyda santrifüj tulumbalar sür'atle temin edilir. 

lzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 
makine tamirhanesi. .. 

Kınık Belediyesi elektrik te-
sisatı açık eksiltme ilanı 
Kınık Belediye Riyasetinden: 

1 Yapılacak iş : Bergama kazasına bağlı Kınık na-

2 

3 

4 

hiyesi Belediye elektrik tesisatı. 
Kınık lzmirden 135 ve Soma istasyonundan 25 kilo
metre mesafede ve İzmir Soma şosası üzerindedir. 
Münakasası müddeti: 4/8/937 tarihinden ıtibaren 45 

gündür. 
Münakasanın şeklı: Kapalı zarf usulile ve bu işlete 

mütedair kanun ve talimatnameler 

5 - Tesisatın şekli 
hüküm ve kaidelerine tevfikandır. 
Nafıa Vekaletinin kuyut ihtiraziyesi 
nazarı dikkate alınmak suretile Ve-
kaletçe musaddak proje plan, şart· 
namelere göredir. 

6 - Planların tedariki : Eksiltme şartnamesi: Şartnamei fenni 
ve mukavele suretile buna ait bü
tün evrak bedeli mukabilindde Kı-
nık Belediye rjyasetinden alınabilir. 

7 - Münakasanın son günü ve yeri: Kapalı zarflar 20/9/937 
pazartesi günü saat 16 da Kınık 
Belediye dairesinde müteşekkil 
Belediye encümeni huzurunda açı
lacaktır. Zarflar en nihayet o gün 
saat 15 şe kadar mutlak surette 
verilmiş bulunmalıdır. 

8 - Bedeli keşfi (24000) liradır. 
9 - Teminatı muvakkate: 1800 liradır. 7-10· 13-17 2730 

"BUDAPEST,, motörü 13 SILYA limanlarına hareket 
Ağustosta bekleniyor. BEL- edecektir. c. H. P. ilyönkurulundan: 
GRAD, NOVISAD, COMA- "SUÇEAVA,, vapuru 7 Eksiltmeye konulan iş 
ONO, BUDAPEŞTE, BRA- Eylulde M4\LTA ve MAR-
TlSLA VA, FIUME ve LlNZ SiL Y Aya hareket edecektir. 
limanları için yük alacaktır. Yolcu ve yük kabul ederler. 

JOHNSTON W ARREN ilandaki hareket tarihlerile 
LINES L TD. navlunlardaki değişikliklerden 

L I V E R p O O L acenta mesuliyet kabul etmez. 

"INCEMORE,, vapuru 29 
ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS Jimanla-

Daha fazla tafsilat için ikin
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 

rmdan mal çıkaracak ve BUR-
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, müracaat edilmesi rica olunur. 
SULINA, GALATZ ve İB- - Telefon: 4142/4221/2663 

~a~!~. limanlanna yük • aıa- 'Olivier ve . 

Keşif bedeli 
Eksiltme usulü 

• Menemende Kubilay anıtının et· 
rafında yapılacak çiçek parteri, 
anıt etrafında boş bırakılan sa
hada yapılacak çim parteri ve 
teşcirdir. 
4687 lira 55 kuruştur. 
iş açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait plan, izahat ve di
ğer evrakın nerede ıörüleceği : Bu işe ait keşitname, plan, pla· 

nın izahnamesi, eksiltme şart· 
namesi, Bayındırlık işleri gımel 
şartnamesi, mukavele projesi, 
C. H. P. llyönkurul yazı dai
resinde isteklilerin serbest tet· 
kikine konulmuştur. 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
ARMEMENT H. SCHULDT Şürekası taı ih, iün, saati 

HAMBURG 
Eksiıtme 21 ·8·937 tarihine rast
layan cumartesi günü saat 16 
da lzmirde C. H. P. İlyönku· "NORBURG,, vapuru 17 

Ağustosa doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM. HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır. 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 
26 Ağustosta DIEPPE ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

"BAALBEK,, motö ü 23 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK Vd NORVEÇ li
manlarına yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. 

Mllli Emlak Müdürlüğünden: 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LİNES LTD. 

"DRAGO,, vapuru 10 ağus-
tosta LIVERPOOL ve SWAN
SEAdan ge]ip yük çıkara
caktır. 

"LESBlAN,, vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı
karacak ve ayni zamanda 
UVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

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

Tarih ve navlunlardaki de
ğişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

2681 
No. 
210 
211 

Bayraklı Menemen C. 49/ 1 eski No. lu Dükkan 
2. ci kordon buzhane S. 20 eski 26 taj No. lu 
Dükkan. 

Lira 
23 
39 

213 Sinekli C. bila No. lu 18 dekar 380 M. bahçe 95 
214 Sinekli C. Kale altı Vezir köprüsü havuz içi 32 

mevkiinde 15 dekar tarla. 
215 Sinekli Kale altı Vezir köprüsü havuz içi mev· 12 

kiinde şimdi memnu mıntaka tel örgüsü bitişi· 
ğinde 5 dekar tarla. 

217 Altındağ sinekli tepe mevkiinde 82 dekar tarla 250 
2 senelik icarı. 

218 ikinci Süleymaniye Çorak sokak 17 No. lu ev 8 
Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle 

artırmaya konulmuştur. ihalesi 19·8·937 perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 4·13 

rulunda yapılacak ve ayni gün 
ihale icra olunacaktır. 

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

H. P. yazı daireside görüp tetkik etmeleri ve gününde ko· 
misyonda hazır bulunarak eksiltmeye girmeleri ilan olunur. 13-17 

Manisa C. H. P. ilyönkurul 
başkanlığından: 

1 - Manisa spor sahasında tribün İnşaatı 29222 lira 80 
kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usuliJe 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve keşifname vesair evrak 1 lira 
46 kuruş bedel mukabilinde C. H. P. Manisa ilyön· 
kurul başkanlığından alınabilir. 

3 - Eksiltme Ağustosun 23 üncü pazartesi günü saat 17 
de Manisa Halkevir..de parti ilyönkurul huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 2191 lira 71 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış 

ehliyet vesikalarını ve bu yıla aid Ticaret odası 
vesikasını beraberlerinde bulundurmaları şarttır. 

6 - Bu eksiltme 2490 sayılı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
Taliplerjn kapalı zarfları bu kanun dairesinde hazır· 
)ayarak ihale günü saat on altıya kadar parti baş· 
kanlığına tevdi etmeleri ve kapalı zarflarını posta ile 
göndereceklerin mezkur kanunun 34 üncü maddesine 
riayet eyl .. meleri ilan olunur. 2701 8· 12-18· 22 

Askeri Fabrikalar Umum mü
dürlüğünden; 

16/Eylul/1937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edileceği 28,30 Temmuz ve 1, 3 Ağustos 1937 günlerinde ilan 
edilen 230 Ton Elektrolit Bakır ilanı bir gazete tarafından 
yanlış olarak 250 ton olarak neşredilmiş olduğundan tekrar 
ilanına lüzum görülmüştür. Bu itibarla mezkur günlerde çıkan 
ilanlar hükumsüzdür. 8 11 13 15 2746 

Devlet Demiryollarından: 
1 - T.C. D. D. 8 inci işletme Alsancak ve H.Pınar depo· 

larına gelecek 32,000 ton kömürün vagonlardan yere 
tahliye ve istif ve lokomatiflere · verilmesi 23/8/9'37 
pazartesi günü saat 16 da lzmlr Alsancakta 8 incİ 
işletme binasında kapalı zarf usuJile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 
Muhammen bedel kömürün tahliye ve istifi için toP 
başına on üç ve Jokomotiflere verilmesi için ton 
başına on beş kuruştur. . 
lsteklilerın 672 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyan· 
namel~rile Nafıa müdiırlüğünden alınacak ehliyet vesi· 
kalarile teklif mektuplarını ayni günde saat 15 şe 
kadar k•Jmisyon reisliğine vermeleı i lazımdır. ŞartnS· 
meler Alsancakta 8 inci işldme müdürlüğünde parasıt 
alınır. 2736 7 13 

Sirkeci Edirne : Bur&a - Mudanya : Samsun sahil ve Erı~· 
rum · Sarıkamış hudut hatları hariç olmak üzere şebekeJJ1 1~ 
üzerinde işlemekte olan, sür'at yolcu muhtelit trenlerin vakti 
hareketleri 16 Ağustos 937 gününden itibaren değiştirilecektir· 

Yeni vakti hareket cetvelleri istasyonlarımızda asılmıştır· 
Daha fazla malumat almak istiyenlerin istasyonlarımıza mür•· 
caatları ilan olunur. 277~ 

lzmir Erkek Lisesinden: 
1 - Bu yıl yeniden alınacak öğrenci kaydına 20 Ağust05 

cuma günü başlanacaktır. 
2 - Kayıt hergün 9 dan 12 ye kadar yapılır. 
3 - Yazılacakların velilerile beraber getirecekleri vesikatsr 

şunlardır: 

A - Diploma 
B - Hüviyet cüzdanı 
C - Aşı kağıdı 
D - 6 fotoğraf · · . 

4 - Okulumuza devam eden öğrencilerin kayıtlarını yen•: 
leme işi 20 Ağustos cuma günü başlıyacak ve cuınar 
tesi pazardan başka hergün şaat 14 den 17 ye kad•' 
yapılacaktır, 

5 Geçen yıl pansiyonumuzda yatılı olanlar bu yıl ~{. 
yatılı kalmak istiyorlarsa okul idaresine mektupla bı 
direceklerdir. Aksi takdirde yerlerine başkaları alına· 
caktır. 11 13 278~ 

lzmir Erkek Lisesinden: 
l . r.İll 

Bu yıl Lise ve Orta okullara alınacak parasız yatı ı ı.,. • 
namzet kaydına 16 Ağustos pazartesi günü Lisemizde başl~ 
nacak 28 inci cumartesi günü saat 13 e kadar devam edece~tıa " 

Namzet kaydedilenlerin sınavları 2 Eyliil perşem~ guıı 
saat 9 da yapılacaktır . . 

Namzet kaydolunmak istiyenlerin getirecekleri vesikalar şuP 
lardır: 

1 - Diploma veya tasdikname 
2 - Geçim durumunu gösteren kaat 
3 - Sağlık raporu 
4 - Hüviyet cüzdanı 
5 - Çalışkanlık belgesi 
6 - 4 fotoğraf. . 
Çalışkanlık geçim durumu ve sağlık belgeleri örneği okıl 

luınuzdan alınacaktır. 11 13 27Ş}ef 

Askeri Fabrikalar Umum 111iJ' 
dürlüğünden: 

230 TonElektrolit Bakır 
ve 

Tahmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarıda miktarı tı~ 
cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü s• h 
alma komisyonunca 28/-i/937 Salı günü saat 15 de ksP:,. 
zarf ile ihale edilecektir. Şartnamee (7) lira (48) kuruş rn°1,~ 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ~ &e 
(8725) lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 1 ,ıı 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu~•r ~ıe 
kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gu0

4
5 

saatte komisyona müracaatları. 8 11 13 15 JJP, 
lzmir Vilayeti Muhasebei flıJ 

susiye müdürlüğünden: 
Bedeli sabıkı 

Seneliği Yeri Ciosi 
Lira K. 
3 00 

rl• 
Narlıderede eski mezarlık 4 dönÜOl t• 
mevkiinde. . t,rl' 

5 00 Emrczde 15 dönlı~ lcrİ 
idareyi hususiye akaratından olup yukarda yer ve cı~ere 

yazılı bulunan tarlalar 3 sene müddetle kiraya verilmek ık•· 
yeniden ve 15 gün müddetle tem diden açık artırınaY8 ç 
rılmıştır. sebe 

Şartlan öğrenmek istiyenlerin her gün Hususi ınup:iyell' 
varidat kalemine ve kirasına talip olup pey sürmek ~O Ml'I 
lerin de ihale günü olan 26·8-937 perşembe günü saat "[1lel1e 
12 ye kadar depozito makbuzlarile birlikte daimi en;~8 / 
müracaatları ilan olunur. _;!...-.. 

Müdürltı" iz mir 
ğünden: 

Vakıflar 
. osıı 

V k fi r gaııo 'I· 
Mezarlık başında müceddeten inşa olunan a ı ~ 

8 
~er• 

ihale tarihinden itibaren 31-5-940 tarihine kadar kn•Y 8 [1lbll 
mek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 18-~-93702~

8'ı1rad•'6 
günü saat 15 dedir. Yıllık bedeli muhammenı 1 'l66 
Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatları. 3 7 13 


