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Bloke paralar için Alman
ya ile bir protokol imzaladı 

-lzmirliler Sefi 
' Belediye reisi Dr. Bay Behçet Salih bugün geliyor r -------

Büyük Şefimizle Başveki-
Almanya 

İle bir protokol 
imzaladık 

Haliçte yapllacak yeni 
tahtelbahirlerimiz 

limiz lnönü Jlzmire gelmek lstanbul, 14 (Hueusi) - Al· 
ınanyuda hloke edilmiş bir halde 
Luluntın 1 i milyon liramız için 

hükumetinıizle Almanya araeıoda 
bir protokol imza edilmiştir. 

Başvekilimiz: ''Sağ olursam Ha· 
lici gemi ile dolduracağım,, dedi 

fstonlıul, 14 (A.A.) - Türki· • ., 

vaidinde bulundular 
--~~-----~·~·4---------~~---Bu teşrif, manevralardan sonra:vukubulacaktır. 

Fuarı da lktısad Vekilimizlaçacaktır c-·-] 
Jzmirin tazimatını hıiyüklere 

arzetmek ve fuar hakkında İrşad 

"e direltiflerinden i ıifadc eylemek 
Ozerc l~ıaııbula giınıiş olau bc·lcıli· 
ye rei~i B.ıy doktor lklu;d Salih, 
hugüıı ılcnizyolu ile şr.lıriınizr ılö· 
necckıir. 

Bay ıloktor Bt·hçet ::,ulilı, ls
tanbuldao harcketimlen evel gaze· 

teuıizin ora mulıohirioc tııuıa. H' 

iınibalan hııklmıda beyanatta bu· 
lıııımu{'tıır. Bu lı .. pnoıı tıŞ3ğıda 
okııyncaksınız. 

Jfuqu_i urı•ıtc ulılığıruız hat. ... 
t"' göre. Bıışvt:kil c~nnal leıııl'I 
İııöuü, fuarın açılınosında lıi7..Lııt 
bulunamıyacak.ıır. 

Puan, lktısaıl VckHi Bu} Ce· 
lat Bayar aı;"11caktır. \'ekiliıuiz, Uoıl
turndaıı ılöuü,fiude, belki ılc, ls
laobııla gidip tr.krar clönmeğı• ma· 
hal kalmamak üzere fuarın aı;ıluca~ı 

20 ağustos tarihine kadar ~rbrinıizdc 
k.ıacak \'C ayni gün -ki, cumaya 
'--düf eder• uat 18 ı'Je fuan tıç· 
~ sonra, lııaobula hl.ttkı;J-q· 
li1ecektlr. Maamafih lstaııhula ka· 
d•r gidip tekrar gelmesi d e ihti· 
"•I dahilindedir. 

Diğer bir habere göre de, Bü· 
:Yflk Şefimiz, kendilerine Jzmirin 
'-ziınat ve iotiyaklanoı ıunan be· 
lediye reisimize manevraları mütc
•ltıb ıehrimize ~eref vermek ve 

~t:nirin hasretine şitap etınek va· 
!dinde bulunmuolardır. Atatürkle 

;;raber, Baobakanımız da gelerek 

• 

BÜYÜK ŞEF seyahatlerinden birinde 
fzmirlileri ıe\•indireccklerdir. 

Bu haberin kafileşmesi takdi· 

rinde İzmirin duyacağı sevin'> ve 
yapacagt tezabfirat emsalsiz olacak· 

tır. Daha dün hususi mahiyette 
gelen bu haber, muhitte derhal 
yayılmıo, halk araııoda emsalsiz 
bir müjde gibi karoılanmıştır. 

Almanlar: bu para ile her 
türlü mal teminine bize kolaylık 
göstereceklerdir. 

11tkasla bizde parası toplanan, 
fakat, Almonyaya borçlu olan 
memleketlerin iotirakilc üç taraf Jı 
döviz ~ekilleri bulunacaktır. 

Alacaklarımızın Lir kısmının 
tediyesi vadt>dilıniştir. 

\.. J 

İzmirde kalaba-
lık başladı , ____ _ 

Bugün de çok yolcu 
geliyor 

Uugiiıı letaulıuldan felırimizc 
gt>lt cek oları rnpur, fıııır mlinaccL~
ıilc yolcıılarlıı doludur. Daha ~ı· 
midrn şelıirıle bir kalalıalık gii· 
tükm<'ğe haşlamışıır. Bu ııPne fuar 
ruünn~ehetiJc şehirde Lüyük bir 
faali) r.t \C han•kt·t hckknmektetlir. 

ltıtnnbul "elıir ıiyaıroıou ela 
:cyltilün birındco onuna kadar fu. 
ıırdR tenıııiller \ermek il:ıerc lıa.7.ır· 
ııklarmu La~lamı9tır, 

yede yapılacak olan ilk denizaltı 

gemimizin omurga kurma merasimi 
bugün saat 11 de Haliçteki tcrsa· 
nede yapılan yeni kızaklarda icra 
edilmiştir. Gemiyi inşa edecek olan 
Krupp Germanisvent müessesesi 
tarafından hazırlanan bu mera İm· 
de Başvı·kil General f nônü v~ Bn. 
1nönü, Milli Müdafaa Vekili Ka· 
zmı Ôzalp, İstanbul vali \'ekili, 
komutan vekili, merkez komutanı, 
emniyet direktörü, deniz komu· 
tanı, zabitlf'ri, ılcmz işlerile alaka· 
dar ınüesseselı•r dirı:ktörlcri, mat· 

huııt müwe ııilleri 'e daha birçok 
Z(:vat hazır lrnlunmıı,lar<lır. 

!\luzıka \'e ihtiram kıt'o"ı Hıış· 

vekili geliş 'e dönüşünde seliim· 
lam ıştır. 

l\HieQsesf" dirckıiirü t>umhuri· 
yet hükumetinin bu geminin inşa· 
sını mücse~esine emniyet etmekle 

hata etmemi' ölıluguuu anlıyaca· 
~ından ,.c Alman mühendis ve i~çi· 

!erinin Türk işçilerinin hu en na· 
zik d<'nİz in~aatınıla da göstere· 
Ct"kleri lıüyiik kaLiliycti görmekle 
billıas!a bulııirar olacaldarından 

Lahis hir nutuk iracl etmi~ ve söz· 

r ' 
Hatayda vaziyet vahim 

bir şekil almıştlr 

Başveki limiz:t' lnönü 
lerini Atatürke 68H;ılannı sunmak 
suretile bitirmiştir. 

~utuktan sonra muzıkanın te• 
rennümatı ve hazır bulunanların 

alkışları arasıııJa omurganın henüz 
yerine konulmamış olan çiçekler 
ve defne dallarile sü lenmiş bulu-
nan orıa parça ı yerine konulmuş 
\'e bn ııuretle omurga kurma me· 
rasimi tawalanmı~tır. 

Yeni denizaltı gemi inin inşaatı 
bir sene} e kadar tamamlanacak ve 
o zamau de.rıize indirme meraıimi 

- • ,... • yapılacaktır. 

Türkler, üc, gu" ndenberi evlerin- Yapılac:ık ikinci denizaltı ge-
misinin kll.oğı da haurlanmıotır . 

den Cıkamamaktadırlar Merasimden sonra hrzırlanmıo 
, olan büfede dnetlilcre ikram 

lstarılıul, M (Uusuei) - Antakyada1ı endiocli haberler gl!liyor. edilmiştir. 

Arablar Tiirklı>rc hücum ve Türk evlerine taarruz etmektedirler. Jııtanbul, 14 ( Hususi ) - Ha· 

Son alınan malumata göre, Ant:ıkya Türkleri, üç günılen· liçte Valide kızağında iki denizaltı 
beri evlerinden çıkmamaktadırlar. Çıkanlar, Arahların attıkları kur· gemisiuin omurga koyma mera· 

şunlara hedef oluyorlar. simi, bugün yapılmı§tır. Merasim, 

Ç • 1 h b • b .. Ü "dd "[ d d. Dün ve evelki gün, birçok Türk gençleri sebc:beiz tevkif çok p:ırlak olmuotur. 
1n-t1apon ar 1 Ut n fi etı e eVam e ıyor edilmiokrdir. Vaziyet çok vahimdir. Halk, telaf ve korku içinde Başvekilimiz, derin bir alaka -------iml-----

J a po n donanması, bütün ~~·iİ,İereye yapacağımı~ _~1:":_~~~1_~:~~:_· bura-lan g-emi 

ç in işehir 1 erini bom bard J • M htelif Ü~?e~i!lı~!~~!~den mü- lz"!ir ~~ı~= muh. 

lif!nian· için emir laldı :~rekkebi~bir ~~~=~·- .z;ire geliyor t:~!{ğ~~!.:·~r!;~:~~~~ 
~ 1 leri Lir kar~ılaşwa yapacaklardır. ~ ---·--

Son eenelerıJc iki komou mıntaka in tayyareleri, Şanghaydaki Japon sefarethane- ' arasında muhtelitlerle hiçbir maç 

~~sinılbombardıman ettiler, hasarat yaptılar rından herhangi biri de bu sahada 
gcçnıemi~tir. Keza A)dııı takımla· 

- çoktanheri görünmemi~tir. Halbuki 
ŞaPghay, 14 (Radyo) - Sona 3 ncü sahifede -

Havas Ajansının verdiği bir (. ' 

h~bere göre, Nankeo şehrinde ı·zmı·r, Burnava 
beşyüz Japon deniz neferi ka-

raya çıkarılmıştır. ve Buca halkına 
Şehrin şimnl istasyonunda 

çıkan yangın devam ediyor. 
Son haberler, Busençiyen· 

de kanlı bir muharebenin baş
ladığını bildirmektedir. 

Honkondan hareket eden 
bir lngiliz nakliye gemisile 
Şanghaya asker gönderilmek
tedir. İkinci bir vapurun da 
hareket etmek iizere olduğu 
haber veriliyor. 

Şanghay, 14 (Radyo) -
jdpon ıarın topa tuttukları 
Nantirov mahallesinde üç Ame· 
rıl alı ölmüştür. 

Son haberlere göre, Fransız 
imtiyazlı mıntakasına da mer· 
- Sonu 4 ncil •alıi/ede -

lzmir limanı 
~ehrimiz Türkofiıı direktörlü· 

ğüne gelen reanıi malumata gi>re, 
İ.ıtriltcrt·de Mançeı;terde bulunan 

toptancılar kooperatifi müdürü H. 
Brovun riyast>tinde olmak üzere 

muhtelif şirket direktörlerinden 
mürekkeb bir heyet yakında şehri· 

nıizt• J:elecektir. Bu heyetin fzmiri 
ziyaretten maksadı, yeni sene üzüm 
mahsulümilziln İngiltere i~in mü· 
bayaa işl<'rini J:ımirde bizzat ve doğ· 
rudan doğruya yapaca~ı temaıılarla 

tanzim etmek ve İzmirdek.i ihracat 

müea~aelerile anlatmaktır. 

İngiltereye yapılacak kuru ve 
yaş üzüm eatışlanmıza geniı bir 
imkAn verme#e müteveccih olan 
bu eeneki bu mühim ziyarete al&· 
kadar makamlarca oldukça ehem· 

miyet atfedilmektedir. 

Haber aldığımııa güre bu he· 
yete dahil olan muhtelif oirketle
rin direkti>rleri, ounlardır: 

V. T. Cardinal, Director, Co· 
operative \' bolesale Societ)· Ltd. 
l\Ianchester D. Cameron Tbomp•n, 
Director, Scottiıh Co·operath·e 

- Sonu 3 ncii •ahi/ede -

---··-----
lzmir valiliğinden: 

Bu yıl f zınir fuanna gelecek· 
ferin sıhhatli istatistiğini tam.im 

etmek için i6tatistik dairesinden 
istenecek malumatın toplanmısın· 
da 6ayın vatandaelarımımızın da 
himmetlerini rica ediyorum. 

faleriuize dağıtılacak kilçilk 
bültenlerin sıhhatli olarak doldu· 
rulub fuarın kapaudığınıo ertesi 
21 eylul günü mensub olduğunuz 
karaJ..olJar nsıtaaile gönderilme• 

eiui; yazılacak molt1mat yoksa 
bültenlerin boo olarak geri veril· 
mesini rica ederim. 

ifzmir valisi 
Fazlı Güleç 
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Turizm ve noksanlarımız 
Hir ıırknda;ıtını dini diğiın urı Lir lıakikot. lıaııu ılrı turizm nıcvn111 

üzerinde bir yo7.ı ) azınak fırsatını verdi. 
1'11ri151ler. belliba~h olar k, iki tüdüdürlcr. Bir kı mı ilim odamla· 

rıdır. Bir kı mı do do~rudan doğruya gezmeğc. gfırmeıı-e, t'ğlenmr{;e çık· 

mış olıınlıır .. 
Bnnl rdon birinci kı mı, gideceklt"Ti yerde muhakkııl,;. konfor, hol. iyi 

ve lük ~ ıta lıulunulı buluum ılığını pek nrnşıırmnılnr, Çfüıkii onhırdn 

ht:r9cyden ev 1 ilmi lıir r.r\ I,; lı kimılir. \eni LirfC) oğrcıu·hilınek. lıir 

ıet il.: yaparak yf'ni Lir netice çıknrabilınck. onlım ıntmin eılt•lıilir. fa. 
k t diğerleri hö le dii ünrut!Zlcr: 

Konfor, ğlenl'e, i ıirnbıt ve huzur imklinl rı, ıııııtcııcn i ~t') lt'r İs· 

tc•rler .. Çfinkn onlur ndecc \'e düpeclaz seyynbtırlıır .. l\foaınafilJ, turi!I• 
tik lıarckctlrre kalkıtnn ''e y('pyeni kıymetlerlı· dolu bir mcmlekNin, 
lıirin i kı oıı da tuutl kn ve lıerş ydeo e\el <liııuume i ıırnır. Çunku 
O kı tm, diletinen, kavrR)80 \•e {;İli İği mcmfckı>l hokkıntlıı fikirler rdioip 
yııyun bir in n ımfıdır. 

• • • 
f'azor gilnii yür: elli seyyah lli'e:t.c gitmi~. Hııral.ıclerde ne hiı· damla 

ıu, ne bir ~aç •ölgeıi, ne bir \'atlır, ue de dinlenecek lıir yer.. Keza, 
• lçukttın (:;~Çerken ue bir mcp·a, llC lıir ayrau, ne hir harclak oğuk 

hirocy ... 
yyublarıı rehberlik edenler, bu zaruri şeylerin lıiç düşünülmcnıi~ 

olma!l k rşı ında, memleket ve bizim turizm lıel!aLıun, Jıir lıayli ter 
dökmü ler.. ıc~ak o kndar ıniidbi~ olmu. ki, baygınlığa )Rkrn Lınller 

lıile geçirmi ler .. 
Buolım ioitti im z:ıman, nasıl anlatayım, içimde milli izzeıinefi ten 

gelme bir acı du)dum. yyablar bö~·le intibalurla mı ayrılmalıdır? 

H rabeler civ rından su çıkarıp, bunu borular içinde bnrnLcde ıe i 
olun c L: lıir clinlenme yerine cıkıtnıak, biraz ağaçlık yapmuk. çardııklar, 
tenteler bulundurmıık, batta '"e lıaıta Löyle günler ic;in, lııı yerıle oğul.: 

şerhdler, içkiler, yi}ccelder Ye :ıire sııtnınk imklinı yok mmlur? 

Bence vardır \le bu imkfın, eğer turizm iddiaııınıla :uııinıi i•ek, her 
halde bu~ rılmııhdır. 'ruriıru, bir ne\·i ti~nreılumc idare iclir. Mli§terinio 
iyi inlibnlndn ayrılrun ı lil:ıımdır. Kaldı ki, eyynlıl ra otobü" bile 
temin etmemi, \"C kam) onetl rin ir;ine :ındnl) c utarak onları lıöyle 

Lise ve or
taokullarda 

--ıaı•111 .... ··~--
Terfi eden 6ğ
retmenlerimiz. 

izmir Erkek lisesi tar ilı öğ
retmeni Kemal, coğrafya öğ
retmeni Ömer Orhan, fen bil· 
gisi öğretmeni Hilmi Şerif, 
fizik öğretmeni ilhanın maaş
ları otuzar liraya, beden eği· 

tim öğretmeni Nuri, fen bil
gisi öğretmeni Fuadın maaş· 

ları 45 er liraya, tabiiye öğ· 

retmeni Mehmed Halid, riya
ziye öğretmeni Vahab, tabiiye 
öğretmeni Rüştü ve Türkçe 
öğretmeni Faik ve Kız lisesi 
tabiiye öğretmeni Bn. Şehime
nin maaşları 55 er liraya iblağ 
edilmiştir. 

İzmir Kız öğretmen okulu 
fen bilgisi öğretmeni Bn. Fat
ma Aliye ile Kız lisesi edebi
yat öğretmeni Afet, fen bil
gisi öğretmeni Tahsin Avninin 
maaşları 40 nr liraya, Kız Öğ· 
retmen okulu musiki öğretmeni 
Fikretin maaşı 20 liraya, riya-

getirip götürmüşler .. 
Saime Sddi ziye öğretmeni Huriyenin ma-

---- __ aşı 30 liraya, elişleri öğretmeni 

Su mütehassısı! 
Şarap memleketlerinde bir 

takım insanlar vardır ki, ken
disine gösterilen bir şarabın 
biraz tatmak sııretile kaç se
nelik olduğunu tayin ederler. 
Fakat koklamak suretile suyun 
e·r"'fını tayin eden vardır, der
sek, hayret etmemek elinizden 
gelmez. 

Hayrete hacet yoktur; Ame· 
rikada Basküanyada Haı ri Luf
len adlı bir adam vardır ki, 
bu adam bir suyun ne derece 
iyi olduğunu ancak koklamak 
sayesinde ve bir kimyager gibi 
tayin edermiş! 

Bir şehrin mikrop 
yek Onul 

Bir şehrin nüfusu me\'zubahs 
oluyor da, mikroplarının ye
kunu neden mevzubahs olma· 
sın?. 

Bunu aklına kayan bir ista· 
tistikçi şehirlerin mikroplarını 
tesbite çalışmıştır. Ve neticede, 
bir şehirde en fazla mikrop 
zamanının sabnhın dokuzile 
akşamın yedisi olduğunu tes
bit etmiştir. 

Pazar günleri mikroplar çok 
azalıyormuş! Büyük içtimaların 
yapıldığı günler mikroplar da 
tecemmii ediyorlar ve fazlala
şıyorlarmış. 

Bu zat mikrop miktarım 
rakamla da teshil etmiştir: 
Bir santimetre mikabı yerde 
88,000 mikrop yaşıyabilmek· 
tedir. 

En eski gazetel 
En eski gazete Çinde çıkan 

Çuing-Po gazetesidir. Bu ga
zete, imparator Çuang•ÇiJng 
zamanından yani tam 2500 
senedenberi neşredilmektey· 
mişl. 

Bu kanaat şimdi kuvvetini 
kaybetmiştir. Çünkü Mısırda 
Firavn mezarlarından çıkarılan 
bazı papiro lar, bundan 4000 
sene evci Mısırda bir nevi 

gazete neşredildiğini göster· 
mektedir! 

En kıymetli kitap! 

Ragıbın maaşı 45 liraya, ln
gilizce öğretmeni Enisenin ma
aşı 30 liraya, fizik kimya öğ· 

retmeni Ayşe Resmiyenin ma
aşı 40 liraya, Buca ortaoku· 
lundan Faiğin 45 lirasa, ayni 
okul biçki dikiş öğretmeni 
Nazmiyenin 25 liraya, Karataş 
ortaokul resim öğretmeni İl
haminin 35 liraya, tabiiye öğ
retmeni Osmanın 45 liraya, 
Karşıyaka ortaokulu fen bil-

Bir kitabın kıymeti, hiç şüp- gisi öğretmeni Seniyenin 45 
he yoktur ki, mazhar olduğu liraya, Fransızca öğretmeni 
rağbetle ölçülür. Emine Avni ve musiki öğret-

Birleşik Amerikada en kıy- meni Kemal Zühtünün otuz 
metli kitap arnştırılmış ve bü- beşer liraya çıkarılmıştır. 
yük bir anket açılmıştır. Ne- ,. --
ticede en kıymetli olmak şere· Leylı meslek 
fini ne kazanmıştır biliyor mu· okullarında 
sunuz?. 

Haber verelim: 
.. Ahçılık rehberi ,, adında 

bir kitap.. Bu neticeye gülme· 
mek lazımdır; çünkü bu kitap 
40 sene içinde tam 411 defa 
basılmış ve muharririle tabii 
bu yüzden tam dört milyon 
dolar kazanmışlardırl 

En bUyilk saati 
Cihanın en büyük saati, İn· 

gilterenin şarki Afrikada Dur· 
handaki tayyare karargahında 
bulunmaktadır. Bu saat 70 
metre yüksekliktedir. Saatin 
rakamları ve yelkovanile ak· 
rebi çok uzaklardan görülmek· 
tedir. Elektrikle tenvir edildi
ğinden gece de saati görmek 
mümkündür. 
Feleğin cilvelerinde .. l 
Bir zamanla Parisin moda 

krallığını yapan Andre Fuki-

yeyi tanınuyan pek azdır. Bu
nun gibi şık ve güzel, en zi
yade yaraşan şekilde elbise 
giyen, elbıse diktiren hemen 
hemen yoktul Fakat bir müd
det sonra bu ndamın vaziyeti 
bozulmuş ve şimdi ecnebi sey· 
yahlara rehberlik ederek ge· 
çinmek mecburıyetinde kal· 
mıştır. 

Şarbon aşısı 

Vilayetimiz hayvanlarına tat
bik edilmek üzere Ziraat Ve· 
ıkaleti Etlik müessesesinden 
vilayet Baytar müdürlüğüne 

bir kilo Şarbon aşısı gelmiştir. 

Nenari talebe ahnmasma 
ehemmiyet verilecek 
Leyli meslek okullarının 

nehariliğe doğru götürülmesi 
ve daha ziyade bu okullara 
nehari talebe kaydedilmesi 
Kültür Bakanlığınca tahakku· 
kuna çalışılan bir meseledir. 
Bakanlıktan şehrimiz kültür 
direktörlüğüne dün gelen bir 
yazıda okullarımızın nehari 
talebe kayıd ve kabulünü ter· 
cih etmeleri ve parasız yatılı 
kısmın müsabaka imtihanına 

girip te muvaffak olamıyan· 
lardan istiyenlerin nehari ola-
rak kabul edilmeleri bildiri!· 
miştir. Nehari talebe, imti

hansız ve hiçbir zorlukla kar· 
şılaşmadan okullara kabul 
edilecektir. 

Tire Ortaokulu 
Öğretmen kadrosu bu 

sene veriliyor? 
Tirede yeni Ortaokulu bi· 

nası inşaatı süratle devam· 
dadır. Tire halkının, bu sene 
çocuklarını herhalde Orta· 
okulda okutmak istediklerini 
nazarı dikkate alan vali B. 
Fazlı Güleç, diğer bir binanın 
muvakkaten Orta okul ittiha
zını muvafık görmüştür. Öğ
retmen kadrosunun da, bu 
sene herhalde verilmesi için 
de Kültür Bakanlığı nezdinde 
teşebbüslerde bulunulmuş ve 
müsbet cevap alınmıştır. 

Hali/beyli 
K. cinayeti ___ ,.. ... __ _ 

Topraksız çift
çilere toprak --·-··· .. ·----Kat ilin kız '°kardeşi Bununla Valiler ala. 

dinlenecek kadar olacaklar 
Keınnlpnşn kaznsının Halil

bcyli köyiinde hemşiresini ka
çıran Mustaf yı çifte tüfcğile 
öldüren Nuhan oğlu Must -
fanın muhakemesine dlin şeh
rimiz Ağırceza mahkemsinde 
devam edilmi~tir. Bu celsede 
Giridli Ali adında bir şahid 
dinlenmiş ve katil Mustafanın 
kız kardeşinin kendi evine 
geldiğini, maktul Mustafa ile 
pencereden görü~tüğünü söy· , 
!emiş ve demiştir ki: 

- Maznun Mustafa, kız 
kardeşinin böyle görüştüğünü 
görünce tahammül edemedi, 
evine gitti, annesini ve kız 
kardeşlerini döğdü. Az zaman 
sonra dn bu cinayet oldu. 

Bazı şahidlerin ve maznu· 
nun kız kardeşi Tevhidenin 
dinlenmeleri ıçın muhakeme
nin d vamı b şka bir gi.ine 
bırakıldı. 

Hürriyetinden 
mahrum kalan kadın 
Hapishane müdürü 
ifadesinde ne dedi? 

Cemile adında bir kadını 

malumatı hilafında hapisha· 
nede yedi gün kalmak suretile 
hürriyetinden mahrum bırak· 
makla maznun şehrimiz ha· 
pishane müdürü B. Hidayetin 
muhakemesine dün şehrimiz 
Asliyeceza mahkemesinde baş
lanmıştır. Bn. Cemile, Çanak
kalede merhum General Yu· 
sufun zevcesi Bn. Saadeti öl
dürmekle alakadar idi. Bir 
hırsızlık suçundan İzmir ha
pishanesinde bir buçuk aylık 
mahkumiyet müddetini ikmal
den sonra Çanakkale müddei
umumiliğine sevkolunacaktı. 
Yol parası için lazım gelen 
havaler.in zamanında verilme
mesi yüzünden yedi gün daha 
hürriyetinden mahrum vazi· 
yette hapishanede kalmıştır. 

Keyfiyet müddeiumumilikçe 
haber alınmış, hapishane mü
dürü hakkında takibata baş
lanmıştır. Dünkü muhakeme 
celsesinde hapishane müdürü 
dinlenmiş: 

- Bu hadisede benim su
çum yoktur. Cemile, mahku
miyet müddetini doldurunca 
hapishaneden çıkarıldı, sonra 
yol parası temin edilememiş, 
benim haberim olmadan mu
vakkaten hapishanede alıko· 
nulmus. 

Demiştir. Diğer alakadar
lar da dinlendikten sonra 
müddeiumuminin iddiasını ser
detmesi için muhakeme, başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Kooperatifçilerin 
davası 

Arazi tevzi işlerinin Valiler 
tarafından idare edilmesi hak
kında Maliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiştir. 
1341 senesi muvazenei umu-
miye kanununun 23 üncü mad· 
desinin (A) fıkrasının tatbik 
sureti hakkındaki 9646 numa· 
ralı kararname ile kabul edil
miş olan arazi tevzi talimat-
namesi mucibince toprağa 
muhtaç çiftçilere dağıtıl cak 
olan arazinin muameleli evrakı 
idare heyetleri tarafından tet
kik olunmakta ve bu itibarla 
tevzi muamelelerine idare hey· 
etlerinin reisleri olan valiler-
ce de vukuf hasıl edilmekte 
idi. Ancak muhtaç çiftçinin 
toprak sahibi olması işi, vila· 
yetin esaslı işlerinden olması 
hasebıle mal memurlarının bu 
husustaki muameleleri v linin 
dircklifi dairesinde icra etm si 
lüzumlu görülmüştür. Bu işlerin 
daha kısa bir yoldn yürüme· 
sini teminen yrıc bir tali
matname hazırlanmakta olduğu 
ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edildikten sonra tamim 
olunacağı ve bu talimatname 
gelinciye kadadar arazi tevzi 
işlerinin kanun ve talimatna· 
mesine muvafık olarak valiler 
tarafından idare olunması Ma
liye Vekaletinden vi\5.yete bil
dirilmiştir. 

Menemen ve su 
Proje, iade edildi 

Menemen kasabasına isale 
edilecek yeni içme suyu için 
hazırlanan proje, tetkik için 
Dahiliye Vekaletine gönderil
mişti. Bu proje dün vilayete 
iade olunmuş ve projede bu
lunan bazı noksanların ikmali 
istenmi~tir. 

Fuarda 
Turizm köşesi 

Fuarda Türkiye turizm va· 
ziyetini gösteren zengin bir 
köşe hazırlanmasına başlan

mıştır. Burada Türkiye ve 
lzmir mıntakasındaki turizm 
vaziyeti, Türkiye Turing klü· 
bü tarafından zengin oir şe· 
kilde . tebarüz ettirilecektir. 
Asarıatikamızın birçok maket· 
leri ve memleketimize gelen 
seyyah miktarına dair istatis· 
tikler hazırlanmıştır. 

Turink klüb namına turizm 
paviyonunun hazırlanmasında 

hükumetin fuar komiseri Bay 
Suad Şakir ve Türkofis mü· 
dür muavini B. Rahmi Zal· 
lak çalışmaktadırlar ... 

Kutu fabrikası 
lzmir kutu fabrikasının Teş· 

viki sanayi kanunundan istifade 
edeceği lktısad Vekaletince 
vilayete bildirilmiştir. 

Bağcılık kon-
1gresi toplanacak 

---... ·---
Filoksaraya karşı 
tedbir alınacaktır .. 

6 Eylulde ·Ankarada Ziraat 
Vekaletinde bir bağcılık kon· 
gresinin akdi kararlaştırılmış· 
tır. Bu kongrede bağcılı~an 
inkişafı ve bağl rımızın filok· 
saradan korunması görüşüle· 
cek, tedLir nı hiyetinde mü· 
him kararlar alınac ktır. V · 
kalet, bu kongreye lzmirden 
Burnava ziraat mücadele ist -
yonu müdürü Bay Nihad iri· 
bozun da iştirak etmesi lazım· 
geldiğini viJiycte bıldirmiştir. 

•• 
Oğretici ve tek· 

nik f ilimler 
Gümrük resimsiz 

idhal edilecek 
Öğretici ve teknik filimler 

hakkında Gümriıkler umum 
müdürlüğünden şehrimizdeki 
alakadarlara bir tamim gel
miştir. 3132 numaralı kanuna 
göre, Devlet daireleri tarafın· 
dan getirilen teknik ve öğre· 
tici filimler ile bu filimleri 
göstermeA'e mahsus Parlör 
amplifikatörlü \'e sesli filint 
tesisatlı otomobiller, sessiı 
sinema ve projeksiyon maki· 
neleri, sinema filimi almağtl 
ve yapmağa yarayan makine 
ve aletlerle boş filimler, ferd· 
ler ve hernevi müesseseler 
tarafından getirilen tamameıı 

teknik ve öğretici filimler güın· 
rük resminden muaf olarak 
idhal edileceklerdir. (A) fıkra· 
sında gösterilen filim vesaire· 
nin Devlet daireleri namınD 

getirilmiş olması şart olduğun: 
dan bunların beyannamelef'I 
getiren daireler namına taıı· 

zim edilmiş, milhürlenmiş ol· 
mak ve salahiyetli makamla· 
rın imzasını taşımak lazımdır· 

Ferdler ve hernevi müesse· 
selerin getireceği filimleriıtı. 
muaf geçirilebilmesi için kaıtıl 
nun ikinci maddesinde yaıılı 
(komisyon tarafından) perde 
üzerinde görülmek suretile 
teknik veya öğretici mahiyette 
olduklannın tasdiki lazırndıf· 
Bunlar, ancak lstanbul ve Afi' 
kara gümrüklerinden geçirile' 
bilecektir. Gümrük idart5

1 

kontrol edilmek üzere rntır'' 
kabe ko"Jlisyonunca wııı~ 
gösterilen yere, filimleri br" 
kolcu ve muayene meınll ~ 
nezareti altında gönderec' 

1 

ve bunların değiştirilmeıne5 
ıçın dikkat edilecektir. 

Tren kazası 
Kan lekeleri göroıd0 

Geçen hafta içinde ,Ala~~ 
birle Salihli arasında de~~ 
yolu üzerinde başı ve ayıt~ f 
kesilmiş bir cesed buluııııı~d· 
tu. Şehrimiz cumhuriyet ıııiJ b· 
d · ·1·ğ· l n tll eıumumı ı mce yapı a .,ııfı 

Kemalpaşa kazasının Ören 
köyünde kooperatif parasın
dan bir miktarını zimmetlerine 
geçirmekle maznun kooperatif 
reisi B. Sa~i, ambar memuru 
B. Süleyman ve muhasib Kad
rının mehakemelerine dün 
şehrimiz Ağuceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. Bu 
celsede, iddia makamını işgal 
eden müddeiumumi muavini 
B. Şevki Suner iddiasını ser· 
detmiş ve maznunların, ortak· 

m.:iii1K:~::J1!'3 ..... mll ....... 
lara aid sened ve evrakı res-

ki kat neticesinde bu ada e]cıtİ 
1110 numaralı Ankara ~ ıf 
t rafından kesildiği nnlaşı ~lr 
tır. Bazı vagonların tc~.~r iif 
lerinde kan lekeleri gör~ı~of· 
tür. Tahkikata devnrn cdı 1 

B. Esad Ban_g.i oıı' 
Bir aylık mezuniyetı sbibİ 

mıye üzerinde tahrifat yap· 
mak suretile zimmetlerine 
para geçirdikleri anlaşıldığın· 

dan Türk ceza kanununun 23 
ve 24 üncü maddelt'rİ muci
bince beşer sene, üçer ay 
müddetle hapislerine knrar 
verilmesini istemiştir. 

Maznunların müdafaaları 

ıçın 1 muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

"I" h"k"' et tıı eren vı ayet u ·um ·(bll' 
B. Esad Bengi, dünden 1 1 

ren vazifesine başlamıştır· 

Sonbahar koşular~ t,)" 
Sonbahar atyarışlar~. 1 hll~' U 

lulde başlayacak ve uç ~'°' 
O .. .. hafta 

sürecektir. çuncu.. h•5e' 
şusu, Vilayet Hususa :mu 
besinin koşusudur. 
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Asiler, posta vapurlarını 
ateşe tutuyorlar 

~~-------

Asiler, Siyera Ava/an dağında cumhuriyetçiler
den altı bin kişilik bir kuvveti muhasara etmişler 

Salamanka, 14 (Radyo) - Resmi tebliğ: Aragon cebhesinde asilerin ileri hareketi de· 
vaın etmektedir. Kampilyo ve Desilya tehlikededir. 6000 milis Siyer Avalada ihata edilmiştir. 
Milis kuvvetl<'r Kampilyo cenubuna doğru çekilmektedir. 

Paris, 14 (Radyo) - Asilere mensub harb gemileri, rasgeldikleri vapurlara ateş açmağa 
başlamışlardır. 

Stander, 14 (Radyo) - Resmi tebliğ: Asi tayyareler dün Standeri ve müdafaa ~atlarını 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. Şehirde 62 yaralı vardır. ____________ ............ _________ _ 

Atatürkün treni B. Mussolini 
tiaydarpaşadan Sirkeciye 

nakledildi.. Dün bir söylev daha 
vermiştir İstanbul, 14 (Hususi) -

Atatürkün treni, bugün Hay· 
darpaşadan Sirkt'ciyc nakle
dilmiştir. 

Cumhurreisiınizin, Trakya 
n1anevralarmda bulunmaları 
tnuhtemeldir. 

lstanbulda 
itfaiye töreni yapıldı 

istanbul, 14 (Hususi)-ltfa
iye için mukarrer olan tören 
bugün yapılmış ve itfaiyemi
~in, muhtelif devirlerde maz
har olduğu tekamül gösteril
tniştir. 

Yunan heyeti 
taksim abidesine çelenk 

koydu 
İstanbul, 14 (Hususi) -

Yunan Erkanıharbiyei umu· 
~iye reisi General Papagos, 
t~fakahndeki zevatla birlikte 
bugün taksim abidesina gide
ttk merasimle çelen koymuş· 
lardır. 

Saylav heyeti 
~arın Ankaradan lstanbula 

varacak 
İstanbul, 14 ( Hususi ) 

l' takya manevralarında bulu· 
rıacak olan saylavlar, pazartesi 
tünü (yarın) Ankaradan gele
Ceklerdir. 

Asılsız bir haber 
lstanbul, 14 (Hususi)- Hü 

kuınetimizin, .,akında iki kro· 
'tazör ısmarla;. --ağı hakkm-
daki haberler asılsızdır. 
Kudüs civarında 
Haydutlarla polisler 

çarpıştılar 
Kudüs, 14 ( A.A. ) - iki 

tiİndenberi dördüncü defa 
?l•rak Kudüs civarında yolun 
hZerinde polislerle silahlı bir 
•Ydut çetesinin efradı çarpış

lıııtlardır. Haydutlar silahla
bnı bırakarak kaçmağa mec· 

Ur olmuşlardır. 

~-------·-· ANADOLU 1 
-----

~ünlük siyasal gazete 

Sahip ve baıyazganı 

liaydar Rüşdü ÖKTEM 
ltllınumi neıriyat \'C yazı i§leri 

Cldllru: Hamdi .ı. üzhet Çançar 
~•haııeei: -

lıınir İkinci Beyler ııo.kağı 
. C. Balk Partisi bina81 içinde 

't l'elgraf: İzmir - ANADOLU 
~fon: 2776 ·• Posta kutusu 405 

) ABONE ŞERAiTi 
~ 1200, altı aylığı 700, iiç 
~ ylığı 500 kuruıtur. 
~•ncı memleketler için senelik 

•bone flcreti 27 liradır 
8eı yerde 5 kuruıtur 

tl geçnıiı nü:halar 25 kurufta1 

Palerıno, 14 (Radyo) 
İtalya Başvekili B. Mussolini 
Sicilyada köyleri teftiş etmek
le meşguldür. 

Dün, halka hitabı•n Lir 
söylev veren B. Mussolini: 

- Sicilyanın tarihi 1860 
senesinden beri iki safha arzı::· 
der. 1860 dan 1922 ye kadar 
birinci safhadır. Bu tarihten 
itibaren de ikinci safha baş
lamış ve bu ebediyen dt>vam 
edecektir. 

Garibaldinoların seferinden 
ve gayretinden sonra, Sicilya 
ihmal edilmişti. Halbuki bu 
ada her zaman vatani hizme· 
tini yapmıştır. Sicilyala topçu
ların toplarını bırakmıyarak 
tekerleklerin dibinde can ver
diği görülmüştür. 

1915 de harbe iştirakimiz 

halkın arzusile olmuştur. Şim
diki ltalyan imparatorluğu da 
halkın dilek ve gayreti ile 
kurulmuştur. 

Bu hadiseler Sicilyayı ana 
vatanla beraber yürütmekte
dir. Sicilya, imparatorluğun 
bir köprüsüdür, daima ehem
miyeti haizdir. 

Halk yeknasak ve korpora· 
tif hükumet istemiştir. Bunu 
Faşist rejimi temin etmiştir. 

Sicilyayı hürmetle selam
larım. Ve yarının en büyük 
halyasını da bugünden selam· 
larım. Demiştir. 

Irak heyeti 
Dün lstanbula geldi 
İstanbul, 14 (Hususi) -

B. Hüseyin F evzinin riyasetin
de buiunan Irak askeri heyeti, 
bugün buraya gelmiştir. 

Heyet, Haydarpaşada bü
yük merasimle karşılanmıştır. 

B. Hüseyin Fevzi, gazete
cilere vaki beyanatında, mer-
hum Bekir Sıdkı Paşayı öl
düren neferin, süratle cezalan
dırılacağını söylemiş ve bu 
hadisenin, Türk·lrak rabıta· 
sını bozmiyacağını ilave ey· 
lem iştir. 

Mak Mahon 
MahkOmiyetini bitirdi 
Londra, 14 (Radyo) - Sa

bık lngiliz kralına ateş etmiş 
olan Mak Mahon 12 aylık 
mahkumiyet müddetini bitir· 
miş ve serbest bırakılmıştır. 

Bükreşte 
Enternasyonal marşı 

yasak edildi 
Bükreş, 14 (Radyo) - Da

hiliye Nazırının bir emri üze
rine sokaklarda enternasyonal 
marşının söylenmesi yasak edil· 
miştir. 

B. Van Zeland 
Teşrinievelde 
çekilecekmiş 

Brüksel, 14 (Radyo) -Yeni 
hadis olan siyasi ve dahili 
vaziyet üzerine Van Zeland 
kabinesinin Teşrinievelde is· 
tifaya mecbur kalacağı tahmin 
edilmektedir. 

İngiltere 
Meşhur adamlarmdan 
birini daha kaybetti 
Lond. ra, 14 (Radyo)-Lord 

Roçiman ölmüştür. Lord · ın
giltere ticaret nazırının babası 
idi. 

Lord Roçiman; daha çocuk 
iken bir posta vapurunda 
garsonluk yapmış ve birkaç 
sene içinde tasarruf ettiği pa· 
ralarla küçük bir kömür va
puru satın almıştır. 

Roçiman, hayatında kazan
dığı büyük servet ve mevki 

hep şahsi gayreti sayesindedir. 
(Roçiman)ı son derece tak· 

dir eden lngiltere krala müte
veffa beşinci Corc, ona lord 
unvanını vermiş ve lordlar 
kamarasına aza yapmıştır. 

Roçiman, lngilterenin en 
mühim şahsıyetlerinden biri 
idi. 

Bir kadın 
Delilik saikası çocuk

larım . boOdu .. 
Munnch, 14 (A.A.) - Bir 

delilik esnasında Bavyeralı bir 
köylü kadın bir nehirde bütün 
çocuklarını boğmuştur. Kadın 
kendini diğer bir nehre ata
cağı sırada tevkif edilmiştir. 

Frnsız mali planı 
Kolaylıkla tatbik 
olunabilecekmiş 

Paris, 14 (Radyo) - Mali
ye Nazırı B. Corc Bone, yeni 
mali plan üzerinde çalışmağa 
devam etmektedir. Dün Bah
riye ve Adliye Nazırlarile uzun 
bir konferans yapmış ve bu
gün de Müstemlekeler Nazırı 
B. Muteyi ve Mesai Nazarını 
kabul etmiştir. 

Resmi bir tebliğ ile, sağ 
cenah gazetelerinin B. Bone
nin hususi bir komisyon ile 
çalışmak istediği hakkındaki 
haberleri tekzib edilmiştir. Ye· 
ni kararnamelerin tadili hase· 
biJe mali planın tatbiki müş· 
kül olmıyacaktır . 

Af areşal Blomberg 
Çin Maliye Nazırı şere· 

fine ziyafet verdi 
Berlin, 14 (Radyo) - Ma· 

reşal Fon Blomberg bugün 
Çin Maliye Nazarı Dr. Hunga 
bir ziyafet vermiştir. 

Dr. Hung bugün, Baron 
Fon Nöyrat taraf andan resmen 
kabul edilmiştir. 

Hatayda 
şahlanan vahşet 

İstiklaline, hürriyet ve hak
larına kavuşan ve bu kavuş· 
mağı tamamlamak üzere bu
lunan Hatay, evvela Alev'i kar· 
deşleriınize karşı U)'arıan müd· 
hiş bir kin e gaıabdan sonra 
Hatay Türklerine Je tcvec· 
cüh etti. 

Dün gelen haberler, bize 
Hatayda g-emi azıya alan bazı 
müfrit haydudların, işledikleri 
feci mezalimi sarahatle gös
teriyor: 

Mülteciler • bini geçmiştir. 
Kırk bir yaralı, yedi de şehid 
\far. 

Şuur ve mantığı kepaze ve 
hamakatle boğarak kah bizim 
Hataylılara, kah Alev'i kar
deşlere karşı şenaatin binbir 
çeşidini yapan bu tasallut, 
kendi kendini öldürmek isti· 
yen bir akrebi ne kadar da 
andırıyor? 

Her ne pahasına olursa 
olsun, her kim herhangi bir 
hadise ve vesile ile yeni Ha
tay rejiminin önüne çıkarsa 

çıksın, ken·an yürüyecek, it 
ürüyecektir. 

Türk hükumeti bu rejimi, 
kendi prestijini ortaya atarak 
ve, kardeş bir yurdun tarih
ten gelen ve gene tarihce 
tasdiki İcab eden bir hakkını 
her yerde, her şekilde mü
dafaaya karar vererek ortaya 
çıkarmak şerefini almıştır. Bu
nun arkasmda hiçbir teffiz, 
hiçbir açık kapı, hiçbir kayıd 
yoktur. O sadece ve sadece, 
bugün bütün dünyanın bildiği 
şekilde kabul edilmistir ve, 
tatbik olunacaktır da .. 

Çapulculuğun, haydudlu· 
ğun bu iş üzerindeki ömrü, 
havaya kalkmış bir yumrukla 
ineceği kafa arasındaki me
safe kadar kısadır. Yeni re
jimi beğenmemekte gösterilen 
ısrar, bir vahşet, bir şenaat 
ve kıtal halini aldığı gün, 
kendi işini bilip bizzat gö· 
renlere mahsus bir sürat ve 
enerji ile bu halin köküne kib
rit suyu döküleceğini kavrama
lıdırlar. 

Sabrın, itidalin, bas.ret ve 
teenninin hepsini de bilıriz. 

Fakat gene biliriz ki; dünyada 
herşeyin bir hududu vardır 
ve bu hudud aşıldığı daki
kada, geriye kalanların kıy
metleri tamamile mahvolur. 

Suriye ile herhangi bir ih· 
tilafa düşmek istemeyiz anı· 
ma, bunun manası, hiç de la
kayd'i ve sükfıt değildir. Bu 
isteğin karşılıkla olması şarttır. 
Aksi takdirde Halayda bay
rak kaldıran bu sokak ser· 
serileri ve ayak takımının ke· 
miklerini gene bizzat Hatay 
Türkleri kaldırımlara yapıştı· 
rabilirler. 

Hatay rejimi, söz götürmez, 
sekten, şüpheden uzak, mut· 
laka tam manasile kemalini 
bulacak, kendi mevcudiyetini 
tarihin sahifelerine yazdıra
caklar. Buna inanmak, bizzat 
onların menfaetlerinin bir ik· 
tizasıdır. O. R. G. 
~~~~---~-~-~ 

V aşingtonda 
Markoninin heykeli 

dikilecek 
Nevyork, 14 ( Radyo ) -

Birleşik Amerikada Markoni 
şerefine Vaşigtonda bir abid"! 
dikilmesine karar verilmiştir. 

Rus tayyarecilerinden 
haber ~hnamıyor 

Tayyareciler, müthiş f!ir fırtınaya tutul
duklarını telsizle bildirmişlerdi 

~--· Paris, 14 (Radyo) - Ha- cilerini dört saat geciktirmiş-
vas Ajansının Moskova<lan lerdir. Tayyarecilerin Fair-
aldığı haberlere göre, Şimal banksa (Londra saatile) bugün 
kutbundan Amerika seyahati· saat 13 den evel varabilecek-
o~ çıkan Rus tayyarecilerı, leri zannedilmemektedir. 
müdhiş bir fırtınaya tutulmuş· Moskova, 14 (A.A.)- Sov-
lardır. yet tayyarecilerinden gelen bir 

Rus tayyarecileri, felaket haberde möterlerden birinin 
haberini verdikten sonra bir bozulduğu ve o vakte kadar 
daha muhabere etmemişlerdir. istihlak edilen benzinin yük-

Tayyarenin bir buz kitlesi sekliğini kaybetmeden tayya· 
üzerine inmeğe mecbur oldu- renin yoluna devamına imkan 
ğu zannediliyor. verdiği bildirilmektedir. 

Nevyork, 14 (A.A.)- Saat Londra, 14 (A.A.) - Tem-
2 de (Greenvich saati) Sovyet muz kutub uçuşunun şefi al-
sefaretine Sovyet tayyaresi bay Gromov dün akşam be· 
hakkında henüz malumat gel- yr,.natta bulunarak Moskova-
memişti. Tayyareden saat 17 San Fransisko veyahud Mos· 
denberi haber beklenmekte kova-Nevyork arasında fevka· 
idi. Sovyet tayyaresi saat 18 de lade hava vaziyeti müstesna 
F airbanksda bulunacaktı. olmak üzere 24 saatte seferi 

Nevyork, 14 (A.A.)- Roy- temin eden muntazam servisin 
ter Ajansı bildiriyor: iki sene zarfında tesis edile-

Şimal kutbund=ln sonra kuv- ceği kanaatinde bulunduğunu 
vetli rüzgarlar Sovyet tayyare· söylemiştir. 

.Bolu ormanlarında /ngiltereye yapaca-
tedkikat ğımız ihracat 

Bolu, 14 (A.A.) - Ankara Başı 1 inci sahifede -
yüksek ziraat enstitüsünün or- \ holesale !'ociety G. Uenholm. Ma. 
man fakültesi şefi Dr. B. Ali neger, Acoıtisb Co-operative Vbo. 

Kemalin nezareti altmda or· 1eı1ale ocicty Ltd. l..eitb. C. fal', 
man fakültesine tefrik edilen M:ınager, Co·opcrative Vbolesale 
ikinci sınıf talebesinden 15ki- I.imited. ortlıampton. G. il. Mea· 

de, Co-operath'c \'lıoleaale Society 
şilik bir talebe grubu Bolu Limited, Manchester. 
ormanlarında tetkikat yapmak 
üzere şehrimize gelmişler vila
yet tarafından Bolu orta oku· 
tuna misafir edilmişlerdir. 

Talebenin yapacağı tetki· 
kat 15 gün sürecektir. Dün 
şehrin büyük müsseselerini ve 
yakındaki kereste fabrikalarını 
gezmişlerdir. Bugün de ılıca· 
lar ve Selvan ormanları etek· 
lerini gezmişlerdir. Bundan 
sonra uzak keresteıfabrikaları 
gezilecek ve her cins~cn meb
zulen bulunan ormanlarda 
esaslı tetkikler ve tecrübeler 
yapacaklaraır. 

Belediye, Halkevi, Bc.ılu or· 
mancılan misafirleri şercfıne 

biı şölen vereceklerdir. 

Grub Abant gölü ve or· 
manian ve Sehen ve Köroğlu 
sılsilesi ormanlarında tetkik
lerini bitirdikten sonra Düzce, 
Bolu ve Gerede yolu ile 
Ankaraya döneceklerdir. 

BJou, 14 (A.A.) - Bu gece 
parti salonunda belediye tara
fından şehrımizde misafir bu· 
lunan Orman yüksek mühen
dis mektebi talebeleri şerefine 
bir ziyafet verildi. Zıyafette 

ilbay ve daıre müdürlerıle 

parti ilyönkurul üyeleri ve da· 
imi encümen azalan ve orman 
muhafız ve askeri alay kuman
ları, orman müdür ve mühen
disleri bulundular. 

Yemekte ilbay ve umumi 
meclis üyesi misafir talebeye 
Bolu halkının orman servetinin 
işlemesile ormancılara olan 
sev.2'i ve alakalarından bah
settiler. 

Talebe bugün Abanda çık
tılar. Üç gün orada kampla
dıldan sonra Soluya dönecek· 
lerdir. 

B. Ribentrop 
Taggare ile Berline gitti 

Londra, 14 (Radyo) - Al
manyanın bura sefiri B. Ri
bentrop, refikasile birlikte bu 
sabah tayyare ile buradan 
hareket etmiş ve akşam üzeri 
Berline varmııtar. 

Bugün maç var 
- Başı 1 inci sahifede -
ge~en haberle~, A) tlında futbolün 
seri bir inkişafa mazhar olduğunu 
v~ kısa zamanda iyi elemanlar ye· 
tişıiğini ve bulunduğunu güater· 
mektedir. 

Aydın mubteliıi, lzmirde ya· 
par.ağı maç için epeyce ha:rırlan· 

mıştır. İzmir mubtcli de fuar mü· 
nasebeıile yckdiğerini takih edeı·ck 
m11çlar için az çok formünü bııl· 
muştur. Takımımızın nıÜl'takbel 

maçlarda alacağı ncıiceJcri tahmin 
eılebilırwk fırsaıı. hugfıııkfı maçla 
f'fe geçıııış oluyor. ÇoL.tı•rılıcri maç 
eyreıııı .. <1igiıııiz içiıı de lrn tenıa,.ııı 

Z.-\"ki Lü)lik olJcakıır. 

Ankara gücü 
Bisikletçileri Deniz/;ge 

vardı lor 
Denizli, 14 (A.A) - An 

kaıagücü b ı sıkld .ılerı dün sa· 
at 18 de Deııizlıye gt'ldıler. 
Bölge heyeti, parti ve İlçe 
Başkanı, kulubler ve sporcu
lar tarafından altı kılom,.tre 
mesafede karşılandılar. Bugün 
Vilayeti, belediyeyi, komutan· 
lığı ve partiyi zıyaret edecek
ler, şehrın muhtelif gezi yer 
lerini göreceklerdir. 

Berlinde 
Korkunç bir yangın .. 
Berfin, 14 (Radyo) - Poç 

Dam mahallesinde büyük bir 
yangın çıkmıştır. 

Muazzam binaların birçoğu 
yanmak tehlikesile karşılaşmış 
bulunuyor, akşama kadar biri 
itfaiye neferi olmak üzere dört 
kişi yanmıştır. 

1 TAKViM 
Rumi - 1353 ı Arabi· 1356 

1 Ağustos 2 Cem. ahar ': -
1 
9 
3 
7 

Ağustos 

15 
Pazar 

1 
9 
3 
7 

Evkat Ezan Vasat :Evkat Ezan Vasat 

Günet 9,25 4,54 akşam 12 19,28 
öğle 4,Sl 12,20 yatsı 1,51 21,:n 
· · di 8,48 16,1. im111k 7,19 2,48 



·Sayfa t ANADOLU 15 ~ 93'1 

Kamyon kazası 
Bayraklıda Turan-Menemen 

Japon donanması bütün Çin şehirlerini 
bombardıman etmek için emir almıştır 

caddesinde Haydar oğlu Raşit - - - ----•--•-.... --------
idaresinde bulundurduğu 456 - 8aşı 1 inci sahifede - iki batarya şimal istasyonunu altında bulunan Liangsiang ter Ajansa bildiriyor: 
sayılı kamyonu Kemal oğlu 9 miler düşmüş, bir Fransız po· bombardıman etmektedir. şehrine girmişlerdir. Çinliler, Çin milletinin Nan· 
yaşlarında Gülşene çarptırarak lisi ölmüştür. Şanghay, 14 (A.A.) - Çin Diğer cihetten öğrenildiğine kin müdafnasını Madrid mü· 
yaralanmasına sebebiyet ver- Palas oteline düşen bi bom- makaınab 10 Ağustosta baş· göre, Çinliler Nankin civarın· dafaası kadar unutulmaz bir 
diğinden yakalanmıştır. iki yüz kişinin yaralanmasına ladıkları Uangpu nehrini ka· da bulunan Japonları geri püs- şekilde yapacak!arını bildiri-
Damad/a kaynana sebebiyet vermiştir. patma işine devam etmekte· kürtmüşlerdir. yorlar. Şehrin müdafaası ve 

Biribirini yaraladılar Şanghay, 14 (Radyo)- Ja· dir.Şimdiye kadar nehirde bir Tokyo, 14 (Radyo) - Ja- hava müdafaası hazırlıkları 
Dolaplıkuyuda Halil oğlu ponlar civardaki mahallelerin vapur ve beş yelkenli bahrıl· ponyanın, Şanghay ~ehrinin bitmiş şehrin içinde birçok 

Bayram kayınvalidesi Mustafa bombardımanına devam edi- mıştır. Bir Japon gemisile bir derhal tahliyesini istediği bil· yerlerde siperler kazılmıştır. 
kızı Afeti bıçakla sağ kol ve yorlar, benzin ve gaz depola· kaç ecnebi vapuru mahsur bir dirilmektedir. Kuomintangın merkezi icra 
omuzundan ve Afet de keserle rmın bir kısmı ateş almıştır. vuziyette kalmşlardır. Bu haber, ecnebi mehafilini komitesi azasının buhran müd-
Bayramı başından yaralamış· Dokuz yerden büyük yan· Sanghay, 14 (A.A.)-Japon endişeye düşürmüştür. detince riayete mecbur kala· 
tır. Afet hastaneye vatırılmış gınlar çıkmıştır. başkumandanlığa Çin askeri Moskova, 14 (A.A.) - Tas cakları bazı taahhüdler ve bu 
ve Bayram yakalanmıştır. Şimdiye 'kadar yapılan tah- müesseseleri civarında oturan Aiansı bildiriyor: arada bilhassa diğer gurub-

Otomobil kazası kikata göre, üç gün zarfında ahaliyi buralarını boşaltmağa Sovyetler birliğinin Çindeki larla olan bütün ihtilafların 
lkiçeşmelik caddesinde şo· 700 kişi ölmüş, 200 kişi ya· davet etmiştir. Bu davet Çin askeri harekata askeri müşa- unutulmasına dair bir taahhüd 

för Halil oğlu Sıtkı idaresin- ralanmıştır. mahallelerinin Japon harb virler göndermek vesaire su- kabul edilmiştir. Bundan Ku· 
deki 12 sayılı otomobili yol· Şanghay, 14 (A.A.) - Çin gemileri tarafından bombar· retile iştiraki hakkında Japon omintangın şimdiki buhran 
dan geçen lbrahim oğlu 8 ya- bombardıman tayyarelerinin dıman edileceği saretinde tef· ve Alman membalarından ya- müddetince bütün siyasi gu· 
şında Hüseyine çarptırarak sol Japon imtiyaz ınıntakalarımn sir edilmektedir. yılan haberler hiçbir tefsire ve rublarla teşriki mesaiye karar 
kolundan yaralanmasına sebe- merkezi üstünden uçmaları Şanghay, 14 (Radyo) - Ja· tekzibe lüzum göstermiyecek vermiş olduğu anlaşılmaktadır. 
biyet verdiğinden yakalanmış üzerine Japon gambotları tay- pon filosu kumandanı Vis Ami- şekilde uydurulmuş şeylerdir. Tokyo, 14 (A.A.) - Japon 
ve Hüseyin hastaneye kaldırıl· yarelere ateş açmışlardır. ral Ogada, Çinlilere hitaben Londra, 14 (A.A.) - iyi deniz ihraç kuvvetleri müdafaa 
mıştır. Çin tayyareleri Japon bah- bir beyanname neşretmiş ve malumat alan mahfiller fngiliz ve emniyetlerini temin etmek 

Hakaret riye müfrezelerinin kararga· Çin mahallelerinin tahliyesini hükumetinin Tokyodaki mas· üzere 12 Temmuz gecesi Şan· 
Alsancakta karakol soka· hını bombardıman etmiştir. istemiştir. Çünkü vaziyet kar- lahatgüzarını Japon bükume· ghayda beynelmilel imtiyaz 

ğında Halil oğlu Niyazi sar- Japon harb gemileri de şısında bunların baştanbaşa tine Çine karşı itidalle hare· mıntakası etrafında bazı mev-
hoş olduğu halde Mehmet Ali Voosungun kalelerini bombar- yakılma~11 zarureti basıl ola- ket tavsiye etmesi için yeniden zileri işgal etmişlerdir. 
oğlu Kamile hakaret ettiğin· dıman etmeğe başlamışlardır. caktır. teşebbüste bulunmağa memur 13 Temmuz saat 9, 15 te 
den yakalanmıştır. Çin tayyareleri lngiliz kon- 20 Japon harb gemisi hali ettiği hakkında yabancı gaze· ihraç kuvvetlerile Çin kıt'aları 

Eve taarruz soloshanesine 200 yardalık bir harb vaziyetindedirler. telerde çıkan haberleri yalan· arasında tüfek ateşleri teati 
lkiçeşmelikte hasta soka· mesafede bulunan Japon Ami- Bir habere göre, bombar- lamışlardır. edilmi~tir. 

ğında Yahya oğlu Şerif, ken· ral gemisi lzumonun üstüne dıman başlamışhr. Şanghay, 14 (A.A.) Saat 18,40 ta ayni gün Ja-
disine çocuklarını göstermiyen bir kaç bomba atmışlardır. Şanghay, 14 ( Radyo ) - Royter Ajansı bildiriyor: pon filosu Çin kıt'alanna karşı 
eski karısı Rafiyenin evine Fakat bombalar ne gemiye ne Şanghaydaki vaziyet çok va- Çinliler iki Japon' destroye· ateş açmıştır. 
taarruz ve hakaret ettiğinden de konsoloshaneye isabet et· himdir; dün hadiseler genişle· rinin göz önünde Uhangpo Sang-Tung eyaletinde umu· 
yakalanmıştır. memiştir. Bundan sonra Çin mek istidadını göstermiştir. nehri üzerinde Şanghay kulü- mi vaziyette bir değişiklik 

Kıskançlılc kıt'aları demiryolu hattını şar· Sapey mahallesi Japon bom- bünün 200 metre cenubunda yoktur. Bununla bcrabt"r Çing· 
Gaziler muhallesinde Ziya ka doğru katetmişlerdir. bardımanı ile yanmaktadır. Japan gemilerinin karaya kı· Taeda Japon aleytarhğı fazla-

kızı Meşkure ve Osman kızı Zırhlı otomobillerde duran Yugany mahallesi de tama· taat çıkarmasına mani olmak laşmış ve :şehrin Japon kolo-
Ayşe, Mehmet kızı Azize, Japon kıt'alarma mecbur olm- men harab olmuştur. üzere yapmağa başladıkları oisi Çin halkının fena mua· 
Emin kızı Emine kıskançlık dıkça ateş etmemeleri tenbih Bu hadiseler üzerine şehir· barajı ikmal etmektedirler. melelerine maruz kalmıştır. 
yüzünden birbirlerini dövdük- edilmiştir. Çünkü burada vu· de panik çıkmıştır. Halkın Çimento yüklü iki vapurla üç Vaziyet bu noktai nazardan 

vahimdir. )erinden yakalanmışlardır. kubulacak bir çarpışma Japon bir kısmı imtiyazlı ve ecnebi büyük yelkenli nehrin ağzında 
Para meselesi hatlarının gerisinde hulunan mıntakalarına iltica etmekte- batırılmış ve nehir içerisine Hopei eyaletinde askeri ha· 

1 rekat sahasında vaziyette bir 
kiçeşmelik Hastane cadde- binlerce sivil Japonun haya- dir. Beynelmilel kuvvetler ye· girilmez bir hale gelmiştir. 

sinde park oteli idare memu- tına tehlikeye koyabilir. niden takviye edilmiştir. Vaşington, 14 (A.A.) - değişiklik olmamışsa da Japon 
ru Hüseyin oğlu lsmail otel Şanghay, 14 (Radyo) - Gönüllü milislerle imtiyazlı Royter Ajansı bildiriyor: ordusu 12 Temmuz gecesi Çin 

J B h · N b kıt'alarının bir taarruzunu tard· ücretini vermıyen müşterilerden apon a rıye azırı, ütün mıntakalarda askeri kordonlar B. Hull ve Saito, Çin-Japon 
Hasan kızı Safiyeyi tokatla Çin sahil şehirlerinin bom· ihdas edilmiştir. haaiseleri hakkında görüşmüş· etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
dövdüğünden yakalanmıştır. btırdıman edilmesini donanma Çinliler, Japonlara karşı mu· lerdir. Bu görüşmede Şang· Japon ordusunun bir kısmı 

Hakaret kumandanına emir eylP.miştir. kavemet etmı-ktedirler ve hiç· aaydaki beynelmild mıntaka 12 Temmuz gecesi Nankouyu 
Keçecilerde Keten çarşısın· Bu emir; Çin tayyarelerinin, bir veçhile Japonlara boyun vaziyetinin hususi surette mev- işgal etmiş ve 13 Temmuzda 

da Mehmet oğlu Ahmet Ali Şanghaydaki Japon sefaretha- eğmemeğe karar vermişlerdir. ıuu bahsedilmediği bildiril- şimali garbi istikametinde 
oğlu Mustafa Nuriye hakaret nesini bombardıman etmele- Çinlilerin bu inad ve ısrarı mektedir. ric'at eden düşmanı takip 
ettiğinden ynkalanmıştır. rinden çıkmıştır. vaziyeti bir kat daha fenalaş· Şanghay, 14 (A.A.) - etmiştir. 

Hırsızlık Şanghay, 14 (A.A.) - Top tırmaktadır. Öğleden sonra üç Çin tayya- Şanghay, 14 (A.A.) - Saat 
Gaziler caddesinde Bekir ateşleri devam etmektedir. Şanghay, 14 (A.A.)-Cent- resi yeniden lzumo zırhlısı üze- 16 dan sonra Çin tayyareleri 

oğlu Abdullah ve Osman oğlu Beynelmilel imtiyaz mıntaka· ral Nevs Çin Ajansı, Çinlilerin· rinde uçtuğundan civardaki Uangfu önünde demirlemiş 
Mustafa hurdavatçı Abdullah sının Huceunun şimalinde şimal istasyonunun üç kilo- Japon kruvazörlerinden Ma· olan Japon harb gemilerile 
oğlu Sadığın deposundan 5 bulunan kısmı Japon kıt'aları metre şimalinde kain Patsejao cınıkla fırlatılan iki Japon tay· Japon mevzilerini bombardı· 
adet boş çuval çaldıklarından tarafından muhafaza edilmek- mahallesine girdiklerini bildir· yaresi ve lzumo zırhlısının top mım etmişlerdir. 
yakalanmışlardır. tedir. mcktedir. ateşile karşılanmıştır. Beteouan caddesinin şima· 

Bıçak taşımak Şanghay ·-Vusung şimendi· Central Nevs Ajansının Pa- S tayyare yekdiğeri etrafın· tine Japon kışlasınm yanına 
Kemr istasyonunda yapılan fer hattı boyunda yangınlar otingden aldığı bir habere da dönüp çarpışmadan göz· birçok bombalar düşmüştür. 

silah araştırmasında lbrahim devam etmektedir. Çinliler göre, Çin ileri karakolları den kaybolmuşlardır. Japon konsoloshanesi önünde 
oğlu arabacı Mehmedin üze- bu yangınların Japonlar tara· Pekin·Hanken hatta üzerinde Sokaklarda kargaşalık ye· demirli bulunan lzumo kru· 
rinde bir bıçak bulunduğun· fından çıkarıldığ,nı iddia et- Sangtingslenin 10 kilometre niden başlamıştır. vazörünün yanına toprpiller 
dan yakalanmıştır. mektedirler. 72 santimetrelik cenubunda Japonların işgali Nankin, 14 (A.A.) - Roy· düşmüştür . 

.................................................... 11!11' .............. . 

1 Ciizli Cihangir -----------_34_ Nakleden: F.Şemseddin Benlioğlu 

dolayı ayrı ayrı teşekkür ede· 
nm. 

Dedi. 
General Mars: 
- Ben bu esrar perd~sini 

yırtmıya karar verdim. Ben 
esasen hava kuvvetleri erkanı 
harbiyesine gelmezden evel 
siyasi tahkikat ile meşguldüm. 
Maamafih en ziyade alakadar 
olduğum fenni araştırmalar 
idi. Bu hususta profesör Ro
zun da bana yardım edeceğini 
ümid ediyorum. 

Dedi. 
Profesör ayağa kalktı ve 

General Marsa: 

-
- Bu işte tamamen emri

nize tabiiml 
Dedi. 
Başvekil bu ahenk ve azim

den dolayı çok memnun ol
du, ve: 

- Gösterdiğiniz aşk ve 
ittifaktan dolayı hepinizi tek· 
rar tebrik ederim. Bu işte 
istediğiniz her yardımı benden 
göreceksiniz? 

Dedi. 
* 

* * Başvekilin yanından çaktık-

ları andan itibaren, General 
Mars ve profesör Roz bu 
esrar peşinde çalışmıya baş· 

ladalar. iki kudretli adamın netice elde edilemedi. O ka· 
ittifak ettikleri nokta şu idi: dar ki, bu meçhul kuvvet ve 
Bu meçhul mahluk icat ettiği alet unutulmıya yüz tuttu. 
kuvvetli ve görülmemiş bir * • • 
alet sayesinde herşeyi, heryeri Dasya hükumetinin deniz 
görüyor, her söyleneni duya- ve hava kuvvetlerinin büyük 
biliyor ve görünmeden her manevraları başlamıştı. Bu 
istediği yerde hakim ve faal memleket son zamanlarda si-
olabiliyordu. lahlanmak hususunda büyük 

Şimdi yapılacak şey bu bir faaliyet göstermiş ve 
meçhul kuvvetin eseri olan müthiş bir deniz ve hava 
aleti bulmak veya bu aletin kuvveti vücude getirmişti. Bu 
makanizmasını tesbit etmek kuvvetlere fennin ve asrın en 
lazımdı. son, en şayanı hayret keşifleri 

Bu esrarengiz kuvvet ve de tatbik olunmuştu. Saatte 
aleti arıyan yalnız Mars ve kırk mil süratle hareket eden 
Roz değildi. Daha birçok büyük hattı harp gemileri 
kimseler, o akşamki radyo yalnız bu memleketin donan· 
hadisesi üzerine bu meçhul masında vardı. Muhribler, 
kuvvet peşinde çalışmıya baş· önüne geçilmez bir kuvvet 
lamıştı. · şeklinde yapılmıştı. Tahtelba· 

Epeyce zaman bu araştırma· birler hem uzaktan hem de 
lar devam etti, fakat hiçbir en fazla bir derinlikten tam 

bir isabetle zırhlıları batırmı· 
ya muktedirdiler. 

Fakat Dasya memleketinin 
en ziyade hayrete şayan kuv
veti hava kuvveti idi. Bu kuv
vet son sistem dört bin tay· 
yareden mürekkeb bulunu
yordu. Her bir tayyare beş 

ton bomba taşıyabilirdi. Bu 
hava filosu, en büyük ve miis· 
tahkem bir şehiri beş dakikı. • 
da baştanbaşa tahrib edebi· 
lirdi. Bu tayyareler saatte 600 
kilometre yapıyorlardı. 

Bu manevralar tam dört 
gün sürdü. Deniz harpleri, 

torpillemeler, hava muharebe
leri yapılmıştı. Manevralarda 
elde edilen tam muvaffakıyet 
ecnebi ataşelerin büyük hay· 
retini mucib olmuş ve Dasya 
hükümdarı da bu yüzden çok 

Uangfu nehrinin her iki sa· 
hilinde de yangınlar çıkmıştır. 

Hava müdafaa toplarile 
mitralyözlerin müthiş gürül
tüsü mültecilerle dolmuş olan 
imtiyaz mıntakaları sokakla· 
rında panik husule getirmiştir. 

Fransız imtiyaz mıntakasına 
iki bomba düşmüştür. Birin· 
ci bomba De Grand Monde 
denilen yere ve kesif bir 
mülteci kalabalık içine düş· 
müş yüzlerce kişinin yaralan· 
masına sebeb olmuştur. Bu 
arada Aavas Aiansmm tele
foncusu da yaralanmıştır. 

Bir başka bomba Nankirı 
caddesinin nihayetinde bulu· 
nan Palasotel civarında infi· 
lak etmiş ve birçok kişilerin 
ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Çin ve Japon tayyareleri 
imtiyaz mıntakası üzerinde 
ayni zamanda uçtuklarından 
bu bombaları atan tayyarenin 
hangi tarafa mensub olduğu 
belli değildir. 

Tokyo, 14 (A.A.) - Şang· 
hay belediye reisi Japon kon· 
soloshanesine bir nota vere· 
rek Çin kıtaatının Şanghay· 
daki Çin topraklannın istili· 
sına karşı mukavemet etmek 
hususundaki azim ve iradesini 
bildirmi~tir. 

Belediye reisi japon kon· 
solosunun nazarı dikkatin• 
Çin askeri makamatının en· 
ternasyonal makamata mür•· 
caatla Japonları imtiyazlı mırı· 
takayı üssülhareke olarak kul: 
)anmaktan vazgeçmelerini, aks• 
takdirde Çin hükumetiniıı 
meşru müdafaası için ittihat 
edeceği tedbirden dolayı mes· 
uliyet kabul edeaıiyeceği nok· 
tası üzerine celbetmiştir. 

Şanghay, 14 (A.A.) - rJLI· 
harebe esnasında Çin tayy•· 
relerinden atılan iki boınb' 
hedeflerini bulmayab şehrin ser 
kaklarından birine düşmüştiit· 
20·30 kadar Çinli ölmüş ve 
iki ecnebi kadını yaralanmıştı~· 
Diğer bir bomba da ecneb!. 
lere ait sekiz katla modem b•' 
binanın üstüne düşmüştür. pi· 
ğer cihetten öğrenildiğine go;e 
bir Çin fırkası şimendifer ı 
Şanghaya gelerek mevıi J . ,. 
mışlardır. 12 Çin fırkası ı~lı· 
bettiği zaman Şanghaya 'r 
rümek üzere emir almıştır· 

Grev 1 
Paris, 14 (A.A.) - UrnLJ;e 

Transatlantik kumpanyasile ~ 
F rance mürettebatının g~ı· 
dolayısile vapurun Havre ~· 
reket edemediği bildirillfle 
tcdir. ı"' 

memnun kalmıştı. 
1 si~' 

Hava manevralarının e bİ' 
hariçten vukua gelecek 'i' 

taarruzu defetmekti. M•~: ... 
ralarm bu son kısmın• dıf· 
kalade ehemmiyet veriliY0

' d• 
D .. b' b" 111 e ort ın tayyare ır f ' 
havalanacak ve taarruz\I .de oıı 
sonra hücuma geçecekt•· ~de 

'kuls binlerce insan bu harı ·Afi . . ..... 
hava manevrasını seyır tsf' 
toplanmıştı. Evvela 200 . yı· 
yarelik bir keşif hareket• .1I' 

b. e ı 
pıldı. Bundan sonra Küçii~' 
kın tayyare havalandı. dslt' 
ler alçaktan, büyükler rJih'' 
yüksekten uçuyorlardı. ~k f' 
yet dört bin tayyare go 
zünü kapladı. . ..,o· 

Bu dört bin tayyarenı~ .. ,ta, 
törlerinden çıkan gürt' 

- Sonıı V..,..... 
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Ruhi tezahürlerin, insan çehresi üzerinde, bakışlarda, dudakların kıvrımlarında, 
hatta başın duruıunda, kaşların vaziyetinde kendini sarahatle gösterir. .Adeta çehre 
ue başımızın hareketleri, l'ulıumuzun aynasını teşkil ederler. işte size "Anne Madma
zel,, fi/iminin yaratıcısı güzel Daniellein ayrı ayrı ruhi haletleri ifade eden portreleri: 

Soldan aşağı, vaziyette emniyet, telaş, tahaggül, ortada, sükun ve huzur, yanda, 
dargınlık ve solda neşe ue sevinç ifade ederken .• 

Madam Şeyne
yin sonu! 

Evvela haber verelim: Ma· 
dam Şeyncy şen, ~uh, güzel 
dul bir kadındırl Her vakit 
olduğu gibi yüksek ve aristok
rat sosyetelerden birisine da· 
vet edilmiş ve orada fevka· 
iade muvaffak olmuş Ve ... Bil· 
hassa Kart Varlgon Lord Kel
ton ile güzel ve nazik, genç 
ve kibar Lord Arnor Diblengin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Bu nazarı dikkati celb cüm· 
lesi, filimdeki vakıanın hakiki 
mahiyetini ifade edemez; çün
kü hem kart hem de taze 
Lord, Şen Dolle evlenmeğe 

• talih olmuşlardır! Genç kadın 
her ikisini de idareyi muvafık 
görmüştür. Fakat bu kadın bir 
hırsızdır; b;r aşıkı, bir oda 
hizmetçisi ıve birkaç hizmetçi 
daha suç ortağıdır. Bir ger· 
danlık çaldığı sırada tevkif 
edilmek tehlikesine düşmüş 
ve bu tehlikeden ancak genç 
Lord sayesinde kurtulmuş ve 
ikinci olarak genç Lordun 

ıcvccsi olmağı kabul etmiştir. 
Bu filim, Frederik Lomdolün 

eseridir; bundan evci 1930 da 
filime alanmış ve Normaşerer 
Şen Dul rolünü yapmıştır. 
Kadın kalbini çalan bir genç, 

fen ve şatır genç Lord ve ih
tiyar Lord bu filimin ruhudur; 
Şeq ve komik aahneler, teıa· 

Nesi kulesi ·-. 
Mişel Zevakonun romanlarının 

maruf kulesi beyaz perdede 

Nesi kulesi, haddizatında 
maruf bir isimdir. Mişel Za
vakonu romanlarının ruhu bu 
kule ve maceralarından alın · 
mıştır. 

Böyle bir mevzuun şimdiye 
kadar sinemaya alınmaması 
cidden hayreti muciptir. Çün
kü Buridanın,~kraliçe Margrite: 

- Sen ne kızsın, ne ka
dın, ne zevce, ne de bir ana! 

Diye haykırdığı hadiseler 
filimde bir harika teşkil ederi 

Bu hitabın manası nedir? 
Doğrudan doğruya "sen bir 
fahişe, bir ahlaksız, bir cani
sini" demek değil midir? 

Buridan ile Margrit, genç
lik çağında biribirlerini sev
miş iki ateşli, ihtiraslı ın · 
sandır. 

Bir aralık iki ikiz doğmuş 
ve kaybolmuştur. Bu ikizlerin 
annesi, kraliçe olduğu zaman, 

çocuklarını ölmüş biliyordu. 
Olnay kardeşler, yani bu ikiz 
çocuklar bu filimde anneleri
nin hatalan, ahlaksızlıkları yü· 
zünden ölüyorlar. Fakat Bu· 

düfler biribirini takibeder. 
Jan Kravford, Madam Şey

ney rolünde birinci derecede 
bir muvaffakıyet göstermiştir. 

Frank Lorgan genç Lordu, 
Jeni Raif ihtiyar lngiliz kadı· 
mm çok pzel yaşatmııtır. 

ridan sahnede knlıyor . Birçok 
kahramanlıklar, birçok feda· 
karlıklar, birçok boğuşma ve 
düellolar .. filmi süslemektedir. 

Filimi canlandıran Madam 
Tanya Tedordur. Margı i ~ bu 
kadında yeniden canlanmıştır. 

Jan Veber Olnay kardeşleri 
h~kkile yaratmaktadır. - -----
''0 ayının 
kızı Miyarka,, 

1 

Çingeneler ... Guya heryerde 
menfur insanlardır. Fakat çin
genelerin zevk muhitlerindeki 
mevcudiyeti, gene bu insanlar 
arasında ihtiras ve neşe fır· 
tınaları yaratmaktadır. 

lıte Pariı.. işte Pariain on 

fımirde bir benzin deposu 
infilak etti. İstanbul bunu kıs· 
kandı ve orada da bir gaz ve 
benzin gemisi ateş aldı . Bu 
yetişmiyormuş gibi, Üsküdar 
adliye binasını da alevler aldı, 
götürdü .. 

Mübarek lzmir, meğer ne 
hassasmış? 

Haydi bakalım , eczalı ta
banca mantarlanndan, uydur
ma gibi, fakat tehlikeli bir 
infilak ve yangın dahal. 

- Ne oluyoruz?. 

Derneğe kalmadan, lstan
buldan bir haber daha: 

- Bakırköy barut fabrika
sının bir kısmı yanmış .. 

Şaşmamak elden gelmiyor. 
Allah encamını hayreylesin 

!amma, ne oluyoruz? 
• * • 

Bizim ve ecnebi gazeteler· 
Je, son günlerde sık sık gö· 

rülen vak' alardan bir kısmı 
aşağı yukarı şöyledir: 

- Bir zevç, kıskançlık yü
zünden karısını öldürmüş .. 

- Sinirli bir baba, oğlunu, 
gırtlağını sıkarak boğmuş. 

- Bir evlad, sebebsiz yere 
annesini hançerleyip öldürmüş 
ve yakalanmış. 

- Bir icadın, metres ola· 
rak yaşamasına müsaade et· 
miyen oğlunu kuyuya atını?. 

- iki erkek kardeş, hem· 
şirelerinin bir erkekle müna· 
sebetinden asabileşerek kızı 

Mamul maddeleri ihraç edenlerle birlikte 
muamele vergisine tabi tutulacaklar --Muamele vergisi tarhiyatın· beşinci günü akşamına kadar 

da görülen noksan ve yanlış verilen beyannameler üzerine 
muameleler hakkında Maliye derhal tetkikat yapılarak ver· 
v~kaletinden vilayete bir ta- gilerin tahakkuk ettirilmesi ve 
mim gelmiştir. Bu tamime tahakkukatın tahsilata tevdi 
devlet varidatı arasında mü- olunması lazımgelirken bazı 
him bir mevki tutan muamele yerlerce bu beyannamelerin 
vergısının tarh ve tahakkuk, bir tarafa atıldığı ve bazı yer· 
itiraz ve temyiz muamelelerine lerde muhasebe kalemleri ta· 
layık olduğu derecede ehem~ rafından alınıp tahsilat rnüzek-
miyet atfedilmiycrek kanunda keresile muhteviyatının vez
açıkça yazılı hükümler hilafına neye sevkolunduğu ve varidat 
hareket olunduğu ve münhası- idaresinin bunlarla hiç alaka-
ran alakadar memur ve amir· dar olmadığı haber alınmıştır. 
lerin dikkatsizlikleri ve kanun Muamele vergisinin tarh ve 
hükümlerini ve umumi tebli- tahakkuku 've bunlara aid 
gatı okumamaları yüzünden defterlerin tutulması, tahakkuk 
hazinenin izrar edildiği anla· ettirilen vergilerin tahsilat ser· 
şılmıştır. Tatbikatta görülen visine verilmesi vazifeleri, va-
noksan ve yanlış muameleler ridat idarelerine aittir. Bu 
şu suretle bildirilmiştir: verginin tahakkuku iç.in tutu· 

1 - 2430 numarah kanu· lacak defterler, biri sınai mü· 
nun 7 inci ve 8 inci maddeleri esseselere, diğeri banka ve 
mucibince banka ve banger- bangerlere, üçüncüsü de si· 
lerle sigorta şirketleri ve sınai gorta şirketlerine ait olmak 
müessesler tarafından bir aya üzere üç nevidir. 
aid muamele ve satışları gös· Şimdiye kadar bu defterler 
tcrmek üzere ertesi ayın on tesis olunmamışsa hemen tesisi ----------ma- İcab eder. Varidat memurları 
öldürmüş ve toprağa göm· mıntakaları dahilinde bulunan 
müşler .. 

Bu hale de bakıp insanın: 
- Yahu ne oluyoruz, ne 

oluyor? 

Dememesine 
mıdır? 

imkan var 
Çimdik 

Plijlarda kadınla,rın ria
yet edeceklerijşeyler 1 

ve muamele vergisine tabi 
olan müesseseleri tesbit ede· 
rek bunların her ay müddet· 
leri zarfında beyanname verip 
vermediklerini araştırmak ve 
beyann~me vermiyenler hak· 
kında kanunun 91 inci mad· 
desini tatbik etmekle mükel· 
ldtirler. Varidat memurları, 
bu beyannameleri alınca der· 
hal iptiai tetkikat yaparak 
gösterilen satış kıymetlerinin, 
o müessesenin imal ettiği 

maddelerin hakiki satış kıy· 
metlt rine mutabık olup olma· 
dığını, tahakkukat gösteril ip 
gösterilmediği , beyannamede 
gösterilen iptidai madde ten· 
zilatının, icra Vekilleri Heyetin· 
ce musaddak cedvelde yazılı 

nisbetlcre muvafık ve hesabt
nın doğru olup olmadığını, 
muafen giren iptidai madde
lerin miktarını araştıracak ve 
verg inin hesabında bir yanlış· 
lık yapılmışsa düzeltilmesini 
temin edecektir. ihtilafla gö
rülen muameleler, takdir hey· 
etine gönderilecektir. 

Bir Fransız gazetesi diyor ki : 
Aman bayanlar, pl,jlarda 

karnaval kıyafetini andıracak 
şekilde giyinmeyi sakın aklı· 
nıza koymayınız. Bunun ka· 
dar menfi tesir yapan bir plaj 
usulü yokturl Bu gülünç hal· 
!eri başkalarına bırakmalc, en 
akıllıca bir harekettirt Yıldız· 
dırlar diye, Binni Barnesi ve 
Glorya Stuartı hiç taklit et· 
meyiniz,. Bu acaib kıyafetler, 

bu yıldızları, bulut arkasında 
kalmış zühre yıldızına dön· 
dürüyor!. 

Vakıa, plajlarda koyu ve 
alaca renkler aranmıyor değil, 
fakat renkler arasında ahenk 
.. .a. ............... .. 
binlerce zevkperesti.. Roman· 
yadan gelmiş ve "0 ayının 
kızı Miyarka" denilen çingene 
kızı, çingene · rakkasesi ıçın 
çıldırmış gibidirler! 

Bu çingene kızının asıl ısını 
Rama-Tahedir. Matahari ka· 
dar muvaffakıyet ve mevki 
kazanan bir dilber, bütün 
dilberlerden başka, cazibeli 
bir dilber!. 

aranmaz ve renklerin yakışığı 

nazarı dikkatten uzak tutu· 
lursa... Bene~ makus olur! 

Plajlarda baldır gösterecek 
olanlar, evvela kıllan temiz
lemelidirler; kıllı bir bacak 
veya baldır kadar göze çirkin 
görünen bir şey var mıdır? 

Plajlarda An Şeridanı da 
taklidden sakınmayı tavsiye 
ederiz: Meksika şapkasının 

bir plajda ne kadar sakil ola· 
cağını düşünmemek bir saf
lıktır! Annamlı, Meksikalı ve· 
ya Hindli şapka ve sarıklarını 
sahiblerine bırakmak, plajlar
da kendini göstermek istiyen
ler için en iyi bir harekettir! 

Damalı veya raye mayo 
üzerine çiçekli bir manto, plaj
larda en sakil bir manzara 
teşkil eder. 

Jan ]ojenin veya May Ves· 
tin vücudleri artık devrin İş· 
tahlı gözünü eskisi kadar çek· 
miyor. May Vest her zaman 
geçen bir tiptir; fakat 44 ya· 
şmdaki kadından ziyade sport· 
men, mevzun ve taze bir vü
cuddel 

Senenin gayri muayyen za· 
manlarmda müesseseler nez· 
dinde musaddak defter ve 
evrakı müsbitelerin gözden 
geçirilmesi ve müesseselerin 
münasebette bulunduğu tica· 
rethaneler hesaplarına da ba
kılarak esaslı tedkikat yapıl· 
ması ve mektum vergi mat
rahı olup olmadığı tahkik edi
lecektir. 

2 - Kanunun 9 uncu mad· 
desi mucibince mamulatını 
kısmen memleket dahilinde 
sarfeden ve kısmen de ecnebi 
memleketlere satan veya sat· 
tıran müesseselerin ihraç güm· 
rüğüne sarf ettikleri mamul mad
deleri için vergi tarh edilme· 
diği anlaşılmıştır. Halbuki, 
bu nevi mamul maddelere de 
vergi tarh edilecektir. Her· 
hangi bir sınai müessese ma· 
mulatını memleket dahilinde 
hiçbir suretle sarfetmiyerek 
tamamen ve daima ecnebi 
memleketlere çıkardığı ve bu 
cihet tahkikatla sabit olduğu 
takdirde, ancak bu müessese

- Sona 6 ıncı •ahi/ede -
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irini, Prenses Dorotanın ağladığını 
görünce çok müteessir oldu. 

Fakat ben hiç bir şey· 

den haberdar olmadığımı söy· 
liyecek olursam, ne yaparsınız? 

- Hiç Prensesim, hiçi .. Be
nim bütün maksadım, sadece, 
gece vakti, şehrin kenarınuan 
asilzade bir kadının evi önünde 
o kadının sevdiği erkekle çar· 
pışan, onu mağlub ettikten 
sonra, eve giren ve bu esra
rengiz evin gizli yollarında ka
lan genci kurtarmaktır. Bunun 
için de, Dokaya müracaat ede· 
ceğim. Esasen Adliye erkanın· 
dan birini haberdar ettim ve 
mahrem tahkikat başlamıştır 

bile ... 
Dorota, kalbine bir hançer 

saplanmış ıibi sendeledi: 
- Dokaya ne diyeceksiniz? 

- Hiç, sadece yeğenimin 
o yolda kaybolduğunu anlata
cağım. Görüyorsunuz ki, kimse 
ile çarpışmak maksadında de· 
ğilim. Kimseye karşı bir hu
sumet taşımıyorum. Fakat be
nim bu teşebbüsüm, bir çok 
esrar ve hadiseleri meydana 
çıkaracakmış, ben ne yapayım! 

- Fakat, inanınız ki, o 
mendil de bana aid değil! 

Dorota, son bir tecrübe ya· 
pıyor ve inkara sapıyordu. Fa
kat irini vaziyeti kavramıştı. 

- Şu halde Prensesim, ne 
diye heyecana kapılıyorsunuz. 

Hiç şüphesiz mendilin kime 
aid oldt:ğu ve o evin altındaki 
gizli yolun nereden nereye çık
tığı da meydana çıkacaktır ve 
başkaları rezil olacaktır. 

Dorota, bunda da mağlUb 
c!"luştu: 

- - Prenses lrini ·diye inledi
çok vuruyorsunuz. Hançerini
zin ucunda öyle bir zehir 
var ki ... 

- Hayır, hayır, böyle bir 
şeye tenezziil etmem. Sadece, 
mert bir kadın gibi konuşu
yorum. Başkalarına uyarak 
genç erkekleri bodrumlarda 
boğmıyorum .. 

- Fakat Prenses, siz, me
sela şehrin bir köşesindeki 
evleri nasıl tarassut ediyor, 
onlara nasıl giriyor ve herke
sin sırrını nasıl öğren\yorsunuz? 

- Ya adamlarımla, ya 
bizzat! 

- Demek evlere de adam 
sokuyorsunuz. Doka hazretleri 
zannediyormusunuz ki, bu ah· 
valden şüphelenmesin ve size 
karşı da başka bir düşünce 
taşımasın .. 

irini omuzlarını silkti: 
- Ben kimseden korkmam 

Prenses. Evvela şunu tasrih 
edeyim ki, ben kendi yeğenimi 
ararken bunlara muttali oldum. 
Yoksa, hiç bir zaman böyle 
şeylere tenezzül etmem. Çünkü 
ben Venedikli değilim. Düşün
mekliğiniz lazımdır ki, Doka 
hazretleı i ile aramdaki müna
sebet gayet iyidir. Ben ayni 
zamanda ecnebiyim. Yunanlı
yım. Venedikte bana kımse, 
hiç bir şey yapamaz. Hatta, 
daha ileri giderek te diyebili· 
rim ki, kendi hükumetim beni 
müdafaa edemese bile, bir 
başkası, bir başka kuvvetli 
devlet bunu yapabilir .. 

irini başını çevirib Dorotaya 
bakınça: 

- A -dedi· niçin ağlıyor-
sunuz Prenses? 

Dorota hakikaten ağlıyordu: 
- Hiç!.. 
irini, ayni zamanda iyi kalbli 

ve merhametli bir kadındı. 
Dorotanın vaziyeti nazarı dik· 
katini celbetmişti: 

- Sebebsiz ağlanır mı hiç? 
Mutlaka bir şey var .. 

Dorota, bir masum gibi 
boynunu büktü: 

- Beni o kadar üzdünüz, 
o kadar hırpaladınız ki Prenses. 

- Fakat mümkün olduğu 
kadar sizi incitmemeğe çalış
tım .. 

- Kaç para eder?.. Hak· 
kımda o kadar fena düsün· 
dükten sonra neye yarar?. 
Ben ki, size karşı derin bir 
hürmet ve takdir taşıyordum . 

Evet, size samimiyt!tle söyli· 
yeyim: 

Ben, haris, zevkine şiddetle 
düşkün, aşka, vuslate karşı 

çılgın inhimakler taşıyan bir 
kadınım, fakat ne de olsa asil 
bir sülaleden geliyorum. Kendi 
şahsıma aid hadiselerin Doka
hk şerefini bile tehdit edece
ğini pek iyi anlıyorum. Ben 
nihayet seven bir kadınım. 

Fakat bundan ötesi yoktur .. 
Size namusum üzerine yemin 
ederim .. Bilhassa son mace-

Manisanın kömür 
ihtiyacı 

Orman mUdUrü şehri
mize döndü 

Manisa ve havalisinde bulu· 
nan Vilayet Orman müdürü 
B. Sami Kılıcın, şehrimize 

dönmüştür. Manisada orman
lardan mahrukat için kat'iyata 
müsaade edılmiyeceği şayialan 
asılsızdır. Orman direktörü, 
bunu köylülere anlatmış, köy· 
lülerin, ormanlarımızı muhafaza 
için çıkan yeni kanunu iyi 
kavramış olduklarını memnu
niyetle görmüştür. Manisa hal
kının mahrukat ihtiyacına karşı 
tedbirler de alınmıştır. 

Göçmen evleri 
Keresteler gUmrUk resim· 

siz idhal edilecek 
Muhacir evinde ve müşte

milatında kullanılmak üzere 
getirilmiş ve getirilecek olan 
kerestelerin gümrük resmin· 
den istisna edilmeleri hak
kında gümrükler umum mü
dürlüğünden şehrimizdeki ala· 
kadarlara bir tamim gelmiştir. 

2848 dumaralı kanuna göre, 
1936 mali yılı iptidasından 

itibaren 1945 mali yılı sonuna 
kadar getirilmişvegetirilecek olan 

mamul keresteler, muhacirler 
için yaptırlacak evler ve müş
temilatı ile diğer tesisatta 
kullanılmak şartile gümrük 
resminden muaf olacaktır. 

Taahhüt işleri 
Siirdin Nazif mahallesinde 

fabrikator Yasin oğlu Celal 
Oral ve Ahmed oğlu Meh
me d Aykutun bundan sonra 
Muhasebei umumiye kanunu
nun 27 inci maddesine göre 
bir daha devlet münakasa
larına iştirak ettirilmemeleri 
ak kında Dahiliye V ckaletin
den vilayete bir tamim gel
miıtir. 

ramın şuyuunclan çok muztn· 
ribim . Dahn açıkcnsıııı söyli
yeyim mi? 

Ben, o Polonyalı zabit Alek· 
sandrı hakikaten seviyorum. 
Bu, benim ilk aşkımdır. O 
havai, hercai, kararsız, müte· 
levvin Dorota, şimdi bir skan· 
dal çıkarmak üzeredir. 

Dorota öyle ağlıyordu ki, 
İrini, garib bir nedamet içinde 
tereddüt eder gibi oldu. 

- Fakat -diye söylendi
ya diğeri!.. Benim aradığım .. 
O gizli yol... 

Dorota hıçkırdı : 
- Diğerini tanımıyorum. 

Asaletimle yemin ederim tanı
mam onu .. Keza, gizli yc•l ve 
saire de yoktur. Hiç, hiçbir 
şey yok ... 

- Sonu Var -

lzmir tramvay ve 
elektirik şirketinden 

Şebeke ameliyatı dolayısile 
cereyanın 16 ve 17 Ağustos 
J 937 günlerinde saat 7 den 
17 ye kadar Yemişçarşısı, 
Sağır sokaklarında, ikincikor· 
donda gümrükten konağa ka· 
dar, Şaphane sokağı ile mü
cavir sokaklarda kesileceği 

sayın abonelerimizce bilinmek 
üzere ilan olunur. 

Hayvan hırsızları 
Kınık, ( Hususi ) - Kınık 

nahiyesi jandarma karakol 
komutanı Adil onbaşı birçok 
hayvan hırsızlıklarının faili 
olan mühim bir şebekeyi ya
kalamağa muvaffak olmuştur. 
Bu şebeke birçok yerlere dal-
budak salmış ta Salihliye ka· 
dar uzanmıştır. Bunlar Salihli 
taraflarından birkaç defa ge· 
lerek Kınıkta ovadaki hayva· 
natı çalıp kaçmışlardır. Bun· 
ların yatakları Eşrefpaşa ma
hallesinde Çakır Mchmedle 
Bayramdır. Bayram polisin 
sıkı takibile kaçmağa muvaf
fak olmuş, arkadaşı Çakır 
Mehmed }akayı elevermiştir. 

Kınıkta tutulan hırsızların 

ikisi kadındır. Bunlarda lzmi
rin Tepecik mahallesinden 
Mehmed oğlu Nurullah ile 
karısı Mekkiye ve Güldür. 
Bunlar Kınık karakol komu
tanı taraf andan yakalanmıştır. 

Hırsızlar Kınık ovasından hay
vanları aşırarak Akhisar kaza· 
sının Gümüşlü mevkiinde ce· 
viz yerken yakayı elevermiş
lerdir. Adil onbaşıyı bu hiz
metinden dolayı takdir ederiz. 

Kaçak eşya 
Nasıl imha edilecek 

1918 Sayılı kanunun 23 üncü 
maddesinde yazılı kaçak eşya 
hakkında yapılacak muamele, 
inhisarlar umum müdürlüğün· 
den alakadarlara bildirilmiştir. 
Oyun ve sigara kağıtları, kib· 
rit ve çakmak gibi kaçak eşya, 
birer heyet önünde imha edi· 
lecek ve tütün, sigaralarla 
barut ve mevaddı infilakiye, 
saçma ve av malzemesinden, 
işe yarayanlar tefrik edildikten 
sonra idareye mal edilecektir. 
İşe yaramıyanların imhası için 
merkezlere sevkinde yapılacak 
nakliye masrafı, inhisar müte
davil sermayesinden verile
cektir. 

! 
... ~~"""l ' Muamele vergisinde yapılan yanlışlıklar 

Küçü/1 haber/c:;r T .k. - .d . t•f 
-------~----- şvı ı senayı en ıs ı a-

Hava istasyonu d d • • 1 Cumaovasında tesis edilen e e en muessese er 
sivil hava istasyonundaki han
garların temel atma merasimi, 
bugünlerde yapılacaktır. 
Devlet Demiryollarmda 

tenzilath biletler 
Devlet demiryollorı tarafın

dan gazetecilerle ajans men· 
sublarına verilecek yiizdı· 60 
tenzilatlı biletlerin, Ankarn 
istasyonundan başka Haydar
pa, lzmir, Adana ve Samsun 
istasyonlarından da verilebile
ceği, devlet demiryollan umum 
müdürlüğünden alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Genç bir H. doktoru 
Geçenlerde Cenevre üniver

sitesinde en yüksek profesör
ler huzurunda Türk tabiiyeti 
hakkında yazdığı 300 sahifelik 
tezini müdafaa ederek Hukuk 
doktoru unvanını alan gençle
rimizden Hikmet Gündüz dün 
şehrimize gelmiştir. Mumaileyh 
vilayet meclisi Bayındır azası 
Avukat Bay Yusuf Ziya Gün
düzün oğludur. Bu değerli 
genci ve babasını tebrik ederiz. 
Ormanların muhafazası 

Ormanlar, askeri kıt'alar 
tarafından muhafazaları deruh
te edilinciye kadar, yangınlar 
müstesna olmak üzere orman 
muhafaza memurları vasıtasile 
muhafaza ed\lecektir. Emir 
gelmiştir. 

Mezuniyet 
İlktedrisat müfettişlerinden 

B. S. Kurtala, Torbalı bele· 
diye ebesi, Bn. Şaziyeye on 
beşer gün ve Bergama ebesi 
Bn. Nerimana bir ay mezu
niyet verilmiştir. 

Mamul maddeleri ihraç edenlerle birlikte 
muamele vergisine ta_bi tutulacaklar 

- Başı 5 i11ci sahifede -
lcrin mamulatı için vergi tn· 
hakkuk ettirilmiyecektir. 

3 - Bazı yerlerde Teşviki 
sanayı kanunundan istifade 
eden sınai müesseselere mua
mele vergisi tahakkuk ettiril
mediği haber alınmaktadır. 
Teşviki sanayi kanunundan is· 
tif ade edeı1lere verilen vergi 
muafiyetleri, mezkur kanunun 
7 inci maddesinde açıkça ya
zılı olduğu üzere, bina, arazi 
ve kazanç vergilerile, bu ver· 
gilere aid belediye ve idarei 
hususiye munzam kesirlerinden 
ibarettir, kanunun 8 inci mad
desi mucibince sınai müessese 
vücude getirmek maksadile 
müteşekkil şirketlerin hisse se· 
nedi ve tahvilatına aid damga 
resmile, muaddel 9 uncu mad
desinde yazılı gümrük resmi 
muafiyetli bu vergi muafiyet
lerine inzimam eylemektedir. 

Fakat bu müesseseler, mu
amele vergısıne tabidirler, 
bundan başka teşviki sanayi 
kanununun 31 inci maddesi 
mucibince vergi ve rüsum mu
afiyetinden istifade eden mü· 
esseseler, bu vergi ve resim
lerin tahakkuk tarzlarına aid 
olmak üzere aid olduğu ka
nunlarda yazılı muamelatı ifa 
ile de mükelleftirler. 

5 - Kanunun 21 inci mad
desinde yazılı resen takdir 
heyetlerine vil5yetlerdr müke-\
lcfiıı mensub olduğu müseccel 
mesleki teşekküllerden, yoksn 
belediyelerce seçilmiş iki ve 
kazalarda bir azanın iştiraki 
kanunen şart koşulmuş olduğu 
halde bazı yerlerde bu heyet
lere Ticaret odasından aza 
seçtirildiği görülmüştür. Ko· 
misyon ve heyet, kanuni tarzda 
teşekkül edecektir. 

6 - Bazı yerlerde tenı)•İz 
komisyonu kararları aleyhine 
Devlet Şurasında açılan idari 
davalarda temyiz komisyonla· 
rının hasım gösterildiği ve 
davaların varidat müdürleri 
tarafından açıldığı görülmüş· 

tür. Temyiz mahkemeleri idari 
davalarda hasım olamazlar. 
Bu kabil davalarda temyiz 
komisyonlarınca lehlerine kn· 
rar verilmiş olan mükellefler 
aleyhine dava açılacaktır ve 

idari davalar, vilayetlerde def· 
terdarlar; kazalarda malmü
dürleri tarafından açılacaktır. 

- - ----
Dünyada .. 

Uzüm rekoltesi 
Borsa idare heyeti, yarın 

toplanarak üzüm ve incir pi
yasalarının açılma zamanı yak
laştığı için muhtelif meseleleri 
konuşacaktır. 

Yurdumuza yapılacak idhalô.t 

Binaenaleyh muamele ver
gisi mevzuuna girdikleri halde 
teşviki sanayi muafiyet ruhsat
namesini haiz oldukları cihetle 
muamele vergisi tahakkuk et
tirilmemiş olan müesseseler 
varsa, her ay beyanname ver· 
miş oldukları takdirde derhal 
tebligatın 7 inci fıkrasındaki 
esaslar dairesinde vergilerinin 
tahakkuk ettirilerek tahsili, 
beyanname vermemişlerse hak· 
larında 21 inci madde hük· 
müne göre muamele yapıl· 

ması lazımdır. 

• * * 
Şehrimiz Türkofisine gelen 

Türkiye ile devletler ara· 
sında aktedilmiş olan ticaret 
ve seyrisefain mukavelelerinin 
bazılarında akid memleket· 
lerden yurdumuza idhal edi
lecek bir takım eşyalar için 
umumi gümrük tarifesindeki 
resim hadleri üzerinde ·yüzde 
hesabile tenzilat yapılması 
hükumetçe kabul edilmiştir. 
Bu tenzilata dair gümrükler 
umum müdürlüğünden, şehri
miz gümrük müdürlüğüne bir 
tamim gelmiştir. 

Maliye memurlukları 

Boş maliye memurluklarına 
iyi tahsilli gençler alınacaktır. 
Talipler arasında dün defter
darlıkta bir imtihan açılmış, 
birçok gençler, bu imtihana 
girmiştir. -----

Gümrük cezaları 
Bazı gümrük idarelerince, 

eşhas ve müesseseler namına 
tarh ve tahsil edilen ve uzun 
zaman emanet hesabında ka
lan para cezaları hakkında 
gümrükler umum müdürlüğün· 
den şehrimizdeki alakadarlara 
bir tamim- gelmistir. Manifesto 
veya barnamelerde e~yanın 
cins ve miktarının gösterilmesi 
mecburi olduğu halde bu hük
mün yerine getirilmemesi usul 

ve nizama muhalif bir hareket 
sayılarak gümrük kanununun 
109 uncu maddesi mucibince 
cezayı müstelzemdir. 

Eşyanın cinsen manifestoya 
veya barnameye mübayeneti 
ancak maim beyannamesi ve· 
rildikten ve muayenesi yapıl· 
dıktan sonra belli olur. Güm· 
rük kanununun 102 inci mad
desine temas eden hallerden 
dolayı alınması l5zımgelen 

para cezaları hakkındaki 1723 
sayılı kanun dairesinde iş gö· 
rülecektir. 

4 - Muamele vergisi ka· 
nununun 14 üncü maddesi mu· 
cibince resen yapılan tarhi
yata ve tetkik heyetince tak· 
dir olunan kıymetlere varidat 
dairesi namına itiraz eylemek 
hakkı vilayetlerde varidat mü· 
dürlerine ve kazalarda mal
müdürlerine ait olduğu gibi, 
itiraz komisyonları kararı aley· 
hine temyizen tetkikat tale
binde bulunmak hakkı da ge
ne bu memurlara aittir. 

Kanunun 19 uncu maddesi 
sarahatine göre, itiraz ve tem
yiz tetkikatında kazanç vergisi 
kanununda mevcut hükümler 
cereyan eder, komisyon ka· 
rarları doğrudan doğruya va
ridat ve malmüdürlerine tes·. 
lim edilecektir. Kararların te· 
sellümünü müteakıb itiraz ve 
temyiz müddetleri cereyana 
başlar. Hazine aleyhine olan 
kararlara müddeti zarfında 
itiraz edilmek lazımdır. 

Bazı yerlerde bu hükümler 
hilafına itiraz ve temyiz ta· 
leblerinin varidat memurları 
tarafından yapıldığı veya ka
nunda yazılı müddetler geç· 
tikten çok sonra itiraz ve 
temyize teşebbüs edildiği gö· 
rülmüştür. Bunlara kat'iyyen 
meydan verilmiyecek ve ha
zine hakkının ziyaına sebebi· 
yet verenler hakkında tahki
kat yapılacaktır. 

malumata göre Kaliforniya, 
Avustralya, Girid ve İran 
üzümleri rekolteleri, bu sane, 
geçen yıllara nazaran çok 
noksandır. Bu sebeble üzüm· 
lerimizin, bu sene dış piyasa· 
larda iyi fiatlerle satılacaği 
anlaşılmaktadır. Bilhnssa Ka· 
liforniya üzümlerini geçen se· 
neye nazaran yüzde 30 nis· 
betinde noksandır. 

Paraguvayda 
Asayiş temin edildi 

Assomtion, 14 (A.A.) -
Reis Franko bir beyanname 
neşrederek yeni hükumetin 
Şubat 1936 ihtilal hareketine 
muvafık bir hattı hareket ta· 
kib edeceğini bildirmiştir. 

Şehirde normal vaziyet av· 
det etmiştir. 

Assomtion, [Paraguvay] 14 
(Radyo) - Bahriyelilerin yap· 
tıkları darbei hükumet üzerine 
Assomtion şehri bahriye kuv· 

vetlerinin işgali altına j(eÇ; 
miştir. Cumhurrei~i Refae 
Fıanko, kabineyi iskat etmiş· 
tir. Bahriyeliler kumand•

01 

hareketin Cumhurreisi ale)'" . e 
hine değil, Liberal kab1? 
aleyhine olduğunu bildirıniştır· 

Amerika Hariciye 
Nazırı 

· etifl Uzak Şarktaki vazr/ d' 
ciddi olduOunu söyle •· 
Vaşington, 14 (A.A.) ~ 

Matbuat konferansı esnası o 

Hariciye Nazırı Hull, Şaldo~: 
"dd" o hayda vaziyetin cı 1 

11
• 

ğunu fakat Filipin ad~la~~r· 
dan asker gönderilınesı . 

.. Jecniştır· 
piş edilmediğini soy f11I 
Kuşadası kaymak; Nail 
Ku~adası kaymaka~ı .' tir' 

lltere bir ay izin verılDJ•f 



.,,, /amir Komutanlıfı lldnları 
lzmir Mıt. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Bir çiftine tahmin edilen halı 450 kuı uş olan 25000 

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

2 - Kunduranın şartnamesini 563 ve çizmenin 19rtname
ıini 450 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyen· 
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - Kunduraların ilk teminatı (6875), çizmt"nin (5750) ve 
yemeninin (1500) liradır. 

4 - Kunduranın ihaleıi 25 /8/ 937 çarşamba ıünü saat 
11 de, çizmenin ihaleıi 25 181 937 çarşamba jÜnü 
saat 15 te ve yemenini ihalesi 26 81 937 perşembe 
poü Mat 11 dedir. 

S - Müıaakaaalara ıireceklerin 2490 sayılı ~anunu~ı 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı veaikaları ılk temınatları 
ile birlikte teklif mektuplarım ihale saatların~an enaz 
bir saat evvel M. M. V. satın alma komısyonuna 

-.__ vermeleri. 8 10 15 22 2720 

lzmir Mıt. Mv. sat. al. ko. nundan: 
Cinai Miktarı Muhammen fiat Muvakkat teminat 

Sttır eti 48000 
~. 96000 

l - Menemendeki piyade 
leri yazdı iki kalem 
muttur. 

Kurut Ura 
29,S 1062 
s.s 396 

alayı ihtiyacı için yukanda cins· 
et ve arpa münakasaya konul· 

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

3 - Münakuası 16/AtusJ937 pazartesi günü saat 16 Me
nemende aiay satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapala zarf uıuliledir. 
S - Muhammen fiati ve muvakkat teminat mikdarları yu

kanda yamladır. 
6 - lateldiler ticaret odasında mukayyet olduklarana dair 

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

laruıı münakaaanın yapılacağı belli saatten en az bir 
saat evvel alay satın alma komisyonuna vermeleri ilin 

"-... olunur. 30 S 10 ıs 2613 

l•ir Müstahkem Mevki sabo alma Komisyonundan: 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiat 208,5 kuruı olup mü· 

teahhit nam ve hesabına alınacak olan 20000 kilo 
san sabunlu kösele teklif edilen fiat b•heJı görüldü-
ğünden pazarlığa bırakılm11tır. . 

2 - Şartnameıini 210 kuruşa almak ve örneklerini görmek 
İltiyenlerin hu gün komisyona gelmeleri. 

3 - llk teminat miktara 3127,5 liradır. 
4 - ihaleli 23/8/937 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
S - P:i:f!trec:eklerin 2490 .ayalı kanunun 2 ve 3 ncü 

m · de yurh Ymilralan ilk temlnatlarile birli"'* 
tam ihale saatında M. M. Vekaletin satın alma ko-
milyonuna lmeleri. S 10 15 20 2679 

IZ;ir Mat. Mv. sat. al. ko. nundan: 
1 - Her Jİr metresine tahmin edilen fiati 32,5 kurut olan 

ikiyüz bin ili ikiyiz elli bia metre kılaflak bez kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini . 406 ku~şa al~ak ve örnekle.rini gör· 
mek iıtiyenlenn her gun komısyona gelmelerı. 

a - ilk temiaat mikdan 1312 lira 50 kW'Uftur. , 
4 - ihalesi 19-8-937 ~günü saat ıs tedir. 
S - Mliaakuap gireceklerin 2490 sayalı kanunun 2 ve 3 

acl •aclclelerinde yazılı vesiblan ilk teminatları ile 
birlikte teklif mektuplannı ihale saatından en az bir 
saat ewel M. M. V. sat. al. ko. nana vermeleri. 

'-...... 30 s ıo ıs 2577 

· filllir Mat. MY. K. Sat. al. Kc.. Ra. den: 
1 - Manila merkezindeki kıtaat ve müeuesat ihtiyacı için 

bpah zarfla münakasaya konulan ( 257600 ) iki yüz 
elli yedi bin altı yüz kilo kuru otuna münakasa günü 
ve ...ıte iateldi bulunmadıtından 2490 sayılı kanunun 
40. maddesi mucibince bir ay zarfında pazarhkla 
alıamak üzere münakuaıı uzatılmıştır. 

2 - Eksiltmesi 26/AtJıJ937 Pertembe günü (16) da Ma
nisa tümen satın alma komisyonunda yıpılacakt1r. 

3 - Şartnamesi bedelaiz olarak her gün mezkür komimyon. 
da ıörülebilir. 

1 - Kilosunun muhammen fiatı üç kurut elli antim ve 

S 
muvakkat teminatı (677) liradır. 

- ilk taklit 2. T eş/937 den itibaren alınacaktır. 
i - istekliler ticaret odutnda mukayyet olduklarına dair 

veaib ve muvaldcat teminatlan ile birlikte belli gün ve 
saatta komisyona müracaatlan. 5 10 ıs 20 2694 

·~·--· Mit. Mv. K. Sat. AL Ko. Ra. den: 
- Mania merkezindeki kıtaabma senelik ihtiyacı için 

kapalı zarfla mümıkıuya konulan (65) ton ııflr etine 
mlnakua pn ve ... tinde istekli bulunmadıtından 
2490 ayılı kanunun 40. maddesi mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla alınqıak üzere münakasası uzatıl· 
•lfbr. 

- !lmiltmeai 26/a ~ıs./937 Pertembe rünü saat onda 
Maniada ttlmen satın alma lcomiayonanda yapıla· 
caktır. 

..._ Şartnamai bedelaiz olarak her ıün ManiNda tümen 
latan alma komisyonunda fÖrillebilir. 

-... Kilosunan mabammen fiyati 25 kurut ve muvakkat 
te.İllab 1219 liradır. 
lrt ı kH• ticaret oduanda mukayyet olduklarına dair 
•s M e • ....... t ile birlikle belli sün 

...... "-;.,.,... m1aı..-1ara. s 10 ıs 20 2693 

ADOLV 
lımir Mıt. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Seferihisar ve Abdullah ağadaki kıtaat ihtiyacı için 

220 ton Linyit kömürü 2490 sayıl kanunun C fıkraıı 
mucibince açık eksiltmeye konulmuttur. ihalesi 23/8 937 
pazartesi günü saat 11,30 da k1şlada satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 2910 lira muvakkat teminatı 2ı8 
63 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin Ticaret odası ve 2490 sa)'lh kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı eesilcaları ile temiaat 
makbuz veya mektuplarile beraber ihale uatinde 
kışlada satın alma komisyonuna müracaatları . 

6 11 16 2ı 2715 

lzmir Mıt. My. K. sat. al. ko. rı. den: . 
1 - lmıir merkez kıaat ihtiyacı için 788 ton Lioit maden 

kömürü kapalı zufla eksiltmeye kanulmuttur. lhaleai 
23 t8/ 937 pazartesi pnü ._t 17 de lcıtlada satln 
alma lc:omisyonuoda )'9pılacaktır. 

2 - Muhammen tutan 7880 IİN muvakkat teminab 591 
liraclar. 

3 - Ş.rtnanaelİ ller tin komit)'onda göriilebilir. 
4 - lste1diterin Ticaret oda11 ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 

J ÜllCÜ maddela iade yazılı veaiblan ve temiillat 
....,_ ve teklif mektaplarile birlikte illale aatiaden 
ea u bir 1Mt ewel k•lada satın .-. komi.,.,.._. 
•iracutlan. 6 ı 1 16 21 2714 

lzmir Mat. Mv. K. ut. al. ko. rs. den: 
ı - lzmir Mat. Mv. sallil kıtaat illtiyacı için 427 ton Liait 

kömirii kapah zari usulile münalcaaya konalmuttar. 
lbaleli 23 /8/ 937 puartesi pnü ua ı 1 de k111ada 
mm .ıma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6298 lira 25 kuruştur. Muvalcbt 
teminatı 472 lira 37 kuruıtur. 

3 - Şartnamesi her pn komil)'Ollda priilebilir. 
4 - lateldilerin Ticaret oduı ve 2490 tarata kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı veıilcaları ile temi•t mak· 
buz veya mektuplan ve teklifnameleri ile beraber 
ihale saatinden en u bir uat evvel kıtlacla satın 
alma komisyonuna mlracutluı. 

6 11 16 2ı 27ı3 

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

zarfla ihalesi 18 Atustos 937 çarşamba günü 
saat ı6 da yapılacaktır. Muhammen ketif bedeli 
3()424 Otuz bin dörtyüz yirmi dört lira 46 kuruıtur. 
Şartaa ... i her ala ötfedea eYftl k0mi110Dda ıörü· 
lebilir. isteklilerin 2282 liralık l1lc teminat makbuz 
veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla beraber ihale aaatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarile bir· 
likte komutanlık saba alma komisyonuna müracaatları. '° 5 10 ıs 26to 

lzmir Müstahkem Mevki satm alma Komisyonundan: 
1 - Ankara Garnizon müeuesah ihtiyacı için 1080 bin 

sekten ton yerli kok kömürinün 20-8-937 Cuma pnü 
sut ıs de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kömirün tutars 29160 yirmi dokuz bin yüz altmıı 
lira olap muvakkat teminatı 2187 liradır. Şartnamelİ 
146 kuruı mukabilinde Komisyondan verilir. 

3 - lateldilerin kanunun 2, 3 ncü maddelerindeki vesika 
ve· teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale 
saatından en az bir saat evveline kadar Ankara Le
vazım amirliği satın alma Komisyonuna vermeleri. 

3 1 ıı ıs 2634 

lzmir Müstabkem mevki sa. al. komiıyonundan: 
1 - lzmir Mst. Mv. merkez kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 

kapalı zarfla eksiltmede bulunan 9/8 937 pazartesi 
günü saat 16.30 da ihalesi yapılacak olan 360 ton 
kuru otun Ankara Levazım amirliti satın alma ko
misyonundan ilin edildiiine dair telıraf gelmediğin· 
d m ihalesi 28/8/937 cumartesi ginü saat 11 re bı
rakılmıırır. 

2 - Muhammen tutan ıs300 lira olup muvakkat teminab 
1147 lira 50 kuruştur. 

3 - isteklilerin Ticret odasmda kayıtlı bnlnumaları prttır. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· 

lerinde yazılı veıikalan muvakkat teminat makbuz 
ve teklif mektuplarile ihale saatmdan en az bir saat 
evvel kıtlada Mat. Mv. sabn alma kömiayonuna mü-
racaatları. 11 ıs 20 25 2782 

lzir Mat. Mv. K. Sat. Al. Ko. Ra. den: 
ı - lzmir Mat. Mv. sahil kıtaat ihtiyacı için lcapala zarftan 

açıla dökülen ve 12/8/937 Perşembe günü uat 16,30da 
ibaleai yapılacak oln (77400) kilo ayaktan ııttr etine 
bu defa istekli çıkmadıtıadan ihaleli 23/8/937 Pazartesi 
günü saat 18 e bırakılmışbr. 

2 - Muhammen tutarı (17028) lira teminab ı277 lirl 10 
lmruttur. 

3 - Eksiltmeye firecelclerin ticaret oduında kayıtla bulun
maları tarttır. 

4 - Ebiltmeye firecelder 2490 ayılı kanunun 2 ve 3 CÜ 

maddelerinde yazıh vesikaları ile teminat makbu veya 
banka mektupl.nle iule aGnii saatinde kıflada satın 
alma komisyonuna müraccatlan (2841) 

lzmir Mıt. Mv. K. Sat. Al. Ko. lb. nden: 
1 - Deniz komutanlıtı ihtiyacı için (52000) kilo ekmek ka· 

palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - ihalesi 31/8/937 Salı günü saat 16 da kıtlada satın 

alma komisyonunda yapılacakbr. 
3 - Tahmin bedeli (5980) lira olup teminatı (448) lira 50 ..... 

4 - Şartnameıinı görmek iıtiyenler beriUn komisyonda p 
rebilirler. 

S - Eksiltmeye iştirak edecekler ticaret odasmda kaylth 
bulunmaları lizımdır. 

6 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunnn 2 ve 3 cu 
maddelerinde yazılı vesikalan ile teminat makbuz veya 
banka mektubu ile beraber ihale saatinden an az bir 
saat ewel kıtlada satan alma komisyonuna teklıfname· 
lerini vermiş bulunmalar. (2838) 

15 20 25 29 
lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. nden: 2839 

1 - lzmir Mıt. Mv. tayyare alayı ihtiyaci için açık elcıilt· 
mede olan ve 9/8/937 pazartesi günü saat ıS,20 de 
ibale11 yapılacak olan ı 7000 kilo kesilmiş sıgır etine 
ihale pntinde istekli çıkmadıtından 19/8/937 Pertembe 
ıünü uat ı6,30 a bırakılmıştır. 

2 - SıtJr etinin tutarı 4760 lira olup muvakkat teminatı 
351 liradır 

3 - Şartnamesini hergün komisyonda görebilirler. 
4 - lşteklilerin ticaret odasında ka)'ltlı bulunmaları ıarttar. 
S - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 

ymlı vesikaları ile teminat veya banka mektubu ile 
birlikte kışladı satın alma komisyonuna müracaatları. 

/zmir harici aakeri satın almaildnları 
Deniz levazim satm alma komisyonundan : ı - ı0/8/937 

gününde yapılan münakaıaaında teklif edilen fiab yüksek gö
rülen S0,000 kilo sabunun pazarlıkla münakaıası 20/8/937 
gününe raathyan Cuma günü saat 14 te yapılacakbr. 

2 - Muhammen bedel 17000 lira olup muvakkat teminata 
1275 liradır. 

3 - Buna ait şartname parasız olarak hergün komisyondan 
verilir. isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir· 
likte belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. (2833) 

Buruava Tümen satın alm komisyonundan: 
1 - Ôdemitteki taburun senelik ihtiyacı için 7 SOOO kilo 

odun açık eksiltme suretile münakuaya konulmuftur. 
2 - Açık eksiltmesi 23 /8/ 937 pazartesi günü saat ıo da 

y~pılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 1 125 lira olup muvakkat temi· 

nab 8S liradır. 
4 - Şartnameei her gün komisyonda görülebilir. 
S - lıteklilerin muayyen vaktinde Bumavadaki askeri 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
7 11 15 19 2725 

Deniz Levazımı satın alma komisyonundan: ı-Tahmin edilen 
bedeli 15875 lira olan 50 ton benzollu benzin 16-Atuıtos·937 
tarihine rastlıyan pazartesi günü saat ı 4 de kapalı zarf uıulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1ı90 lira 63 kuruı olup şartna
mesi komisyondan her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kan•ınun tarifatı dahilinde tan· 
zim edecekleri kapalı teklif mektupla. ını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasım paşada buluAan komisyon 
batkanlıtına makbuz mukabilinde vermeleri. 31-5-10-ıS 2615 

PAT 1 

Antivirüsle tedavi 
Kan çat..nlan, el ve ayak parmaklarınan araeandaki lı:apntılar, 
dolama, mime iltihabı ve çatlaklar, rı~gmonlar, yanıklar, trq 

yaralan, ertenlilı:ler, koltuk altı çıbaolan. 

Teiavisini en eriten w en emin 6ir sıırette temin etler. 
ark la ençi arı Llboratuvarı, ISTANBUL 

Cumurbaşkanlığı Filormonik 
Orkesbrası Şefliğinden: 

Cumurbaşkanlağı Filormonik orkestırasına bağlı, ayni za· 
manda salon orkestırası vazifesini de görmek üzere bir Caz 
heyeti tqkil edilecek ve namzetler kabul imtihanına tabi tu
tulacaklardır. imtihanda kazananlar çaldıtı sazların nevine 
göre ayda 80 • tSO lira ücretle angaje edileceklerdir. 

Salon müziği ve caz için 
- Bir Piyanist, bir birinci kemancı · 
- Bir ikinci kemancı (başka bir ilet te çalabilecek) 
- Bir Tenor Sakmofon (Bandonion yahut Akordiyon ça-

labilecek) 
- Bir Batori 
- Bir Kuntrbu (bqka bir ilet te çalacak) 
- Bir Tromboncu (batka bir ilet te çalabilecek) 
- Bir Trompet çalan (bqka bir ilet te çalabilecek) 
- .au..ldar. 
isteklilerin hüviyet cüzdanları ve elindeki sair vesaikle bir· 

likte imtihan edilmek üzere 6 Eylulden itibaren 11 Eylül 937 
cumartesi gününe kadar lstanbulda Galatasaray Liaeaine ve 
Ankarada imtihana girecek namzetlerin ise 15 Eyl6lden 20 
Eyl61 pazarteıi gününe kadar Cumurbqkanlıtı Filarmonik 
Orkestraıı Şefliğine başwrmaları lazımdır. 

Miiracaat ve imtihan zamanı aaat 
l O - 13 arasındadır 

15 ~ 2S 1 3 7 10 2722/2837 



ayfa H ANADOLU ıs Ağustos 957 

V. N. • e Şaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb· 
rehleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsive ederler. 

-'Fratel i Sperco 
DEUTSCHE LEVANTE 

uNıE Vapur Acentası 
G. M. B. H. HAMBURG ROYAL NEERLANDAIS 

"YALOVA,, vapuru 25 KUMPANYASI 
Ağustosa doğru bekleniyor. 'RHEA,, vapuru 18 Ağus· 
ROTTERDAM, HAMBURG ı tosta ANVERS (Doğru) ROT 
veBREMEN için yük alacaktır 1 TERDAM, AMSTERDAM ve 

AMERICAN EXPORT Ll- 1 HAMBURG limanları için yük 
NES alacaktır. 

Tlıc EXPORT STEAMSHIP 1 "GANYMEDES,, vapuru 5 
CORPORA TION Eyh'.ildc ROTTERDAM, AMS-

.. EX HIBITOR" vapuru 18 TERDAM ve HAMBURG 
Ağustosta bekleniyor. NEV- limanlarına hareket edecektir. 
YORK ve BAL TIMOR için "GANYMEDES,, 22 Ey-
yük a lacaktır. lulde BURGAS, VARNA ve 

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

PİRE AKT ARMASl LINIEN 
SEYRi SEFERLER "BARDALAND,, motörü 

EXETER" vapuru 13 ağus· Elyevm limanımızda olup 12 
tosta PiREden BOSTON ve Ağustosta ROTTERDAM, 
NEVYORK için hareket ede- HAMBURG ve lSKANDl-
cektir. NA VY A limanları için yük 

SEYAHAT MÜDDETi alacaktır. 
PiRE • BOSTON ı 6 gün "VlKINGLAND,, motörü 
PiRE • NEVYORK 18 gün 23 Ağustosta ROTTEROAM, 

HAMBURG ve lSKANDI
SERVICE MARITIME 

ROUMAIN 
BUCAREST 

··DUROSTOR,, vapuru 29 
Ağustosta bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA lımanlarına yük alac=ıktır. 

STE ROY ALE HONGRO
ISE DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST,, motörü 13 
Ağustosta bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, COMA
ONO, BUDAPEŞTE, BRA
TISLAVA, FIUME ve LINZ 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

l..IVERPOOL 
"INCEMORE" vapuru 29 

ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından mal çıkaracak ve BUR
GAZ~ VARNA, KÔSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IB
RAIL limanlarına yük ala
caktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 17 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük ala
caktır . 

DEN NORSKE MIDDEL
HA VSLINJE 
OSLO 

"BOSPHORUS,, motörü 
26 Ağustosta DlEPPE ve 
NORVEÇ limanlnrı için yük 
alacaktır. 

"BAALBEK,, motö ü 23 
Eylulde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK v~ NORVEÇ li· 
ınanlanna yük alacaktır. 

Vnpurlann isimleri, gelme 
tarih lcri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 

lemez. 

NAVYA limanlarına hareket 
edecektir. 

,,GDYNIA,, motörü 2 Ey· 
lfıldc ROTTERDAM, HAM
BURG ve ISKANDINAVYA 
limanlarına hareket edecektir. 

SERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALSA JULIA,. vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR-
S iL YA lima11larına hareket 
edecektir. 

"SUÇEA VA 11 vapuru 7 
EylulcJe Ml\LTA ve MAR
SIL YAya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul ederler. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
accnta mesuliyet kabul etmez. 

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

müracaat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4142/4221/2663 

..aS'l:~a..-............ . 

Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Recs binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 

tosta UVERPOOL ve SW AN· 
SEAdan gelip yiik çıkara
caktır. 

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

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

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

PAT 1 

memelerinin 
·ıe tedavisi 

iç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlanmış fistüll rde, kanayan basur me · 
melcrinin tedavisinde daima muvaffokıyetle şifayı temin eder. 

Şark İspençiyari Laboratuvarı, lstanbul 

- Dahiliye Mütehassısı -
Doktor 

C:eıaı Yarkın 
fzmir · Memleket hastanesi dahili hastalıklar seririyyat şefi 

. Pazardan maada hergün hastalarını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane : ikinci Beyler sokağı No. 65 

Talefon : 3956 
Evi : Göztepe tramvay caddesi No. 1018 

Telefon_: 2545 . . .;. <·~ ....... !\. 

Ca ib ahnacaktır 
Askeri fabrikalar 
umum müdürlü
ğünden: 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alınacaktır. 

isteklilerin şartları anlamak üzere Umum müdürlük sıhhat 
şubesine müracaatları. 15-19-23-27-31-4·8· 12-16·20 2333 

Pazarlık suretile verilecek 
yol inşaatı! 
Manisa valiliğinden: 

1 - Borlu Demirci yolunun 17+108-27 +448 inci 
kilometreleri arasında hepsi 18682 lira 87 kurus 
keşifli 22 adet betonarme menfez İnşaatı ile aynı 
yolun 26+850- 29 + 911 inci kilometreleri arasında 
3061 metre uzunluğunda şose inşaatı eksiltmesine 
giren olmadığından mezkur inşaat 29 Ağustos 937 
tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla isteklisine 
verilecektır. 

2 - Bu işi pazarlık suretile almak istiyenler bu bir ay 
müddet ve mesai zamanları içinde Manisa vilayeti 
Daimi encümenine geleceklerdir. 

3 - Bu işe aid keşif vesair evrak Manisa Nafıa müdür· 
lüğünden parasız olarak alınabilir. 

4 - iş kimin üzerine ihale olunursa müteahhidden ihale 
bedelinin yüzde on beşi nisbetinde kat'i teminat 
alınacaktır. 

5 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin Nafıa Vekale
tind .... n alınmış ehliyet vesikalarile bu yıla aid Ti· 
caret odası vesikaları yanlarında olduğu halde 
müracaatları ilan olunur. 2658 8 15 22 28 

Askeri Fabrikalar Umum mü
dürlüğünden; 

(6/Eyliil/1937 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
cdılcceği 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 
~ - '"-:"1.a, ,_ .. -· • •'J. 1 ~- •• ·-·.?. 
• ,,., ,. -_,, ,,._ .-~ ... ~. \. .~, • J • • ' .... .J.. ·: r -" . .. '°" 

.. .., •' ' ~- """ .. • ... • ~ ~ ' ... J ~ •• , _ • • • 

Satıhk motö 
4, 7, 10 beygir kuvvetinde muhtelif mıırkalarde satılık 

motörler vardır. Taşradan istiyenlere malUmat verilir. 
Her boyda santrifüj tulumbalar sür'atle temin edilir. 
İzmir: Kestane pazarı demirciler içi No. 20 Niyazi 

makine tamirhanesi. .. 

Cumhuriyet Kız Enstitüsü 
Göztepe 

20/8/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri 
her gün saat 9 • 12 dir. 

Orta Okulu bitirenler için Enstitüde hususi bir sınıf var· 
dır. iki senede bunlar Enstitüyü bitirirler . 

Kayıt için lazımgden belgeler : 1 - Tahsil belgesi 2 -
Nüfus hüviyet cüzdam 3- Resmi doktordan sıhhat raporu 
ve yeni çiçek aşısı belgesi 4 - 6 adet 4 1/2 • 6 boyunda 
fotoğraf . 

Akşam Kız Saıi'at Okulu 
Gazi bulvarı No. 24 

1/9/ 1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri her 
gün saat 14 · 17 dir. 
Akşam Okulu için de yukarıda yazılı belgeleri getirmek 

mecburidir. 15 18 20 22 24 26 ..-

Ask~rİ Fabrikalar Umum mü
dürlüğünden: 

230 Ton Elektrolit Bakır 
Tahmin edilen bedeli (149500) lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satan 
alma komisyonunca 28/ -.;/937 ,Salı günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartnamee (7) lira (48) kuruş muka· 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oldan 
(8725) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermt"leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ,,.e 

_saatte komisyona müracaatları. 8 11 13 15 27~ 

lzmir P. T. T. müllürlüğündeJI 
Mer'iyete giren 3222 sayılı telsiz kanunu mucibince radY0 

sahiplerinin Ağustos sonuna kadar en yakın P. T. T. ıner
kezlerine müracaat ederek ruhsalnamelerini almaları lazımdır~ 

1 Ağustostan evvel alınmış olan ruhsatnamelerin hükrfl0 

yoktur. Ağustos sonuna kadar ruhsatnamelerini almıyanlıır 
evvelce ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu 
müddet hiçbir suretle uzatılmıyacaktır. 

937· ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanılsın kullanılmasın beyannamesinin Ağll5i 

tos içinde P. T. T. merkezlerine verilmiş olması bchemeha 
lazımdır. Ruhsatname vermek için eski zamana ait hiçbir P8;' 

istenilmiyecektir. 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ~~ 
• ııııııııııııııııııııııııııııı. . Doktor J,11111111111111111nııı111ıııı~ - ~ 

A. Kemal Tonay ! 
= Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın: hastalıkları ~ - ~ = Birinci Sınıf Mutahassısı ~ - . ~ - (Verem ve saıre) tı ~ 
;; Basmahane iıtaeyonu karoıeındaki Dibek ıokak baoında 30 .. yı ~ 
=: ev ve muayenehanesinde eabah ıaat 8 den akoam ıaat 6 1• ~ 

i11111111111111111111111mmılıi"ittııttiıililiılıtti11ifilıli ~;;efon: 41 s ı -
İzmir sicili tica-
ret memurluğun-
dan: 2834 

lzmirdc Yorgancılarda 19 
numarada ticaret yapan Salih 
Denizci ve Edgar Kastor şir

ketinin müddeti 10 181 937 ta· 
rihinden itibaren 2 sene tem· 
did edildiğine mütedair be· 
yanname Ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 2059 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

1 - Beyanname 
lzmir sicili ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası 
Beyannname 

Elyevm lzmirde Yorgancılar
da 19 numarada ticaret yapan 
ve ticaret sicillinin 147 8 nu· 
marasile müseccel ve lzmir 
üçüncü noterliğinden 1 .8. 935 
tarih ve 6593 numaralı muka· 
velename ile teşekkül etmiş 
olan Salih Denizci ve Edgar 
Kastor unvanlı şirketimizin 

müddeti 10 .8. 937 tarihinde 
hitam bulmasına mebni tarihi 
mezkurdan itibaren daha iki 
sene temdid eyledigimizi be
yan eylet iz. 

lzmir Gazi bulvarında bü
yük tuhafiyecilerde eski 15 
ve yeni 27 numarada kain 

J( s· 
Salih Denizci ve Edgar . 

8 

tor kollektif şirket• 
imza ve mahkuk iını9 

Umumi No. 6223 uf' 
Dairede yazılan ve okıJ\li 

anlatılan bu 11 .8. 937 tarı ve 
· · ınz8 beyanname altındakı 1 ıırı~+ 

mahkük imzanın zat ve f ve 
yetleri dairemizce ınıırtJ bÖ" 
lzmirde Gazi bulvarınd.ıı 15 -:e 
yük thuafiyecilerde e~~· sstib 
yeni 27 numarada kaın şir 
Denizci ve Edgar Kas~~r pe· 
keti şeriklerinden Salı iff1. 
nizci ve Edgar Kastor00 t~· 

. tıl11 

zaları olup münderıcs eyle· 
mamen kabul ve ikrar pııda 
dikten sonra bizzat ya~~ ede' 
imza eylediklerini tasdı )'edi 
. ~ otoı . 
rım. Bın dokuz yuı birine• 
yılı Ağustos ayının °0 

çarşamba günü. . .,0teri 
1 b' · cı •· T. C. zmir ırıı 'tJlıası 

resmi mühürü ve 1 

Umumi No. 6224 retinİll 
işbu beyanname 50 5,klı 

dairemiz dosyasınd~223 rııı· 
11 .8. 937 tarih ve 0ıduğıJ 
maralı aslına u~gu~okUZ yiiı 
tasdik kılındı. Bın 8y111ıfl 
otuz yedi yılı Ağus os ünii. 
on birinci çarşamba g · rJeh· 

1 
. . . notcrı .. 

zmir bırıncı A übrtJ 
met Rif at resmı ın 

ve imzası 1 
pu o 

20 kurşluk harç 0Jıı 
30 kuruşluk damga ~ulu 

-ıo kuruşluk tayyare 


