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mevzuları tetkik ettiler bir mit!~~ yaplldı 

'-ı't-;•vJun mesele!İ , hu sene ih· 
'l ~~~•bıuUcrimizio de maliyeti· 
~ &eltaıeye meydun verilmiye· 
'tt~ilde halledilecektir. I.ond· 
~-~~35 eenesiude yapılmı~ Lir 
~, it 11 lı.örfezde İzmirle Karfıya· 
~~Ilı •eında sefer yııpmıı81 için ııatın 
~ 111 

da kararlaotınlmışıır. Müza· 
~-tt~*"•eında )iman ivleıme mü· 
._~d~~e gelen i~ bankuı umum 
t~ h 8. Muammer Eriş ve zi· 

•nkaııı umum müdürü B. 

Kemal Zııim ıle toplantıya 

otmi~lenl ir. 

Vekilimiz, öğle üzeri otomo· 
bille Karşıyaka giJcrek bir arka· 
daoının evinde lıusu i surette öğle 
yemeğini yemio 'lr'e sonra Kar~ıya· 
kada bir gezinti yapmı~tır. 

Kar~ıyadan, gene otomobille 
Bucaya kadar bir gezinti yapını~, 
Evliyuadelc!ri ziyaret etmiş 'lr'e bir 
eaaı kadar kadar ietirahallen sonra 
İzmir Enternasyonal tuan hazırlık· 

---·~ 

Vekilimiz Erbegli 
istasyonunda 

ı1c,, 
lfıd Vekilimizin, Nazilli fabrikasında yemekte fle Aydın istasgonunda Agdın 

11aliıin• "dolarında ıılınmıı iki pozları 

Kadüste tevkifat var, Arab kongresinin 
toplanmasına müsaade edilmedi. 

t 

Filistin sokaklarında zırhlı otomobiller -
Vekillerimiz 

Moskovadan 
dönüyorlar 

1sstımbol, 17 (Hususi) - ııa. 
rici)e Vekilimiz B. Tevfik Hüştü 
Araela Dahiliye Vekilimiz B. Şükrü 
Kaya, bugün fstanbula dönmek 
üzere Moekovadan Odesaya mille· 
veccihen hareket etmislerdir. 

Vekillerimiz, ieıasyonda dost 
melek.et dodet adamları tarafından 
tezahüratla u&urlaumı~lardır. 

Moskm,·a, 17 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye \ekili B. RftilUl Arııs ile 
Dahiliye" Vekili B. Şükrü Kaya 
OdeM yolilc Türkiyeye hareket et· 
mi~ler, ista yonda Lit,,·inof, Sıomo
niak.of, Türkiye elçisi ve sef arel 
erkanı vesair oalısiyetler tarafından 
ugurlanmıolardir. 

Moskova, 17 [Radyo] - Tür· 
kiye Hariciye Vt:lı.ili H. Rüvtü 
Aras ve Dahiliye Vekili B. Sükrü 
Kaya, berıtbcrltrindeki zevatla dün 
Moııkova • Volga kanalını gezmi~· 

lerdir. Türk Vekilleri, motörlerle 
hanof eabilindeki elektrik gaotra· 
hnı ve tulumba istasyonunu gür· 
müşlerdir. Mütebassıs Yerman, !\fos· 
kova· \'olga kanal inşaatı ve kana· 
lın faydalan hakkında Vekillere 
izahat vermittir • 

Bağdad, 17 (Radyo) - Bu· 
gün, elli bin kişi bir miting 
yapmış ve Filistinin taksimini 
protesto etmiştir. Bu mitingde, 
birçok hatipler söz söylemiş· 
lerdir. 

Irak, Filistin Arap komite· 
sine müzaheret etmeğe karar 
vermiştir. 

Kudüs, 17 (Radyo) - Üç 
Arap gazetesi, mahalli hükii· 
met taraf mdan tatil edilmiş
tir. Arap komitesinin bugqn 
yapması mukarrer kongresi 
toplanamamıştır. 

Mahalli hükumet, kongrenin 
akdine müsaade etmemek· 
tedir. 

Son gelen haberlere göre, 
Filistinde miihim hadiselerin 
zuhuru bekleniyor. Mühim tev
kifat vardır. 

Roma, 17 (A.A.) - Actio
ne Coloniale, Filistinin taksi· 
minden bahsederek diyor ki: 

"Bu mühim mesel~de halya 
da noktai nazarım bildirecek· 
tir. Hu~usile ki bu toprak 
Milletler cemiyetin~ mensub 

Sonu 2 inci sahifede 
......... llİIİI ................................................. . 

Çinde muhasamat başladı 

5, 6, 7 ve 12 nci Japon fır-
kaları Çine sevkedildi ------Çin ordusunun, Hopeyi işgal etmesi, vaziyeti müş

külleştirdi. 300 Japon tayyaresi Çine vasıl oldu 
]aponga, Sahar ve 

Hopegle uzlaştı 
Xankio, 1] (Radyo) - Gelen 

haberlere göre, japonya lıük6meti 
askeri nakliyat için tekalifi har• 
biye suretile 31 vapur müsadere 
etmiotir. 

Bu hndise Uzak Şarkta sulh 
ümidi kalmadığına delil addedil· 
miotir. Çin askerlerile dolu üç tren 
Pekin müdafaa haltına nsıl ol. 
muştur. 

japoolann Sahar, oarki Hopey 
ve oimali Çin memleketleri namı· 
na yaptıktan bir uzlaşmada ja• 
ponlar, şimali Çinin heo eyaletinin 
muhtariyeıini kabul ettiler. Bu 
muhtariyet japooya01n himayesİn· 
de olacaktır. 

Bundan baoka bu uzlaoma, oi· 
mali Çin eyaletleri ile japonlar 
arasında komünistliğe karoı da mü· 
tekabil bir taıabhüd ifade etmek· 
ıedir. 

-Şimali Çin eyaletleri japonyn· 
nın yardımı ile tabrib edilmiş olan 
oimendifer hatlarım hemen tamir 
edeceklerdir. 

1 Gizli seferberlik mi var? 
Şangbay, l 7 (Radyo) - japon. 

yadan gelen haberlere söre, bütün 
japonyada gizli fakat büyük bir 
eferbcrlik faaliyeti vardır. 

Her gfin şimali Çine birçok 
asker ve kuvvet eevkedilmektedir. 
japony.ıdan baoka Kore ve Mançu· 
riden şimali Çine büyük kuvvetler 
sevkedimiştir. 

Bunlara ilAveten japon askeri 
te~kilatı şimali Çin eyaletleri za. 
bıta teşkilatını da ıdare erlecf'ktir. 
Uzlaşmanın son maddesi, japon 
dostluğu euıılannı teabit etmekte· 
dir. Uu uzlaıma ankin hükumeti 
tarafından kabul edilmemektedir. Ôoümilzdeki hafta ~imali Çin· 

"'\ de 150,000 kişilik bir japon ku\'• 
veli toplanmıo olacaktır. 

,-
Lederer 

Boğ Potasaları 
füli ı.ıenedeuberi bağcı tar ta· 

rafından tercihen kullanılmakta 
olan LEDEREH potasaları bu sene 
dahi geıirilmiotir. Bu seneki pota· 
salar 100 dereceliktir. 

Deposu: 
Kemeraltı camii karşısında 

Beri taraftan Çinliler de Pekin 
hattına asker, tayyare, silah ve 
harb levazımı gdndermektedirler. 

Harb ilanı on beş 
gün içinde mi? 

Şanghay, l 7 (Radyo) - Gaze• 
leler, japonyanın on bet gilne ka· 
dar harb ilin edecegini yazmakta• 
dırlar. 

Sabri Sülemanoviç I 
I 

japonyadaki seferberlik 

- Sonu 4'" 



Sayfa 2 

tltfit.Q 
Korkunç bir iptila artıyor 

Memlekette, gün geçtikçe bir moda, tabii bir bal ~eklinde görünen, 
fakat içtimai mahiyeti itibarile bizi diişfinı.lürmcei icab ~den bir iptila 
haşlaını~tır: 

Metres bu} a tı !. 

Metreslik, a ile ve cemiyetteki alılak iuziLalıııın ı;en;eve!Iİ haricinde, 
fakat içtimni zaruretleri ve kanuuun rla bu taruretler karşısında bil
mecburi) e gö~tcrdi~i nıüsamnha) ı i ııtismur ederek kurulwuotur. Eskiye 
ııi betle. gün geçtikçe artmakta ve noruıal kuı ulwuo nile muhitleri · 
içine sukulub durmaktadır. Hatta ve hatta, evli erkekler bile, kanundan 
ve kendi aileleri efrarlmdao gizli olarak, kadın metre tutmakta ve ah· 
laki, vicdani, içtimai vazi felerini ~iğnemekteılirler. 

i'ıfoıres bayatı ya;amak, bir zaruret haline gelebilse, Lize içtimai ah· 
l.ik: bakımınılan tam bir ı:.üktin \ ' C emniyet telkin cı.lemeı. Çünkü onda 
karşılıklı ınilnaeclıeı, ancak zevahire, ha it bir formaliteye bağlıdır. Ka· 
) ııl ve şartlar, deruni ve nbllik i ınesııliyeı endişeleri onda pek azdır. 
Her iki ıarnf, hayat ve lı treketleriodr, mümkün olduğu kadar serbest· 
tirler. Bu halin. ahlak ve bi teri sal!ibc ı kesbeJememi~ kad10 rn kızlar 
iizerinde tesir yapnııyacağıaı kiruae iıldia edemez. Doğrusunu söylemek 
laz.ıın gelirse. metres hayatı geçen evlerin dvnn, lam bir huzur ve SÜ· 

kıina knvu.amaz. Kaldı ki, scn·eıine gü,·enen bazı evliler hile, hana ya· 
şım hafını almış evliler Lils, en sonu kalını~, aç i , tilıolar ve emellerle 
bu )Olu tutuyorlar \ 'C }DVnş yava ş bir metres modası ahlı yiirüyor. ille 

yazık? 

Bir bUibUI yuvasmm 
kıymeti? 

Gülmeyiniz; bir bülbül yu· 
vasının kıymeti, 11,250 franktır! 

Birçok çocukların ve hatta 
büyük insanların zevk için tah
rip ettikleri kuş yuvalarının 
kıymet: çok büyüktür; kuş hi
maye cemiyetlerinden birisi 
bu kıymeti şu suretle kur· 
muştur: 

Her yıl yuvasında vasati 
olarak beş yavru vardır; bu 
suretle bu beş yavruya Q'Ünde 
50 tırtıl lazımdır. Şu halde 
bir ay içinde bir bülbül yuvası 
7 500 kurd sarf ve istihlak 
eder demektir. 

7500 kurd ise, 225,000 
meyvayı daha ağaçlarındayken 
tahrip eder. Ve bu mikdar 
meyvada tam 11 ,250 frank 
kıymet tutar. 

Görüyorsunuz ya.. Bir yu· 
vanın kıymeti santımi, santİ· 

mine 11,250 franktır. Sakın 
ha yuva tahrib etmeyiniz ve 
ettirmeyiniz! 

Garip bir düello! 
Tarihi bayramlardan en şa· 

yanı dikkati, şu sıralarda An· 
til adalarından Bornorikoda 
yapılan bayramdır. 

Felemenkler ve ispanyollar 
bu adaya malik ve sahip ol· 
mak için bundan üç asır t vel 
çok boğuşmuşlardır. 

Hiçbir taraf uzun bir müd· 
det galebeyi temin edememiş· 
tir. Bunun üzerine muhariplerin 
şefleri şu kararı vermişlerdir: 

Bir Felemenk bir de lspan· 
yol zabit düello edecekler ve 
düelloda kazanan taraf adaya 
sahib olacaklar! 

Çok feci ve kanlı bir dü
ellodan sonra zafer lspanyol 
zabitinde kalmış ve ada da 
bu suretle İspanya idaresine 
geçmiştir. 

fşte Bornorikodaki eski \'e 

tarihi bayram bu düello gü· 
nünün bayramıdır! 

Aksine bir işi 
insanlar, yirmi yaşına kadar 

mütemadiyen büyürler, yirmi 
yaşından sonra da ağırlaşar&k 
en ve hatta boy kazanırlar; 

fakat Viyanada bir adamcağı· 
zın hali bunun büsbütün aksi· 
nedirl 

Saime Sadi 

uğramış, hastanede bir müd
det tedavi edilmiştir. Bu adam· 
cağızın bu kazadan zararı ilk 

görünüşte büyük olmamıştır; fa. 
kat bir müddet sonra tuhaf 
bir hal nazarı dikkate çarp
mış, adamcağızın boyunun al· 
çaldığı anlaşılmıştır. 

Yapılan tetkiklere göre, bu 
adamın boyu 7 senede 15 
santimetre alçalmıştır! 

Bir kedinin cinayeti! 
Bir kedi, Romanyada Bol· 

don köyünü baştanbaşa yak
mıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Bir köylü kadın ateş yak· 

mak için bir miktar petrol 
dökmüş ve ateşlemiştir. Petrol 
alevler saçarak yanarken bir 
fare arkasından koşan bir ke
di de ateşin içine atlamış ve 
tutuşmuştur. Bu kedi can acı
sile tavan arasına kaçmış, ora
sını tutuşturmuş ve köyde it· 
faiyc olmadığı için de yangın 
söndürülememiş ve bütün köy 
baştan başa yanmıştır. 
Tam vaktinde hatırlamış! 

Amerikanın Kansas eyale· 
tinde kain Ontaryo şehrinde 
1911 de ölmüş bir doktorun 
Bayan Hilard adlı bir dul 
zevcesi vardır. 

Bu kadın bir gün şöyle bir 
mektupla bir de sterlin al
mıştır: 

.. Sayın Bayan; 
Geçenlerde gazetelerden bi· 

risinde sizin ve müteveffa zev· 
cinizin resmıni gördüm ve size 
bundan elli sene evel bir lira 
borcum olduğunu tahattur et· 
tim. Hak yemesini sevmediğim 
için liranızı size gönderiyorum, 
biraz geç kalan bu tediyeden 
dolayı affımı rica ederim . ., 

Mektubun imzası yoktur! 

irfanda anayasası 
neşrolundu 

Dublin, 17 (A.A.) - Yeni 
lrlanda anayasası hakkında 
yapılan plebistin kat'i netice· 
si neşrolunmuştur. 865, 105 ki· 
şi lehte 526,945 kişi de aleyh· 
te rey vermiştir. 

Almanya, Belçika ve 
LUksenbsrg arasında 
Berlin, 17 (A.A.) -Alman· 

ya ile Belçika ve Lüksenburg 
arasında ekonomik munase· 

ANADOLU 

iz mir 
hapishanesinde 

• • 
Mahkum 
ve mevkuf /arın 
miktarı azalıyor 

i Teşviki sanayi muafiyeti 

ı Kollektif ve şahsı 
şirketlerde devir 

Vergi muafiyeti için ayrıca Veka
letten müsaade alınmıyacaktır 

UJ Temmuz 93'7 

!'" ' Mes'ut bir evlenme 
Cumhuriyet refikimizin sa· 

hib ve başmuharriri B. Yu· 
nus Nadinin küçük kızı Bn. 
Nilüfer ile kıymetli gençleri· 
mizden Merkez Bankası kon· 
trolörü B. Etem izzet Apay· 
dının evlenme merasimi dün 
akşam lstanbulda Perapalas 
salonlarında yapılmıştır. 

Düğünde, lstanbulun gü· 
zide aileleri hazır bulunmuş· 
!ardır. Genç evlilere uzun 
saadetler diler, ebeveynlerini 
tebrik ederiz. 

~------------------.. 
Evelce fzmir hapishanesinde 

(900) den fazla mahkum ve 
mevkuf bulunurdu. Son za· 
manda bu miktarın (682) ye 

Teşviki sanayi kanununun 
muaddel 26 ıncı maddesinin 
tefsiri hakkındaki B. M. Mec· 
lisi kararı vilayete tebliğ edil· 

rinin de 26 ıncı maddedeki 
devir tabirinin şümulüne girib 
girmiyece~ hakkında vukubu
lan tereddüd üzerine B. M. 

· Olcüler umum 
müdürü indiği memnuniyetle görülmüş· 

tür. Hapishane müdürü B. 
Hidayetin idare işlerindeki 
tedbirlerinin de tesiri olduğu 
muhakkaktır. B. Hidayet, bu 
mevkuf ve mahkumlar, hapis
haneden çıkacakları zaman 
kendilerine ayrı ayrı nasihat 
etmekte, hayatta kendilerine 
ve yurda yarar birer uzuv ol· 
maları için tavsiyelerde bu· 
lunmaktadır. 

Çocuk yurtları 
22 Temmuzda 

açılacak .. 
Vilayetçe zayıf ve cılız mek

tep çocukları için 22 Tem· 
muzda Menemenin Aliağa na· 
hiyesinde ve Bozdağ'da Göl
cükte jki çocuk yurdu açıla· 
caktır. Yurtların hertürlü ha· 
zırlıkları ikmal edilmek Ü7.e· 
redir. 

Birçok aileler, Sıhhat ve İç· 
timai muavenet müdürlüğüne 
müracaatla 12 yaşından küçük, 
zayıf ve cılız çocuklarını kay
dettirmişlerdir. Çocuklar, 22 
Temmuzda kamplarına gön· 
derileceklerdir. ----

lzmir nüfus müdürü 
Naklen Tokad nüfus mü· 

dürlüğüne tayin edilmiş olan 
lzmir nüfus müdürü B. Mus· 
tafa Aktuğ, bugün Tokada 
hareket edecektir. lzmir nüfus 
müdürlüğüne tayin edilen To
kat nüfus müdürü B. Abdul· 
lah lzmire gelmiştir. 

Pamuk tetkikleri 
Denizli havalisinde pamuk 

hastalıkları hakkında tetkikler 
yapmakta olan vilayet Ziraat 
müdürü B. Nadir Uysal yarın 
şehrimize dönecektir. 
Kazanç vergisi tarhiyatı 

2395 numaralı kazanç ver· 
gisi kanununun 75 inci mad· 
desinde resen ve ikmalen ya· 
pılan vergi tarhiyatında, ver· 
gilerin tahsil suretini gösteren 
istisnai hükmün, kanunun 116 
ancı maddesi mucibince be· 
yanname tetkiki neticesinde 
yapılan tarhiyat ilavesine de 
teşmili icab edip etmiyece· 
ğinde tereddüde düşüldüğü 

görü im üş tür. 
Maliye Vekaletinden Def

terdarlığa gelen bir tamimde 

kanunun tahsilata ait umumi 
hükümlerinin istisnasını teş· 

kil eden 75 inci maddede ya· 
zılı tahsil usulünün mükellef· 
lerin kanuni mecburiyetlere 
riayet etmemelerinden veya 
bir kısım kazançlarını gizle· 
melerinden dolayı 43 üncü 
madde mucibince de ikmalen 
yapılan tarhiyata münhasır ol· 
duğu bildirilmiştir. 42 inci 
madde mucibince ilaveten ya· 
pılan vergi tarhiyalı 75 inci 
madde mevzuuna giremiyece· 
ğinden bu maddeye müstenit 

miştir. Ayrıca Maliye Vekale
tinden vilayete gelen bir ta· 
mimde hu tefsir münasebetile 
yapılacak muamele hakkında 
şu izahat verilmiştir: 

"1055,, Numaralı Teşviki 

sanayi kanununun 1543 nu
maralı kanun ile tadil edilen 
26 ıncı maddesi hakkındaki 
tefsir kararı, meclisten çık· 
mıştır. 26 ıncı madde muci
bince sınai bir müessesenin 
ahare devri halinde devir 
alanların bu mııafiyetten isti
fade edebilmeleri için devir 
hadisesini devrin vukuu tari
hinden itibaren altı ey zar
fında lktısad Vekalc ine tah
riren bildirmeleri ve ruhsat
namenin tadilini istemeleri 
mecburi bulunmAkta ve böyle 
bir ihbar vaki olmadıkı tak
dirde ruhsatnamenin hüküm
süz sayılması İcab etmektedir. 

Sınai bir müessese sahibi· 
nin yanına ortak alması veya 
bir şirket teşkil etmesi halle-

Meclisince ittihaz olunan tef
sir kararında, müesseseyi şahsa 
muzaf olmaktan kaldırmıyacak 
otan kollektif ve bahusus bir 
$irket teşkili suretile sermaye 
ve işletmesine ortak alınması 
sınai müessesenin başkasına 

devri mahiyetinde bulunma
dı~ı zikredilmiştir. 

Binaenaleyh kendi namına 
istihsal ettiği muafiyet ruhsat· 
namesi ile sınai bir müessese 
işleten bir şahsın bir veya 
birkaç ortak alarak kollektif 
veya hususi bir şirket teşkil 
etmesi halinde bu şirket te, 
kanunun 26 ıncı maddesinde 
yazılı kayıt ve şartlara tabi 
olmaksızın muafiyet ruhsatna· 
mesinden istifade edecek, fa
kat anonim, limited, koopera· 
tif gibi müesseseyi şahsa mu· 
zaf olmaktan kaldır11cak şir· 
ketler teşkili suretile sınai mil· 
essenin mezkür muıfiyf"tten 
istifade edebilmesi için 26 ıncı 
maddede yazılı mecburiyetin 
ifası lazım gelecektir. 

Vilayet büdcesi Tezkere harcları 
' Tasdik edilmek 

üzeredir 
Vilayetimizi.ı bu seneki biid· 

cesinin Dahiliye Vekaletinde 
teşekkül eden muhtelif Veka· 
Jetlere mensub zevattan müte· 
şekkil bir komisyon tarafın· 
dan tedkik edilmekt~ olduğu 
malumdur. Tedkikat bitmiştir. 
Büdcenin yakında tasdik ve 
iade edileceği haber alınmıştır. 

Resmi daireler ve 
elektrik sarfiyatı 
İmtiyazlı elektrik şirketleri 

tarafından 2395 numaralı ka
zanç vergisi kanununun seki
zinci maddesinde yazılı daire 
ve müesseselere verilen cer· 
yan bedelinden, taahhüd be
delleri gibi tediye sırasında 
vergi kesilmesi lazım gelip 
gelıniyeceğinde tereddüt edil· 
diği görülmüştür. Dün Maliye 
Vekaletinden şehrimizdeki ala
kadarlara gelen bir tamimde, 
kazanç vergi i kanununun 8 inci 
maddesinde yazılı taahhüd, 
muhtelif umumi tebliğlerle izah 
olunduğu üzere mezkur mad· 
dede yazılı daire ve mt..iesse· 
selere karşı bir hizmet ifası 
veya bir mal tesliminin deruhte 
edilmesi demek olduğu için 
bu daire ve müesseselere elek· 
trik ceryanı verilmesi, taah· 
hüd addcdilmiyecegi ve bu 
müesseselere imtıyazlı şirketler 
tarafından verılen elektrik ce· 
ryanın bedellerinden tediye 
sırasında vergi kesilmemesi 
icabettiği bildirilmiştir. 

Bu şirketlerin, münhasıran 
imtiyaz mevzuunu teşkil eden 
işlerine müteallik olub imtıyaz 
mevzuu haricinde kalan bazı 
i~ lerle de iştiğal ettikleri, ez· 
Ü 1 inalar dahilinde dek· 

Cezasız 
tahsil edilecek .. 

Teşviki sanayi kanunu mu· 
cibince kazanç vergisi muafi· 
yetinden istifade eden mükel· 
leflerin, ruhsat tezkeresi harç· 
!arından muaf bulunmadıkları 
evelce Maliye Vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara teb· 
liğ edilmişti. Bu tebliğat üze· 
rine şimdiye kadar alınmamış 
olan tezkere harçlarının, kanu
nun 85 inci maddesi hükmüne 
göre, cezalı olarak tahsiline 
teşebbüs edil fiği anlaşılmı tır. 
Maliye Vekaletinden şehrimiz· 
deki alakadarlara gelen son 
tebliğde, müessese sahiplerin· 
den şimdiye kadar hiçbir su· 
retle alınmamış olan tezkere 
harcının yalnız bir defaya 
mahsus olmak iizen· cezasız 
olarak tahsil edilmesi bildı
rilmişfo. 

llktedrisat müfettişleri 
ilktedrisat müfettışlerinc, 

maarif müfettişleri gibi harcı
rah verilip vcrılıııiycceğindc 
lereddüd edilmekte idi. Bu 
mesele, vilayelce halledilmiş

tir. Bundan sonra, ilktedrisat 
müfettişleri , büdcedeki maarif 
müfettişleri harcırah tahsisa
tından harcırah alabilecek· 
ferdir. 

mm;la!llml!--!EJ!~mıı!l!Alltil

dektrik sarfiyatına sid eşy:ı 
ve levazım s lışı içiıı dükkan 
ve mağaza açtıkları görülmek· 
te olduğundan imtiyaz mevzu· 
undan hariç olan bu işlerden 
dolayı 8 inci maddede yazılı 
dairelere karşı elektrik tesisatı 
yapmak veya elektrik levazımı 
satın k şeklinde taahhüde gi· 
riştikleri takdirde bu taahhü· 
dlerindcn tediye sırasında vet .. 

gilcrinin kcsilnıe:;i ıcab 6de· 

• 

Dün ölçüler için tel 
kikler yapıldı 

Şehrimizde bulunmakta oları 
iktısad Vekaleti ölçüler ve 
ayar umum müdürü B. Niza· 
meddin .Ali, dün Ege mınta• 
kası ölçüler ve çayar başmi.i· 
fettişliğine giderek tedkiklet 
yapmıştır. ------

İki Osman 
.Bir ay içinde soyıl' 

lub soğana çev
rildiler 

Kançeşmede mühim bir ın9 

nitacılık vak' ~ı olmuştur. 
Konyanın B0zkır kazasıl1 

dan 26 yaşlarında ve adl~r 
Osman iki arkadaş, iş iç• 
f zmire gelmişlerdir. 

iki Osman, Bucaya gider 
!erken Kançeşmede yanları~ 
tanımadıkları üç kişi gelıt11 

ve kendilerile ahbab olarak· 
- Şurada bir kahve içeliı1 

Manzara da güzell 
1 . l'k Demişler ve hep bır 1 

oturmuşlardır. Birinci kahve) 
ikinci takib etmiş, karş1lı 
sigaralar ~te llendirilmiştir · .

1 
Üç meçhul şahıstan b1 

1 
. ,., 

Osmanlara esrar ı sıgara 

mi::; ve zavallı gençler de 
bir uykuya dalmışlardır. 1'j 
dilerine geldikleri z~~a? 0 aylarca çalışarak bırıktır 

1 
!eri paraların yerinde ye 
estiğini görmüşlerdir. 

Zabıta , üç meçhul <lolıııı 
rıcıyı aramaktadır. , 

Filistin meseles' 
- Ba ı 1 nci sahifaJe 

bütün devletlerin hllku"tı 
kürnranisi altındadır. fı ı 
taksım edilmekle l~aly~rı~~-
keri ve sevkülceyşı murı e 
menafii ne yakından tema~ 

·1ır' meseleler ortaya çıkabı . ~ 
Bu gazete, eski _Na~olttı 

larına aid ~lup şımdı 
krallarına geçen haklar• 
llrlattıktan sonra Filistiı1 
halının bütün Akdeni~ ~ 1 

!etlerini alakadar etl•~i 
katolik italyanın <la budl~ 
söyliyecek sözü bulun ~ı I 
ehemmiyetle kaydeylerJ'e ~'' 

Kahire, 17 (A.A.) ~6ıel 
ıJY ~ Mısır fırkası denilen 111

1 
t 

fırkası ônümiizdeki _SD i~f·~. 
umumi bir nümnyış .. ,,) 
d d·1 . . B rıt1ıt . avet e ı mıştır. u ıcs '1 

hatipler Filistin mcsc 
bahsedeceklerdir. ,.,,J 
Kızılcaham0 

bayratfl(P.·P.) 
Kızılcahamam, 17 .. ıco" 

B.. ..k f" . Atatur J'ı uyu · şe ımız .,cJiro 
zılcahamamı şerefle h8rı1~ 
16 ·ı· ·· Kızılca L.ı.J cmmuz o .. ıı il 

bayram günüd~r. . uıJdC:jll 
sal gümin üçuncıı . >'dcıı f 
koylü, kentli, beşbırı ş~ıı11 
h lkm iştirnkık co 
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Ü•Holivud ve Avrupa 
Almanya ve İtalya, nafiİe uğraşmasınlar, Holivu

dun bir gölgesini bile yapamıyacaklardır 
tirebilmek için yirmi defa kapı 
bek lem eğe mecburdur. 

Şarl Boger ve Greta Garbonun beraber ognadıkları 
meşhur "Mari Volevsko,, filiminden bir sahne 

Avrupada da Amerilıcamn Avrupalı olmasına rağmen 
Holivudu gibi muazzam ve Filip Heriot adlı bir sinema 
esaslı sinema merkezleri vü- muharrir ve aktörü altı ay 
cude getirmek için büyük bir Holivudda kaldıktan sonra şu 
arzu ve heves vardır. haklı sözü söylemiştir: 

Sinyor Mussolini ve Her "Ben, Holivuddaki hallere 
Hitler gibi faşist diktatörleri ve hayata hala hayret edi-
bu hususta en fazla ve cebri yorum!,, 
gayret sarfedenlerdendir. ltal- Filip Hcriot, Holivuddaki 
Yanın Holivudun bir gölgesini fevkaladeliğin, konforun, ko-
hile vücude getiremiyeceği ar- !aylık ve hüsnü muaşeretin 
tık tahakkuk etmiştir. Çok karşısında çok büyük hayret 
kuvvetli bir san'at memleketi göstermektedir. 
olan AJmanyada filim alemi Diyor ki: 
Yaratmak tecrübeleri devam • Holivuda hayret etmemek 
etrnektedir ve belki de Avru- mümkün müdür? Bir senaryo 
paya göre bir filim hayatı muharriri, eserının ücretini, 
kurulacaktır. Fransaya nisbetle kat kat 

Avrupaya göre, diyoruz, fazla ve ... Peşin alır! ve filim 
çünkü Fransa ve İngilterede şirketleri eserleri muharrirlerin 
de, daha tabii ~artlar altında ayağına kadar giderek alırlar. 
filim alemleri vardır ve bunlar Bunu Avrupa filim alemle-
larn Avrupaya, eski dünyaya rinde görürsek hayret ederiz! 

I-lolivudda stüdyolar Avru
panınkilerc hiç benzemez, ha
vadardır, ziyadardır, mevsimi· 
ne göre ya çok serin yahud 
sıcaktır! Avrupada, aktör ve 
aktrislerin soğuk veya sıcaktan 
çekmedikleri ıstırab mı kalır?. 

Holivudda bir filim için 
"yok" yoktur! 

Ne lazımdır? Sicilyalı 300 
ltalyan haydud mu? Filim 
bundan mahrum kalmaz; Ho
livu<l . direktörleri ne yapıp 
ederler ve Amerikadan hakiki 
Mafya veya Karbonari gizli 
haydud cemiyeti mensubu 
300 ~ işiyi bulup vazıı sahne· 
nin emrine verirler! 

Şarl Boyer tarafından ibda 
edilmiş olan ve Napolyonıın 
çok meşhur bir aşkım ifade 
eden "Mari Valevska" filimi 
için Holivud ne fedakarlıklar 
yopmamıştır? Aleksandr Va
levskayı bulmak için ne bü
bayük müşküller iktiham edil
memiştir! 

Fransız sinema gazetelP.rİ 
Holivud ile Fransa, Almany~ 
veya lngiltcre filim alemlerini 
mu~a~eseye kat'iyyen girişme
melıdırler!. Hele, Amerikan 
filimlerini tenkidde çok imsak 
göstermelidirler. 11AHahın hah· 
çesi,, filimi hakkındaki Fran
sız sinema gazetelerin;n ten· 
kidi böyledir, haksızdır. Bu 
filim Avrupalıları memnun et
miyebilir, fakat Amerikalılar 

ıçın böyle değildir; bilhassa 
rekorlar kırdığı için Ameri· 
kalıların en güzel filimlerin
dendirl,, göre filim karargahlarıdırl Bir muharrir eserini kabul et· 

Artistler ve-·Çocuklukları 

D. Derrigö ve .. çocukluğu 
Yeni bir filim için, küçük 

bir yıldız lazım olmuş ve An
na Bella bu çocuğun intiha
bına da bizzat nezaret etmiş. 

Filimde yer ve rol almak! 
kolay bir şey değil. Bunun 
için bu müsabakaya!ancak on 
beş kadar küçük kız iştirak 
edebilmiş ve bunların da an· 
cak dördü, tedkike değer bu
lunmuştur. 

Bu hadise, şimdiki sinema 
yıldızlarının çocukluğu üzerin-
d~ ~azı tedkikleri akla getir
nuştır. 

Yıldızların çocukluk fotoğ
raflan bulunmuş ve şu neti-
celer elde cdilmi~tir: 

Katerin ve çocuklnğıı 
Ginyer Rogers bugünün kı

vırcık saçlı, şen ve şuh, gü
zel bir yıldızıdır. Fakat bu 
yıldız çocukluğunda soğuk, 
sevimsiz bir kızcağızdı. Fo
toğraf objektifi karşısında du
ruşu bile budalaca idi. Hal-
buki partencri Kreb Aster, 
küçüklüğünden itibaren pek 
değişmemiş ve ayni kalmıştır. 
Daha dokuz yaşında iken şim-
diki gibi silindir şapka giyer, 
yakasına beyaz karanfil ta·· 
kardı!. 

Bir zamanlar Danyel Dariyö 
adlı küçük bir kız vardı. Bu 
kızı gören, fevkalade korktu-
ğuna ve bunun için gözlerini 
açtığına hükmederlerdi. Dünün 
bu ~ızcağızı, bugünkü sinema 
aleminin parlak yıldızı Danyel 
Dariyö olmuştur. Fakat dünkü 
küçük kızdan bugünkü yıldız· 

Fernan Graueg ve çocukluğu 
da baki kalan sııdece iri ve 
şimdi güzel gözlerdir! 

fren Dün, bir kır çocuğu 
ve çok sevimsizdi. Kim derdi 
ki, bugünün bu romantik yıl· 
dızı bu çocuktan yetişecek. 

Katerin Haprun, çocuklu
ğunda uslu, itaatli ve çok 
mahcub bir kızcağızdı. Bu 
kızcağızdan Katerin Hapru· 
nun teşekkülü cidden hayrete 
şayandır. 

Fransuvaz Rozaya gelince, 
bugünkü kadar zeki, sevimli 
ve cana yakın bir kızcağızdı. 

Fakat Fernan Gravey, hiç 
değişmemiştir. Bugün ne ise, 
dün, henüz çocuk iken de 
aynı idi. Yalnız boy, yalnız 
hacim artmış sima, hareket 
ve tavırlar aynı kalmıştır. 

Beyaz ve renkler· 

Solda Antita Linz tenis ognugor, sağda Silviya Sidneg 
bisikleti ile 

Moda, bu iptilanın şekilleri mu? Göğsü açık bülüz mü? 
ne kadar çok ve ne kadar da Kollar çıplak mı kalmalı?. 
cevvaldirl Romanyada belki Moda üstadları iş bilen, ya-
bir kadına sahih olmak İm· pan adamlardır. Bir bisiklet 
kanı bulunur. Fakat modanın modası çıkarmakla tam bir 
bir şeklinin ne kadar devam düzine yeni modalar· daha çı· 
edeceğine kim inanabilir?. karmış oldular. 

İşte modanın yeni bir cil
vesi daha: 
~ Şimdi de genç kızlar ara· 
sında bisiklete binmek moda 
oldul Genç kızlar ve... Genç 
kadınlar birer erkek gibi bi
siklete binmcktedirler. Fakat 
arada büyük bir fark var: De
likanlıların kostümleri ekseri· 
yet1e beyaz veya ona yakın 

bir renktir. Fakat kadınların
ki... Beyaz ve bir sürü canlı 

Boks şampiyonluğu 
Maçlara 
haftaya başlanacak 

Gazetelerde 
Dün gazetelerin serlevhala

rına baka baka, onlarla bir 
hayli konuştum. 

Anadolu - ihtiyar bir aşık 
metresini bıçakla yaraladı. 

- Herifçioğlu, bunaklık ra· 
poru alacağından emindir de 
ondan bu işi yapmıştır. Bun
dan başka, hapse de girse, nasıl 
olsa birkaç sene sonra öbür 
diinyayı boylıyacağını bilir. 
Sevgili metresini arkasında 
bırakmamak istemiş olacak. 

Yeni Asır - Delilik iddi
ası. 

Sen iddiaya bakma, 
deldiğin ta kendine bak. Fa
kat unutma ki, içimizdeki bazı 
deliler akıllı! , ra taş çıkartı
yor. Bundan başka deliliğin 
karlı cihetleri <le vardır. Etve
rir ki, doktorları atlatabilmeli .. 

Kurun - Güzel mi yahud 
çirkin misiniz? 

- Bunu kadınlara sorarsan, 
sana müdhiş surette kızacak
lardır. Çünkü kadın olup çir
kinliğini itiraf eden • hatta 
yetmişiik bile olsa - bulu· 
nur mu bilmem! 

Son Posta - Yeni bir spor 
dedikodusu mu? 

- Tabii ya, ne var bunu 
bilmiyecek. Mübarek, vurdukça 
tozur. 

Tan - Güzel Hon Kono
teck, pire cambazlığı yapıyor. 

- Dünya bu, birçoğumu· 
zuıı çeşid çeşid cambazlığı 
meydanda dururken, zengin 
bir Alman kızı da pire cam· 
bazlığı yapmağa çıkmış, ne 
zararı var? 

- Lindberg hayatın sırrını 

bulmağa çalışıyor. 

- Bana söylemiş olsaydı, 
renkler ... 

Modacılarla birlikte moda
cılara tabi olanlara sorarsanız: 

- Bisiklete binmek mi; çok 
sıhhidir, cevabını alırsınız. 

1
, kulağına fısıldardım. Burada 

açık açık yazamam, çünkü sar 
olmak mahiyetini kaybeder, 

• • ı:c 

Bisiklete binmek... Yalnız 
bu kadarla kalsa ne iyi! Ka-
dınların bisiklr:te binmesi . ' 
"ispanya işlerine ademi mü -
dahale" işleri kadar mürekkep 
ve muğlak bir iştir. 

Bisiklete binerken ne renk 
· yalnız renk mi ya?. - ne şekil 
tuvalet giymeli? Kısa külot - t ·>·e+=--ı·--· Marlen Ditrih 
diyor ki: 

Marlen Ditrih Holivuda 
·bundan yedi sene evet gel· 
miştir. Fakat bu uzun zaman 
içinde matbuata kocasından 
hiç bahsetmemiştir. 

Marlen: 
- Hususi hayatım, ammeyi 

alakadar etmezi 
Der. 
Fakat geçenlerde bir beya· 

natta bulunmuş ve: 
- Kocam tam bir erkektir. 

Aynı zamanda tam bir ba
badır dal. 

Demiştir. 

Yukarıda genç boksörleri· 
mizden Mustafa, altta 

Muharrem 
İzmir amatör boksörleri ara

sında 24 Mayıs Pazar günü 
şampiyonluk müsabakaları ya· 
pılacaktır. Bunun neticesinde 
937 fzmir boks şampiyonu 
meydana çıkacaktır. 

Şampiyonluk maçlarında iyi 
netice alan boksörler İstan
bullu boksörlerle de karşıla
şacaklardır. 

Roma - Adis-Ababa 
Hava postaları başhyor 

Roma, 17 (Radyo) - Ya· 
rından itibaren Roma-Adis· 
Ababa, hava seferi başlıya· 
cak ve haftada dört sefer ya
pılacaktır. 

Abona Kiril beya. 
natta bulunmuş 
Kahire, 17 (Radyo) - Ha

beş başpapazı Abona Kiril1 

gazetelere beyanatta bulunmuş 
ve İtalya ile Mussolini lehine 
söz söylemiştir. 

ayağa düşer. 

Akşam - (Akşamcı) yeni 

muharrir yetişmiyor. 
- Aman yapma azııım, 

muharrir ve şair bolluğundan 
gına neldi, gına .. Sayısı elliyi 
geçiyor. Sen ne diyorsun? 
Akşam - Yeni çocukların 

ummacısı. 

- Şayed, yeni mekteblile
rin ummacısı, demiş olsaydın, 
sana şu cevabı verirdim: 

İmtihan. 
Cumhuriyet - Suriye, ne 

yapacağını bilmez bir hale 
geldi. 

- O zavatlı, zaten yapb 
ğını ne vakit bilmiştir ki!. 

Cumhuriyette Abidin Da 
ver - Yol .medeniyettir. 

- Ağzını öpeyim arkadaı 
Bu cümleyi şöyle de yazabı 

liriz: 
Yolsuzluk vahşettir. 
Belediyelerin kulağı çınlatır 

Çimdilc 
~~~~~---~~~~-u 

Deniz müzakereleıw. 
Londra, 17 (Radyo) - 1 

giltere·Almanya, lngiltere·~ 
yetler Birliği arasında bir 
nedenberi devam eden den 
müzakereleri sona ermiş ve i 
taraflı birer deniz anlaşın 
imza edilmiştir. Sovyetl 
İngiltere arasındaki anlaş 
Uzak Şarka aid bazı tahdid 
ihtiva etmektedir. 

İngiltere ile lskandina 
devleri, Türkiye ve Lühiı 
arasındaki deniz müzake 
rine tekrar bqlanacaktır. 
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Ha b adr.ld CebheSİnde Sicilya hava ve denizi Benes 1 ~ .................... --.................. .. 

Manevralarma bUyUk Kabinenin istifası üzerine 

bütün şiddetile devam ehemmiyet veriliyor.. sayfiy~sinden ecele döndU
1 

Roma, 17 (Radyo) - Si· Prag·, 17 (Radyo) - Acele 

Şehir gazinosunda 
8 BAY AN ile Şef d' or~ estr 

Doktor J. ROZENFELD'in 
Tahtı idaresinde 

etmektedl•r cilyada yapılacak hava, kara sayfiyeden dönen Reisicumhur 
• ve deniz manevralarına büyük B. Benes, B. Milan Hodza ile 

• • ------ bir ehemmiyet verilmektedir. uzun müddet görüşmüştür. Çe· 

ihtilalci ispanyada dün mitingler İtalyan donanmasının büyük koslovakyada kabine buhranı 

l 
bir kısmı ve 300 tayyare bu devam etmckte<lir. Yeni ka· 

o/muş, nutuklar sÖy enmiştir. manP.vralara iştirak edecektir. bineyi teşkile, gene B. Hod· 
Muhtelif Sicilya şehirlerinde zanın memur edileceği sanıl· -~-----Salamanka, 17 (Radyo) -

Asiler, Villa Franka Del Kas· 
teylo cebhesine kuvvetler sevk 
etmektedirler. 

Milis kuvvetler bu cebheye 
bir tazyik yapmak istemişler· 

dir. Fakat dün bu cebhede 
beş Milis tayyaresi iskat edil· 
mıştir. 

Madrid, l 7 (Radyo) - Asi 
kuvvetler mukabil hücumlarda 
bulu•ımaktadırlar. Fakat Villa 
Neovaya karşı tank ve hAva 
kuvvetleri ile yapılan bu ta· 
arruzlar bir net Ct" vermemiş

tir. Harb bütijn şiddeti!~ de· 
vam etmektedir. Harbin mer· 
kezi sıkletı hala bu kısımdadır. 

Bilbao, l 7 (Radyo) - Asi 
tayyareler tarafından dün, Sa
tanderde yeniden ~vücude ge· 
tirilmekte olan istihkamlar 
üzerine yüzden fazla bomba 
atılmıştır. 

Salamanka, l 7 (Radyo) -
Bugün ihtilalin yıldönümü ol· 
mak münasebetile, ihtilalci 
ispanyada mitingler olmuş ve 
nutuklar söylenmiştir. 

Cebelüttarık, 17 (Radyo) -
Fastan mütemadiyen Faslı as· 
ker getirilmekte ve ccbhelere 
sevkedilmektedir. 

Royter Ajansının verdiği 

malumata göre, hastaneler 
yaralılarla doludur. Son mu· 

Bir Türk gencinin 
muvaf fakıyeti 

Cenevre, l 7 (A.A.) - Ce· 
nevre üniversitesi hukuk fa. 

kültesinden mezun Hikmet 
Gündüz hukuk doktorluğu 

tezini üniversite Jürisi önünde 
müdafaa etmiştir. Tez Türk 

tabiiyeti üzerine yazılmıştır. 
Hikmet Gündüzün 300 büyük 

sahifeden fazla olan bu tezi· 
nin müdafaası üç saatten fazla 

sürmüş ve nihayet hocalarının 
ve Jürinin takdir ve tebrik· 

leri ile kabul edilerek kendi· 
sine doktor unvanı verilmiştir. 

Karşıyaka vak'ası 
Sıdkı kefaletle sahverildi 

Karşıyalrada Yamanlar suyu 
tesisatı yapıldığı sırada Fran· 

sız tebaasından mühendis B. 
Rusluya öldürmek kasdile ta· 

harcbelerde ölenler o kadar 
çoğalmıştır ki, bunları büyük 
çukurlar açarak hep bir arada 
gömmek mecburiyeti hasıl 

olmuştvr. Fransanın vaziyeti 
müşkiildür. 

Cebelüttarık, 17 (A.A.) -
Royter Ajansı muhabirinden: 

Centa Tetouan ve Melilla· 
dan Algesirasa mütemadiyen 
Faslılar gelmPktedir. Randaya 
ve oradan Gren;ıda cephesine 
sevkedilmektedirler. Bu cep
hede hükumetçilerin taarruzu 
muvaffakıyetle devam etmekte 
olup asiler ağır zayiata uğra· 
mışlardır. 

Fılvaki Rondadaki hastane· 
ler ağızlarına kadar yaralılarla 
doludur. Ölüler Randa ve 
Cordoba civarında açılan çu· 
kurlara hep bir arada gömül· 
mektedir. Harbin ilk gününü 
tesid için yarın Algesiras ve 
Lalineada icrası mukarrer olan 
boğa güreşlerinden söylenmi· 
yen bir sebepten dolayı vaz
geçilmiştir. Yalnız bu ilganın 
asilerin son zamanlarda insan· 
ca pek çok zayiata uğramış 
olmalarından ileri gelmiş ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Birkaç zamandanberi Cebe· 
lüttarık havalisinde hiçbir Al
man veya ltalyan harb gemisi 
görülmemiştir. 

İtalyan gazeteleri 
lngiliz plam için ne diyorlar 

Roma, l 7 (Radyo) - hal· 
yan gazeteleri dün akşamki 
nüshalarında, ltalya ve Al· 
manyanın İngiliz teklifine müs· 
bet cevap verdiklerini bildir· 
mcktedir. 

Bu teklif, müzakerata esas 
ittihaz edilecektir. lngiltere 
bu müsbet cevap üzerine siya· 
seti ltalya ve Almanya lehine 
çevirmiştir. 

Cenubi Amerika devletle· 
rinin de Londra ademi mü· 
dahale komitesinde yer alma· 

ları hakkında ltalya ve Al· 
manya bir teklif yapacakladır. 

Portekiz hükumeti de kont· 
rolu iadeye hazır olduğunu 
bildirmiştir. Fakat Fransanın 

da bu iadeye iştiraki şart ko· 
şulmuştur. 

hava müdafaası manevraları maktadır. 
da yapılacaktır. Ankara, 17 (A.A.) - Pa· 

- - risle bulunan Metaksas aleyh· 
Balçuvah ölU Seyid tarı Yunanlılar tarafrndan nes· 

Ahmed terekesi tasfiye redilen O Dimokratia adİı 
memurluğundan : mecmua dost ve müttefik Yu· 

Satılacağı müteaddid defa- nanistan aleyhinde zararlı ya· 
lar ilan edilmiş olan ve 18· zılan ihtiva ettiğinden mez. 

teşrinievel-1928 tarihli ipotek kfü mecmuanın Türkiyeye id· 
senedine nazaran lzmirde Bal· hali Vekiller Heyeti tarafından 
çuva köyünün Üçkuyular mev· menedilmiştır. 
kiinde İzmir ve Urlu şosesi İ B-~ l zmir irinci ıcra memur u· 
üzerinde 1, 2 numaralı hudud 
ve evsafı tapu sicilinde yazılı 

ve yeminli ehli vukuf tarafın· 
dan nıüştamilatile birlikte beş 

bin lira kıymet konulmuş olan 
ve ölü Seyid Ahmedin bor· 

cundan dolayı alacaklılarına 
birinci ve ikinci derecede ipo· 

tekli bulunan mumaileyh Ah· 
mede aid (bir bap yağ fab· 

rikası ma kahvehane) ye üç 
bin yedi yüz elli liraya alıcı 

çıkmıştır. Verilen bu bedel 
tahmin ve takdir olunan kıy· 

metin yüzde yetmiş beşini 

bulmuşsa da fazlasile satılına· 

sı ve alıcı çıkması muhtemel 
olduğundan onbeş gün müddetle 

ikinci artırmaya konulmasına 

karar verilmiştir. 

Binaenaleyh işbu fabrikanın 
satışının ikinci artırması 4· 

ağusto -9:·n tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat onda İz· 
mirde Gazi bulbarında 8 nu· 
marada IJemirlli hanında tas-

fiye memuru avukat Salimin 
yazıhanesinde yapılacaktır. ili· 

şiği olanların, alakalı bulunan· 
ların ve alıcıların tayin olunan 

gün ve saatte gösterilen ma· 
halde !spatı vücud etmeleri 
ve açık arttırmaya iştirak et· 
mek istiyen alıcıların yüzde 
yedi buçuk teminat vermeleri 
İcab edeceği ve dellaliye res· 
mi ile tapu haçlarının alıcıya, 
varsa müterakim vergi borç· 
larile sair masrafUırın ihale 
bedelinden tenzil edileceği ve 
fazlaya talip çıkmadığı takdir· 
de fabrikanın teklif edilen be· 
dellc satışının yapılacağı ve 
alıcı namına tescil ettirileceği 
alakadarın malumu olmak üze· 
re ilan olunur. 

ğundan: 

Zıya, Hasbi ve Faikın Em
lak ve Eytam bankası lzmir 

şubesine ipotek ettikleri İz· 
mir de ikinci kordonda Ak· 

şehir banka~ı ittisalinde 72/3 
numaralı ve senelik bedeli 

icarı üçbin lira tahmin edilen 
mağazanın idare ve işletilme· 

sine karar verilen mağazanın 
müddetinin ihale tarihinden 

başlaması şarti le bir senelik 
icara verilmek üzere müzaye· 

deye konulnıuştur. Tanzifaf ve 
tenvirat vergileri ve yüzde iki 

buçuk della\iyesi ve bilcümle 
mukavele masrafları müşle· 

ı iye aid olmak üzere açık 

artırması 2-8·937 pazartesi 

saat on birde dairemizce icra 
kılınacak, bu artırmada tak· 

dir edilen kıymetin yüzde 
yetmiş beşine alıcı çıkmazsa 

ikinci artırması 12-8·937 per· 
şembe günü saat 11 de icra 

kılınacaktır. Müşteriden kıy· 

metin yüzde yedi buçuğu nis· 

betinde teminat akçesi veya 
banka itibar mektubu alınır. 

Bedeli icar ilk altı aylık peşin 
ve ikinci taksitide altı ayın 

hitamında ödenmek üzere iki 
taksitte tediye edilecektir. 

Müşteriler mağazayı görüp 
gezebilirler. Fazla izahat al· 

mak istiyenler münadiyc ve 
dairemizin 37,7997 numaralı 

dosyasına müracaat etmelidir· 
ler. Mü!;terinin şartnameyi 
okumuş ve lüzumlu izahatı 

almış sayılacağı cihetle almak 
isteyenlerle ilişiği olanların 
müzayede günü lzmir birinci 
icra dairesinde hazır bulun· 
malan ilan olunur. 

Brüksel beynelmilel sergisinde birinciliği ihraz 
eden 9 kişilik Viyanamn en meşhur orkestrası 

HER AKŞAM 
Caz ve konserlerine devam edecektir. 

...................................... 
İlmir Milli Emlak Müdürlüğiinden: 

İ. No. 
205 
206 

207 

Burnava Mersinli Banyo S. 8 taj No. lı ev 
Tepecik Hilal demiryolu 14 eski 28 taj 
No. lı ev halinde kullanılan kahvehane. 
Kahramanlar Kayıkçı namı diğeri köprübaşı 
S. 2-2/1 eski 2 taj No. lı ev. 

Lira K. 
36 o<> 
24 00 

24 00 

Karataş vapur iskelesi. 208 
209 İmariye Kadifekalesi arkası Havuzbaşı me\'· 

kiinde 4456 M. tarla. 

40 00 
3 00 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları l 5 gün müd· 
detle artırmaya konul~uştur. İhalesi 2 /8/ 937 pazartesi. 
saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne mü· 
racaatları. 18 27 2390 

il daimi encümeninden: 
Eksiltmeğe konulan iş 
Açın tutarı 
Bu işe ait evrak ve şart· 
lar aşağıda yazılıdır. 

İstekliler 

ihalenin yapılacağı 
yer, tarih, giin ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat • 

Kınık ilk okulu onarılması 
(1036) lira (54) kuruş 

A) Eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
D) Açın ve proje 
Bu evrakı Bayındırlık Direk· 
törlüğünde göriip inceleyebilirler 

2/ Ağustos/937 pazartesi günü 
saat 11 de İl daimi encümeninde 

937 takvim yılı müteahhitlik ve 
ticaret odası belgeleri 
(78) lira. 2364 

Devlet Demiryolları Afyon 
1 inci işletme müdürlüğünden 

1 - işletme mıntakası için iktiza eden Balast 2490 sayılı 
kanunun 32 ve 33 üncü maddesi mucibince kapalı 
zarf usulilc eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Balast alınacak ocağın yeri, einsi, mikdarı, muhanı· 
men bedeli, muvakkat teminat mikdarı, teslim müd· 

3 
deti aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
Eksiltme, Devlet Demiryolları balast mukavelenamesi, 
kapalı zarf usulile balast eksiltme şartnamesi ve Ba· 
yındırlık işleri genel şartnamesi mucibince yapılacaktır. 
İstekliler bunları Afyonda 7 inci işletme müdürlüğün· 
de görüp öğrenebilir ve izahat istiyebilirlcr. 

4 - Muhammen" bedel 10000 lirayı tecavüz ettiğ.ındcn is· 

5 

teklilerİn evelce bu gibi ve bu kadar iş yapıp başa· 
rabildiklerine dair Nafıa yüksek Bakanlığından vesi kıt 
alarak teklif mektuplarına bağlamaları lazımdır. 
Eksiltme · 31 Temmuz 937 tarihine tesadüf eden cu· 
martesi günü Afyon şehir istasyonunda 7 inci işletme 
binasındaki komisy"onda saat on birde yapılacaktır· 
İstekliler 2490 sayılı kanuna ve yukarda üçüncü mad· 
dedeki şartlara tevfikan hazırladıkları muvakkat temi· 
nat ve teklif mektuplarını havi zarflarını mezkur ta· 
rihte saat 10 a kadar komisyon reisliğine tevdi etmiş 
bulunacaklardır. 

Bulunduğu Ocak Balast Muhammen Muvakkat Balastın Tesli!Jl 
hat Kim M.3 bedel teminat cınsı müd· üyo 

ya; 
be 
l g' 

banca atmakla maznun Erzu· 
rumlu Mahir oğlu Sıdkının 

muhakemesine, dün şehrimiz 
Ağırceza mahk_emesinde de· 

vam edilmiştir. Sıdkı, hasta· 
landı§'ı için işten ayrılmış ve 

NEOl(ALMiN A 
Lira L' deti 

Afyon·İzmir 389 13000 16900 12~;,5 Kırma taş 
Ağustos, EylGI, 1. Teşrin aylarında 3/5 ve Nisan 938 so· 

nunda miitcbaki beşte ikisinin teslim edilmış olması şarttır. 

sonra tekrar girmek istemiş, 

o vakit mühendisle aralarında 

bir münakaşa geçmiş ve bu· 
nıJn Üzerine öldürmek kasdilc 

B. Rusluya ateş etmiştir. B. 
Ruslu, hadisede öldürmek 

sır 

lışk kasdı olmadığını söylemiş ve 
mahkeme maznunun 25 lira 

dır. kefaletle salıverilmesine karar 
biz 
dah vermiştir. 

ın 

ır 

ık. 

Dün, 25 liralık para kefaleti 
temin edildiği için Sıdkı tah· 
liye olunmuştur. 

General Seyfi 
Şehrimize geliyor 

lstaubul, 17 ( Hususi ) 
Gümrük muhafaza kumandanı 
general Seyfi, bugün lzmirc 

\ştir. hareket etmiştir. 

18 21 24 2 2429 

Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş a~rıları, Artritizm lzmir Memleket Hastanesi BaŞ 
· · ·: • • • 1 • 1 ' .. • 
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_ Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri = 
~ Baıdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında E - = ~ = 
: Hamdô Nü~lhlet Çançaır il - -

~S hhat Eczahanes ·: - -- -- -
~ nde bulunıu. ~I 
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Tabipliğinden; 
lzmir Memleket hastanesinde l · l-937 tarihinden 31 ·3·937 

tarihine kadar vefat eden eşhasın iç ve dış elbisesi, ayakkabı, 
vesairesi 9.7.937 tarihinden 29/7/937 tarihine kadar 20 gün 
müddetle açık artırmıya çıkarılmıştır. isteklilerin artırma gü~ 
olan 29·7·':J37 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 9 darı 
12 ye kadar lzmir Memleket hastahanesine müracaatları 1 ln11 

olunur. 10 14 18 22 2310_, .. 

lzmir vilayeti Muhasebei Hu-
susiye müdürlüğünden: . 

Kaçak olarak müsadere edilip yeddi emine tevdi edilınış 
ulan ve loııu 450 kurıış muhammcıı bedelli 17300 kilo h~x 
ve gayri mamul üstübeç madeni satılmak ijzere 15 gün ınu 
detle açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin ihale günü olar 
22-7·937 perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar <'ncumcn• 
,·ilayPlı• miırar.ClaılarıılAnolılJlııt. C) 13 16 18 2283 
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Cenub hududumuzda bir 
çete daha imha edildi 

~----------
Abdürrahim adında bir şahsın kumanda ettiği çete 

Bismil kazasında ihata edilerek temizlendi 
~------------~ . lstanbul, 17 (Hususi) - Cenub hududlarımızdan gelene Abdürrahim çetesi, Bismil kazası 

ıçinde jandarmalarımız tarafından ihata edilmiş ve çete efradı ile birlikte Abdürrahim de imha 
olunmuştur. Çete efradı, müsellah beş kişiden ibaretti. 

Hükumetçe yapılan tahkikat neticesinde, Abdürrahim çetesinin, çapulculuk için faaliyete 
geçtiği ve Cenub hududlarımızdaki jandarmalarımız tarafından büyük bir meharetle takib edi
lerek hiçbir fenalık yapmalarına meydan verilmeden imha olundoğu tesbit edilmiştir. Gerek 
Abdürrahim ve gerekse avenesi, hayvan hırsızlığı yapmağa alışmış kimselerdir. 

~~-~~~~~--................. ~··-~.-ı .. ----~-~~--~-
Foto sergisi 

••• 
Gelecek sene de 

açılacak 
Ankara, 17 (A.A.) - Mat· 

buat umum müdürlüğünden: 
idaremiz tarafından 1936 

lenesi şubatı sonunda Anka· 
tada açılmış olan, Türkiye ta· 
rih, R"Üzellik ve iş memleketi, 
adlı foto sergisinin ikincisi, 
iene Ankarada önümüzdeki 
1938 senesi ilkbaharında açı· 
lacaktır. 

Bu sergiye de birincisinde 
olduğu gibi yurdumuzdaki 
Profesyonel ve amatör fotoğ· 
rafların da iştiraki arzu edil
diğinden san'atkarlarımızın 
Yurdumuzu tarih, tabii güzel-
lik ve her husustaki inkılabla
tırnıı bakımından tanıtacak 
olan artistik resimleri hazırlı-
J.abilmesi için şimdiden key· 
'Yeti ilana lüzum gördük. 

Sergide jüri tarafından se· 
çilen birinci, ikinci ve üçüncü 
fotoğraflara idaremiz tarafın
dan yine birer şeref diploması 
"eril ecektir. 

ltalya 
'teni bir zırhh daha yaptı 
~onıa, 17(Radyo)- 25 temmuz 
da Tiryestede Kralın huzurile 
hattıharb zırhlısı Viktorya Ve
rıctonun denize indirilmesi 
merasimi yapılacaktır. 

Bu sefme 35,000 tondur. 
~u nıünasehetle bütün italya 
.. •ttıharb gemileri Venedik 
<.>nünde bulunacaktır. 

Sefine 230 metre uzunlu
lunda olacak ve 48 lik top
ll\rla mücehhez bulunacaktır. 

'v Amelia 
•arkadaşları bulunamadı 
Vaşington, 17 (Radyo) -

~hlerika deniz tayyarelerinin 

1 
tnelia Ehart ve arkadaş· 

ı'tı İçin günlerdenberi yaptık· 
~rı taharriyattan hiç bir ne· 
tıcc elde edilmemiştir. ["""---------ANADOLU 

-----
Günlük siyasal gazete 

'ahip ve bnşyazganı 

tı Haydar Rüşdü ÔKTEM 
tııuıni neşriynt \e yazı işleri 

-.ıcıduriJ : Hamdi Nüzhet Çanç.ar 
1~rebane&i : -

ktııir ikinci l!e) ler eokıı~ı i llalk Parti i hinaeı içinde 
l' •Jgraf: f :ımir - ANADOLU 
~efoı:ı: 2776 •• Poata kutuau 405 

'\" 
1 

ABONE ŞERAiTİ 

( 

Muhabbetkar 
tebrik 
telgrafları 
A tatürkle Afganis. 

tan padişahı 
arasında -···· Ankara, 17 (A.A.) - Dört 

kardeş millet arasında akte
dilen Saadabad misakı mü· 
nasebetile f ran Şahin şahı ve 
Irak krahnın Reisicamhuru· 
muz Atatürke gönderdikleri 
muhabbetkar telhrafları ve 
Atatürkün büyük bir sami
miyetle verdikleri cevabları 
evelce ncşretmiştik. 

Şimdi ayni samimiyet ve 
muhabbetten mülhem o\an 
Afganistan padişahının tcl
graflarile Atatürkün cevab
larını da aşağıya yazıyoruz: 

Ekselans Kamal Atatürk 
Türkiye cumhuriyeti reisi 

Ankara 
Dört kardeş ve dost mem· 

leketlerimiz arasında imzala
nan Saadabad misakı miina· 
sebetile siz Ekselansa en ha
raretli tebriklerimi arza mü
saraat ediyorum. 

Saadabad misakının bizim 
dört mcmleketlerimizin tesa· 
nüd ve kardeşliği ve sulhun 
muhafazası için en müessir 
bir amil olacağına kaniiın. 
Bu fırsattan istifade ederek 
siz Ekselansın şahsi saadeti 
ve Türkiyenin refah ve ik
bali için en samimi temen
nilerimi arzederim. 

Afganistan Padişahı 
Muhammed Zahir 

dfganistan Padişahı Ma
jeste Muhammed Zahir Han 

Kabil 
Saadabad misakının im· 

zası "llÜnasebetile göndermek 
lütfunda bulundukları telgrafı 
büyük bir memnuniyetle al· 
dım. Dört kardeş millet ara
sında mevcud en sıkı dostluk 
rabıtalarını teyid ederek ci
han sulhunun esaslı destek
lerinden birisini teşkil eden 
bu mühim eserin milletleri· 
mizin barışseverliği sayesinde 
gelmiş olması hepimiz için 
iftıharı mucib bir hadiscd1r. 

1 lı~ı 1200, ahı aylı~ı 700, üç 
\' yhğı 500 kuruotur. 

1 

•hancı memleketler için senelik 
abone ücreti 27 liradır 
lfeı }erde 5 kuruştur j 

Saadabad misakının mil· 
letlerimize kutlu olmasını 
temenni ederken bu hayırlı 
vesile ile zatı hümayunlarınm 

sıhhat ve saadetini ve kar
deş Afganistanın refah ve 
ikbalini yi.irektcn dilemekle 
bahtiyarım. 

K. Atatürk 

6 -geçmio nü halar 25 kuruştur. I 
ANADOLU MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Ankara 
İskftn idaresinde suiis

timal görülmemiştir 

Ankara, 17 (A.A.) - An
kara Cumhuriyet müddeiumu
miliğinden tebliğ olunmuştur: 

Cumhuriyet gazetesinin 13 
Temmuz 1937 tarih ve 4729 
numaralı nüshasının uçuncü 
sayfasının üçüncü sütununda 
"Ankara iskan idaresinde bir 
suiistimal,, serlevhalı yazı me
muriyetim izin nazarı dikkatini 
celbetmiştir. 

Tapu ve iskan dairesinde 
cereyan eden ve 1609 sayılı 

kanunun çerçevesi içerisine gi· 
ren bir hadisenin tahkikine 
memuriyetimizce el konulmuş 

ve hazırlık tahkikatına devam 
edilmekte bulunulmuş ise de 
gazetenin verdiği tafsilatın ha
diseye tevafuk ettiği görülme· 
miş ve bilhassa Ankara no· 
terlerine aid kısmın hiçbir su· 
retle aslı esası olmadığı anlR· 
şılmıştır. 

Hazırlık tahkikatını işkal 

edebilecek olan bu gibi neş· 
riyatta matbuatın müteyakkız 
davranması ve memuriyetimiz
den malumat alınmaksızın hiç
bir guna neşriyatta bulunul
maması aksi takdirde kanuni 
takibata geçileceği hususu 
tebliğ olunur. 

Erzincanda 
Yeni Halkavi ve istasyon 

binalaranm temel taşı 
merasimle atlld ı .. 

Erzincan, 17 (A.A.) - Bu· 
gün saat 16.30 da ve 17 de 
yeni Halkevi binasile şimen· 
difer istasyon binasının temel
leri atılmıştır. Merasimde vali 
Fahri Özen, ordu müfettişi 
General Kazım Orbay, rüesayi 
memurin, askeri erkan ve ka· 
labalık bir halk kütlesi hazır 

bulunmuştur. 

Bu her iki törende memle· 
keti baştanbaşa refaha ka· 
vuşturan cumhuriyet hükii· 
metine karşı halkın minnettar· 
lık duygularını ifade eden nu· 
tuklar söylenmiştir. 

Spor işleri 
devletleştiriliyor 

fstanbul Ji (Ha<lyoj - por 
uuıumi kuııgrc ... i, iki U) euura ıap · 

lanacaktır. 

Spor i~i. de\ lotle~lirilecck 'c 
takat, profesyone1lere de ınua,enct 
edilecektir, 

Benzin ve petrol 
Satışın, belediyelerce idare 

edilmesi dUşUnUIUyor .. 
lstanbul. 17 (Hususi) -

Benzinle pelrolun, belediye
len'f satılma..;ı kekfiyeti diişii · 

nulmck dır. 

Sovyetler ve 
Türkiye 
Falih Rıfkı Atag 

Türkiye Dış Bakanı Tevfik 
Rüştü Arasla lç Bakanı ve 
Cumhuriyet halk partisi genel 
sekreteri Şükrü Kaya dost 
Sovyetler Birliğinin misafiri 
bulunmaktadırlar. Bu ziyaret
ler uzun yıllardanbcri iki mem· 
leket seçkinleri arasında adet 
olmuştur ve iki inkılabı biri· 
birine müessesleri, şahsiyetleri 
ve eserlerile tanıtmağa yardım 
etmiştir. 

Ankara ile Moskovamn dost
luğu, her biri cehaletle sava
şan iki inkılabı dayanışhrmak, 
bütün fesat ve tahriklere karşı 
iki inkılabı uyanık ve tetikte 
bulundurmak, ikisi arasındaki 
tali beraberliğini kalb yakın-
lığı ile tamamlamak için yir· 
minci asır insanlığının iki bü
yük inşacısı Lenin ve Atatürk 
tarafından kurulmuştur. Bu 
dostluk bir ananedir; uzun bir 
tarihi, hadiseler karşısında tec· 
rübeleri, imtihanları, ideolojisi 
vardır. Bu dostluk geçmişte 

iki memleketin milli hürriyetle
rinin zaruretlerinden biri idi: 
Bugün iki inkılabın candan 
bağlı olduğu cihan barışı da
vasına hizmetlerinin inancası

dır. lzvestianın dediği doğru· 
dur: "Enternasyonal politika 
aleminde mühim bir amil olan 
Sovyet · Türk dostluğu Türki
yenin politik ve ekonomik is· 
tiklalinin gittikçe artan sağlığı 
ve sağlamlığı ve Sovyetler 
birliğinin de ekonomi ve milli 
müdafaa kuvvetinin artışı nis· 
betinde kuvvet bulmaktadır.,, 

Memleketlerimiz dostluğu
nun bu son zamanlara aid en 
iyi tahlilini hiç şüphesiz Ka
mutayın son celsesinde Baş· 
bakan ismet lnönü verdi. Onun 
sözlerini burada aynen tekrar 
etmeliyiz: 

"- Muhterem arkadaşlar; 
çok feyizli çalışmanıza ara 
vermek üzere bulunduğunuz 

bu günde, hükumetin dahili 
ve harici siyaseti hakkında 

yüksek huzurunuzda ufak bir 
hulasasını yapmağı vazife sa· 
yarım. Bu hulasadan sonra, 
eğer yüksek tasvib ve teşviki

nize bizi layık görürseniz sizden 
itimad reyi istiyeceğim. 

Evvela harici siyaset üzerin
de bütün münasebetlerimizi 
mümkün olduğu kadar açık 

yürekle ve hiçbir noktasını 

saklamıyarak olduğu gibi söy-
lemeye çalışacağım. Harici 
münasebetlerimiz üzerinde 
komşularımızla ınünasebahmı
zı birer birer saydıktan sonra, 
umumi siyaset esaslarımızı 
izah edeceğim. 

Sovyet ittihadı ile münase· 
betlerimiz dostane ve sami
manedir. Hatta son zaman
larda bu dostluk yeni bir sa· 
mimiyetle canlanmıştır. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Son zaman
larda Sovyctlerlc aramızda 
bilakis soğukluk bulunduğunu 
düşünenler ve farzedenler için 
bu kadar açık bir surette 
söylemem belki hayreti mucib 
olacaklır. Bu sefer gerek mös
yö Litvinofla yakından konu· 
~uşumda ve gerek yeni Sov· 
yet büyük elçisinin Ankaraya 
gelişinde temaslarımız iki mem· 
leket arasındaki dostluk ra· 
bıtalarınm her iki tarafça ha· 
kiki kıymeti ile takdir edil
mekte olduğunu nazarımızda 
bir kat daha tecelli ettirmiş· 
tİt . (Bıavo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, aramızda so· 

Sayfa S 

B. C. Bayar dün muhtelif 
mevzuları tetkik ettiler 

Başı 1 inci sahifede -
Ticart>t orlıılıırı pa' iyouu ''csair 
paviyouJar gösterilmiştir. JlelcJiye 
reisi , ileriıle fuar subn ıuıo ~ark 
kıemındn lıir sun'i giil onun arka 
tarafında "bir hııyvıınat bahı;esi vü· 
cude getirileceğini söylı:miş \"C fu. 
ar ga1.ioocuııuo ulaca~ı yeni şeklin 
pliioı ve resmi fizeriode w:ılunıat 

vermi~. \ekil, 'l'ürkiye Ticaret 
odaları paviyouunun içini gezwi., 
yüksekliği, genişliği ve dekorasyon 
ieleri hakkınılu faııhnt :ılmıştır. 

Bu paviyonun yüksekliği 13 
metre olacak ve bilhassa ge· 
celeyin de fazla aydınlık ol
ması temin edilecek, dekoras· 
yon işleri, bir heyet tarafından 
yapılacaktır. Vekilimiz, deko· 
rasyon işine fevkalade ehem
miyet verilmesi hususunda di
rektif vermiş ve: 

- Sergi sarayı çok mühim 
bir meseledir, yeri neresidir? 

Diye sormuş, beynelmilel 
kömür sergisinin belli başlı 
muvaffakıyetleı inden birinin 
sergi binası olduğunu işaret 

eylemiştir. 

Bursa kaplıcaları hakkında 
yapılacak bir propaganda kö
şesi için verilen izahatı din· 
leyen sayın fktısad Vekilimiz 
Yalova için de böyle bir kö
şeye ihtiyaç bulunduğunu söy
lemiş ve alakadarlarm nazarı 
dikkatini celb eylemiştr. 

Manisa paviyonunda üzüm 
mahsulünün temiz olarak ne 
suretle istihsal edildiğini gös
teren bir canlı ekspozisyon 
yapılacağı hakkında kendisine 
verilen malUmat üzerine: 

- Bilhassa incir için böyle 
bir ekspozisyona ihtiyaç vardır. 

Demişlerdir. 

Sergi sarayı planının hazır· 
~~~~~--~~~~~ 

ğukluk geçtiğini farzedenler, 
şimdiye kadar olan tecrübe· 
lere kafi derecede dikkat et· 
memiş olanlardır ve bizim 
siyasetimizin hususiyetini iyice 
kavramamış olanlardır. 

Politikamızın istiklali, siyasi 
ve coğrafi vaziyetimizin husu
siyetleri bize kendimize mah
sus bir takım faaliyetler gös
termektedir ve daima gösk· 
recektir. Bu hususiyet bizim 
taahhüdlerimizle, müesses dost· 
luklarımızla ve ilk gündenberi 
yakın bir dostlukla birbirimizi 
takdir ettiğimiz Sovyetlerle 
münasebatımızla asla tearuz 
etmemiş ve tearuL etmiyecek
tir. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Her noktada mutabık oldu
ğumuz ve beraber miişahede 
ettiğimiz gibi Türk • Sovyet 
dostluğu iki memleketin siya· 
setinde devamlı bir unsur o· 
!arak payidar kalacaktır. (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

Bu sözlerim iki memleketin 
iyi münasebetleri ve samimi 
dostlukları hakkında hatıra 
getirilmiş olan ve getirilecek 
olan bütün şüpheleri tamami· 
le izale eder sanırım. Dünya· 
nın bugünkü hali iki memle-

lanıp hazırlanmadığını sormuş 
ve henüz hazırlanmadığı ceva· 
bı veriliııce: 

- Sergi sarayı binasına 
çok ehemmiyet verilmek li· 
zımdır. Planı fevkalade mü· 
kemmel olmalıdır. 

Demişlerdir. 

Bütün fuar sahasını gezen .,a
yın Vekilimiz, sahadan ayrılır
ken belediye reisi, Kültürparkın 
t!lrafını çevreliycn atlı, otomil, 
bisiklet ve yaya yollarına dair 
kendilerine izahat vermiŞ ve 
fuar sahasının ileride ihtiyaç 
nisbetinde genişletilmesi müm
kün olabileceğini söylemiş, Ve-
kil B. Celal Bayar, fuar saha
sından çıkarlarken, sahayı umu· 
mi şekilde gözden geçirmiş ve: 

- Teşebbüs çok mühimdir, 
netice de çok mühimdir. 

Sözlerini söylemişlerdir. 
Bilahare üzüm kurumuna 

giden lktısad Vekilimiz, orada 
üzüm kurumu müdürü Bay 
Hakkı Veral ve diğer ali· 
kadarlarla satış kooperatileri 
birlik teşkilatı, iizüm ve incir 
ihracat işleri hakkında uzun 
uzadıya görüşmüş ve gece 
Şehir gazinosunda verilen (Be· 
yaz gece) eğlencesinde hazır 
bulunmuştur. 

Sayın Vekilimiz, bu sabah 
Çeşme plajına giderek köşk· 
lerinde istirahat edecek ve 
yarın İzmir vapurile lstanbula 
hareket edeceklerdir. 

• * * İktısad Vekilimiz B. Celal 
Bayar, dün liman işletme mü· 
diırlüğünde mıntaka İş bürosu 
şefi B. Farisi kabul etmiş ve 
iş kanununun tatbikatı hak· 
kında izahat almıştır. 

Alaşehir heyeti • 
Alaşehir, 17 (Hususi) 

lzınirdc bulunan İkt ısad Veki
limiz B. Celal Bayan, Buldana 
davet için, Belediye Reiıi 8. 
Tarakçının riyasetinde bir he· 
yet yarın {bugün) İzmire hare· 
ket edecektir. Heyet, Vekili· 
mize Buldanlıların sevgilerini 
bildirecek ve kendilerini ara• 
larında görmek istediklerini 
söyliyerek B. Celal Bayarı 
Buldana davet edecektir. 

İtizar 
Dünkü sayımızda, arkadaşı· 

m11 Orhan Rahmi Gökçenin, 
İktısad Vekilimizin Nazilli kom· 
binasını tedkiklerine aid ya· 
zısında bazı teı tip yanlışlık
ları olmuş ve bu meyanda, 
belediye reisimiz doktor Beh
çet Salibin de bu seyahate 
iştirakine ai<l bütün bir sab· 
rın dizilmediği görülmüştür. 
Özür dileriz. 

Buldan heyeti: 
Buldandan bildiriliyor: 
İktısad Vekilimizi Buldana 

çağırmak üzere beledıye reisi 
B. Talatın başkanlığı altında 
bir heyet yarın 1zmire hareket 
edecektir. 

Parti baıkanı 
T. Kiir 

ket arasındaki dostluğu sağ· TAK V J M 
lam esaslar üzerinde devam ıı-:-:-~~~~--~~-"""!!"!~ 
ettirmek, beynelmilel menfa- Rumi· 1353 

femıuuı j 
atler için, sulh esasları için 
faydalı olur, kanaatindeyim. 
(Bravo sesleri, alkışlar)." 

Moskovanın misafiri bulu
nan bakanlarımız dönüşlerinde 
bize iki memleket halk yığın
ları arasındaki sarsılmaz sevgi 
ve bağlılığı her gün büyük 
bit hızla ilcrliyen Sovyetler 
birli~i inşa ve medeniyetinin 
yeni haberlerini getireceklerdir. 

Falih Rıfkı Ataı 

- Temmuz 
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MAHKEMELERDE ~ , • 

1S1 1Ş1n1 n aş 1 na g 1 m 1 Ş Dolandırıcılık yetine göre, B milyon japon askeri racaat etmemelerini, diğer mil· pey~ e gir~iş!.erdir .. B~ yüzd 
- , - • Taşçılar içinde Durmuş oğ· silah altına alınmıt olacak ve bu Jetlerin dahili işlerine müda- vazıyet muşkulleşmıştır. 

Du··n Sulhcezada cok entresan bı·r lu Ali, Cemil oğlu Bekirin suretle Rusyaya kartı da hazır hu· halede bulunmaktan çekinme· Japonya Harbiye Nezar 
nacaktır. Sevkıyat, hem ~imali Çi· 

h 
' imzasmı taklid ederek 860 ne, hem de Rua hududlarına ya· lerini iltizam ediyoruz. 5 inci, 6 ıncı, 7 inci ve 12 i 

akaret d<l.VaSl gÖrÜfmüştÜr kuruş parasını dolandırdığm- pılwaktadır. B. Hull, Çin ve Japonyayı fırkaları Çine sevketmiştir. 
- dan zabıtaca tutulmuştur. Japonya aleylıtarlığı tasrih etmeksizin sözlerine şu fırkaların mecmuu yüz bin 

Dün, Sulhceza mahkemesin· ler ve çuval dairesine girince Kadını yaralamış Canton, 17 (A.A.) - Tsingtaıı suretle devam etmiştir: şilik bir kuvvet teşkil etm 
de pek enteresan bir hakaret B. Necmeddini masa başında Keçecilerde Arabhanı soka· Haokovdan bildirildiğine göre, hu· Dünyanın hiçbir tarafında tedir. 
davası rüyet edilmiştir. kolları sıvalı çalışırken bul- ğında Ali kızı Şerifenin ken· ralarda japonlar aleyhınde harbcu· Birleşik Amerikanın menfaat· Tokyo, 17 (Radyo) - S 
Mübaşirin daveti uzerıne muşlardır. Burada derhal bir d" · d l d ••t yone temayülün fiddeti gittikçe lerini, haklarını ve Vel!ibelerini dakikada alınan haberlere g·· 

ısın en ayrı masın an mu e· artmaktadır. 
davacı Bucalı B. Şerafeddin zabıt tutulmuş, sekizinci işlet· essir olan Mustafa oğlu Sü· Endişeler azaldı şu veya bu suretle haleldar Çin ·Japon muhasamatı b 
salona girmiş ve yerine otur- me müdürü vekili de Dr. Bek· leyman Şerifeyi ustura ile Tokyo, 17 (A.A.) _ Borada ve müteessir edecek ciddi lamıştır. 
muştur. Fakat maznun, devlet man tarafından verilmiş olan elinden ve yüzünden yarala· şimali Çinin vaziyeti dolayısile hiıı- muhasemat zuhuru ihtimali Üçyüz japon tayyaresi Çi 
demiryollan sekizinci ışletme bu rapordan haberdar bulun· mıştır. sedHmekte olan endişeler bir neb· yoktur. vasıl olmuştur. 
müdürlüğü çuval dairesi me· madığını ve memurun munta· Çakı ile tecavüz ze zail olmuştur. japon devlet B. Hull Birleşik Amerikanın Moskova, 17 (Radyo)-
murlarından B. Necmeddin, zaman ışıne devam ettiğini Kemeraltında Şamlı soka- adamlan muhasamat zuhuru tak- silahları bırakma arzusundan nın Moskova büyük elçi 
hastalıS!ını ileri sürerek gelme· söylemiştir. ğında sabıkalılardan Ali oğlu dirinde bu muhuamatın şimali bahsetmiş ancak Amerikanın bugün Hariciye Nezaretin 

B N dd. b' Çine haııredilmesinin kolay olacağı 
miş ve bir de rapor go··nder· · ecme ın, ır saat Rıza, sarhoş olduğu halde diğer milletlerin silahlarını ar· B. Litvinofu ziyaret ederek mütaleaııında bulunmaktadırlar. 
miştir. sonra mahkemeye geleceğini Mustafa oğlu Yaşarın dükanı- Dostane bir hal sureti elde et· tırmaları veya eksiltmeleri nis- tebliğ vermiştir. 

Hakim B. Naci, evrakı ve söylemiş ve bu beyanatı da na çakı ile tecavüz ettiğinden mek için ciddi meııai aarfedilmekte betinde tcslihatım artırıb ek- Bunda, son hadiseler ız 
raporu tedkik ettikten sonra zapta geçmiştir. yakalanmıştır. olduğu zannedilmektedir. Bu hah· siltıneğe tabi olduğunu ilave edilmektedir. Japonların an 
vaziyeti davacıya bildirmiş ve Aradan birkaç saat geçtiği Esrar da yeni taUmat haznlonmıııır. eylemiştir. zın tecavüzlerinin ve Şim 
mahkemenin başka bir güne halde, Necmeddin mahkemeye Tepecikte Teneke mahalle- Fransa, tebaasınm hima- iktısadi meselelerden hah· Çine mühim miktarda Jap 
taliki lazım geldiğini söyle· gelmemiştir. sinCle Mehmed oğlu Hamid- yesini istedi seden B. Hull gümrük mam· askeri sevkedilmesinin, Çin 
miştir. Mahkeme riyaseti, müddei- de bakla tanesi kadar, Hilal Paris, 17 (A.A.) - Pekin- alarmın azaltılmasına ve ner tamamiyeti mülkiyesini ihl 

Davacı: umumiliğe müracaat etmiş, va· mevkiinde Said oğlu Kamilde den gelen bir habere göre, millete karşı müsavi muamele demek olacağı tebliğde l>il 
- Maznun rapor gönder· ziyeti izah eyledikten sonra, de beş gram miktarında esrar Fransız maslahatgüzarı Japon yapılmasına taraftar olduğunu rilmekte ve Japonyamn 

t 1 t elçiliğine müracaat ederek şe· b t · t' har k t• a • olm k ı·ç' miştir. Fakat hasta değildir. maznunun, vazifesi başına gel- tu u muş ur. eyan e mış ır. e e ıne m m a 
K k hirde karışıklıklar çıkması ih- V · t 17 (A A ) ç· l'le in h ça e e ba vur 

~~~~~!id:::n;era~e~ı:;agid~~-, diği halde, mahkemeye gel- Keçecileı~e :~·:i':'a~~ra ma· timaline binaen Fransız teba- B. ~~
1

ı"~~:i1ciye Nez~r~tinde ~~l~nr bild~~lm:kiedir. ş 
memesine raporda yazılı sebe- d l H l asının Japon kıtaatı tarafın- Ç V J T ky 17 (A A) 1 . 

cürmü meşhud yaparsak, her- bin mani teşkil edip edemiye· ğazasın a ça ışan asan oğ u in sefiri ang ve apon se- o o, . . - stı 
d Halilin, Zeyneb kızı Nimeti dan himayesini istemiştir. fareti müsteşarı Maksuna ile bar edildiğine göre, şim 

şey mey ana çıkacaktır. ceğini sormuş ve maznunun 
D kaçırdığı zabıtaya müracaat Şanghay, 17 (A.A.) - Çin yapmış olduğu mülakattan Çindeki Japon başkumanda 
emiş ve cürmü meşhudun derhal muayenesini istemiştir. 
l d 

edilmiş ve Halil tutulmuştur. hükumeti Tokyoda toplana- sonra bilhassa uzak •arkta Hopei ve Tohachar eyaletle 
yapı masın a ısrar eylemiştir. Müddeiumumilik, hastanın y 

Bunun U"zerı·ne mahkeme ta- Bekçiye hakaret cak olan terbiye kongresine sulhun muhafazası lüzumunda siyasi meclisi reisi Sung·Che 
muayenesine Buca hukiimet 1 kiçeşmelik caddesinde sar· iştirakten imtina eylemiştir. ısrar etmiştir. Yuan ile derhal görüşmek 

til edilerek hakim B. Naci ve doktorunu memur etmiştir. h l b k A Ul oş o an ve e çi li viye Çin, devletlerin mUdaha- Siyasi mahafil sulh veya Çin hükumet kuvvetlerinin ş 
ilci şahitle davacı bir otomo- Bakalım bu davanın sonu h k d S l l 
b 

8 aret e en a amon oğ u sini istiyor harb ihtimallerind•n hangisi- male doğru gönderilmesi 
ile binerek Alsancağa gitmiş- ne olacak? y · b l " 

24 yıl hapse mahkum olan Mahmud 

Muhakemesinin 
iadesini istedi ·-·--

Ağırceza mahkemesi naib vası
• 

tasile tahkikat yaptırıyor 
Seferihisar kazasının Orhanlı 

köyünde oturan Baki oğlu 
Mahmud, bundan evel bir kız 
kaçırma vak' ası esnasında kı· 
zın babası Süleymanı öldür
mek suçundan Ağırceza mah· 
kemesince 24 yıl ağır hapse 
mahkum edilmiş ve temyiz 
mahkemesi, bu kararı tasdik 
etmiştir. 

Kat'iyet kesbeden bu hüküm 
üzerine Mahmud, lzmir adli
yesine müracaat etmiş, iadei 
muhakeme istemiştr. Ağırceza 
mahkemesi, bu talep üzerine 
iadei muhakeme için bir naip 
marifetile tahkikat yaptırmağa 
başlamıştır. 

Vak'a hakikaten garib bir 
şekilde olmuştu. Mahmud, 
maktul Süleymanın kayınbira· 
deridir. Süleymanın güzel bir 
kızı vardı. Köy delikanlıların· 

dan Mustafa, bir gün bu kızı 
kaçırmak istemiş ve bu fikrini 
Mahmuda açmıştır. Mahmud 
da arkadaşlık gayretile Mus· 
tafanın bu teklifini kabul et· 
miştir. 

Mahmud ve Mustafa, kızı 
kaçırmağa teşebbüs ettikleri 
sırada kızın babası Süleyman 
ile karşılaşmışlardır. Süleyman 
kızının kaçırılmasına mani 
olmak istemiş ve o vakit kar
şısında kayınbiraderini görmüş: 

- Sen bu işi nasıl yapı· 
yorsun? 

Deyince Mahmud, elindeki 
silahı ateş ederek Süleymanı 

öldürmüş ve sonra işledikleri 
büyük suçtan korkan Mahmud 
ve Mustafa, kızı orada hıra· 
karak kaçmışlardır. 

Mahmud, Ağırccza mahke· 
mesine son defa müracaat et· 

i_Ci_i_z_li_C_ih_a_n_g_ir_: 
-23- Nakleden: F.Şemseddin Benlio!)lu 

kadın, vatan muhabbetinin 
fevkine çıkamaz. 

Mars: 

- Şef. . Ne emrederseniz 
yapacağım. 

Dedi. Başvekil: 

·- Evet, biliyorum ve buna 
eminim artık.. Yarın sabah 
beni göreceksin, sana daha 
esaslı ve geniş direktifler ve· 
receğim. Bugün asabımız ve 
ruhlarımız çok sarsılmıştır. 
Bu geceyi olsun sakin geçır· 
mek mecburiyetindeyiz. 

Mars, merak etme, Arden· 
ya yaşayacak ve Ardenya 

bizim istediğimiz mevkie her 
halde yükselecektir. Hatta 
bu mevkie varmak için İcab 
ederse, bütün cihan ile harb 
edeceğiz. 

Dedi, ve sonra 
alarak: 

- Haydi geliniz( 
Emrini verdi. 

telefonu 

Bu emir üzerine, başvekilin 
diğer beş dost ve kumandanı 
bitişık salondan içeriye girdi· 
ler. Başvekil mütebessim bir 
tavırla: 

- Baylar, dedi, general 
Mars bana esrannı açtı, hiç· 

ermıya za ıtaca tutu muştnr. Va. inton, 17 (A.A.) - Çin nin galib olduğunda tereddüd Nankin hükumeti nezdin 
Mahkum oldular büyük elçisi Vang Hariciye mevcud olduğu mütaleasında protesto etmek için talim 

Karaburun kazasının Boz N H il · d k azın u u zıyaret e ere bulunmakta ve ,.Kargaşalık almıştır. 
köyünde Şerifeyi zorla kirlet- şimali Çin vaziyeti hakkında zuhur etmiş mıntakalara,, mü· Nankin, 17 ( A.A. ) - Ç 
meğe teşebbüs etmekle maz· hükumetin noktai nazarım bil· teallik mukavelenameler ah· nin henüz Vaşington muah 
nun Osmanın Ağırceza mah- diren ve diğer devletlerin yar- kamına riayet edilmesi lüzu· namesini ileri sürmemiş oldu .. 
kemesinde cereyan etmekte dımını istiyen bir muhtıra munu ileri sürmeğe veya sür- tasrih edilmektedir. 
olan muhakemesi neticesinde tevdi etmiştir. memeğe karar vermeden evci Tokyo, 17 (A.A.) - Har 
bir sene ı.ğır hapse mahkii- Diğer taraftan Japon mas· vaziyetin inkişafına intizar et· ciye, Bahriye, Harbiye, Dah 
miyetine karar verilmiştir. lahatgüzarı Sumada B. Hullu mek lazım gelmekte olduğ~ liye ve Maliye Nazırları vazi 

Anası Şerifeyi kurtarmağa ziyaret etmiştir. kanaatini beslemelCtedir. yeti tetkik etmişlerClir. Bu to 
teşebbüs eden Osmanı döven Suma Hariciye Nazın ile Paris, 17 (A.A.) _ Hariciye Jantının sonunda hükumet na 
Hüseyinin de üç ay yedi gün mülakatından sonra gazetci· Nazırı B. Delbos Çin büyük mana söz söylemeğe salahiyet 
hapsine karar verilmiştir. lere beyanatta bulunarak şi· elçisini kabul ederek kendisi tar bir zat beş Nazırın şimal 

Pariste çıkan mali Çinde Japonyanın azimle ile Şimali Çin hadiseleri hak- Çinde tatbikine girişilmiş ola 
hareket edeceğini söylemiştir. kında görüşmüştür. usulün fazla beklemeğe ta 

Muhalif Yunan gazeteleri s· 1 a· · bd ır sua e ver ığı ceva a Bu mülakattan sonra Çin hammülü olmlldığı neticesin 
Ankara, 17 ( Hususi ) - J ç· d · aponyanın ın e yem top- büyük elçisi Havas Aı' ansına de karar kılmış olduklarını v 

Pariste bulunan ve Yunan ki l · k Başvekili general Metaksas ra arh kke e geçırme isteme- şu beyanatta bulunmuştur: binnetice hükumetin hali ha 
aleyhtarı olan bazı kimseler diği a ında B. Hulle temi- - Çin hükumeti büyük zırda tatbik edilmekte ola 
tarafından çıkarılan Rumca natta bulunduğunu söylemiştir. devletlere bildirmiştir ki, Ja· tedbirleri tacile matuf ~rar 
gazetelerin memlekete sokul· B. HulUn beyanatt ponlann Şimali Çin makama· ları ittihaza karar vermiJ ol 
ması yasak edilmiştir. Vaşington, 17 (A.A.) - B. tına cebren kabul ettirecekleri duğunu beyan etmiştir. 

- Hull Japon ve Çin mümessil- hiçbir anlaşmayı tasvip etmi· Bu tedbirlerin mahiyeti hak 
tiği, iadei muhakeme istediği lerile yapmış olduğu temastan yecektir. Çin hükumeti, Japon- Jcında henüz bir_şey şöylenme 
vakit, hadisenin birçok delil· sonra beyanatta bululunmuş- )arın Çin hukuku hükümrani- mektedir. 
lerirıi tesbit ettiğini ve evelce tur. Mumaileyh bu beyana- sine ve tamamiyeti mülkiyesine Loukovtchiao hadiselerinin 
vak'anın yanlış anlaşıldığından tında ezcümle şöyle demek- karşı her vasıta ile mukave· hal ve fasledilmesi ümidi pek 
mahkum olduğunu, yeniden tedir: mete karar vermi~tir. ziyade zayıflamış olduğunu 
muhakeme edilmesini bildirmiş Biz milli ve beynelmilel sa· Şanghay, 17 (Radyo) - kaydetmek muvafık olur. 
ve birçok yeni şahitler gos- halarda her milletin kendi Nankin hükumeti, Japonya Moskova, 17 (A A.) - Tas 
termıştir. Mahkemenin tayin ihtiyarile zaptınefs etmesini tarafından ileri sürülen meta· Ajansı bildiriyor: 
ettiği naib, bu şahitleri birer iltizam ediyoruz. Ayni zaman- libatı reddetmiştir. Çin büyük elçisi Tsiani• 
birer dinlemektedir. da bütün milletlerin siyasetle- Londra, 17 (Radyo) - Çin Ting·Fu dün B. Litvinofu zi· 

bir kusur ve kabahati yoktur. 
Hatta, tagayyübü esnasında 
gene plan üzerinde çalışmış
mıştır. Şimdi bu esrarengiz 
radyo istasyonu üzerinde esas
lı tetkikata başlayacağız. Bu 
tahkikatı bizzat ben idare 
edecegim. Şimdi gidebilirsiniz. 
Maksad ve ülkü üzerine gös· 
terdiğiniz alakaya çok teşek
kür ederim. Evet, büyük bir 
fırsat kaybettik, buna şüphe 
yoktur! Fakat bundan dolayı 
cesaretimizi, ımanımızı kay
betmeğe lüzum yoktur. Mil
letler tarihinde buna benzer 
hadiseler pek çoktur. Bu mu· 
vaffakıyetsizlik bizim cesaret 
ve gayretimizi artırmağa ya· 
rıyacaktır. Haydi dostlanm, 
Allah hepinize rahatlık versinl 

-3-
Bu fecaatle dolu gece, bu 

geceki cihan radyolarındaki 
aynı korkunç vaziyet, o kor· 
kunç madeni ses, o tüyler 
ürpertici kahkaha cihan efka
rı umumiyesini tamamen işgal 
ediyordu. 

Kimdi o radyoda, o kor
kunç haberi veren?. 

Bu haber, Ardenya hüku
metinin iki yeni müttefiki dev-
letin, kendi limanlarında mı· 
safir bulunan donanmalarını 
hainane tahrib edeceği doğ
ru mu idi? 

Böyle emsalsiz bir cinayet, 
böyle bir kahbelik yapılabilir 
miydi? 

Cihan efkarı umumıyesı, 

cihan gazeteleri baştanbaşa 
bu esrarengiz radyonun ver· 
diği haberle meşguldü. 

Bir kısım, Ardenyanın le
hinde idi. Hi bir 

bu devirde böyle bir harekete 
cesaret edemiyeceği kanaatin
de idi. Radyo haberinin, pa· 
rası çok, işi az deli bir ada
mın manasız ve çirkin bir 
şakası olduğunu sananlar 
vardır. Fakat bir kısım, kuv
vetli bir ekseriyet halinde 
Ardenyanın böyle kahbece 
bir taarruz yapmak üzere 
iken bu radyo haberi üzerine 
vaziyetin inkişaf edemediği 
fikrinde idi. 

Maamafih, bütün cihan ga
zeteleri, dostane tezahürlerin 
devam ettiği ve en büyük ve 
güzel bir ziyafetin hazırlandığı 
bir saatte, Furanya ve Sor· 
ganya hükumetleri donanma
larının ansızın Ardenya sahil
lerini terketmP.sindeki fevka
ladelij'e mana verememekte 

yaret ederek kendisine şimali 
Çindeki vaziyet hakkında Çin 
Hariciye Nezaretinin bir teb· 
liğini tevdi etmiştir. 

Bu tebliğ, Liukoodziaka an· 
sızın yapılan tecavüzün ve Şi· 
mali Çine mühim miktarda 
Japon askeri kuvvetlerinin du· 
hulünün Çinin tamamiyeti ınül· 
kiyesinin bariz bir surette ih· 
lali demek olduğunu bildir· 
mekte ve bu hareketlerin ge· 
rP.k 9 devlet anlaşması, gerek 
Paris paktı ve gerekse Millet· 
ler cemiyeti paktı ile te~d 
halinde bulunduğunu tebariiz 
ettirmektedir. 

Bu tebliğ aynı zamanda Çi· .. 
nin Japonya ile olan anlaş· 
mazlıklannı herhangi bir sulhçu 
vasıta ile halletmeğe amade 
bulunauğunu da bildirınek· 



l\skeri Fabrikalar Umum 
iidürlüğünden: 

200 Ton saf kurşun. 
y,;jhrnin edilen bedeli 60,000 lira olan yukarıda mıktarı 
al 11 saf kurşun Askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satın 
k. rna komisyonunca 6 Eylül 937 Pazartesi günü saat 15 de 
koP~lı zarfla ihale edilecektir. Şartname 3 lira mukabilinde 
lir ınısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4250 
da ayık havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 de ka
il r 0nıisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lu ka
~rıun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 

lltt'! komisyona müracaatları. 18 20 22 24 2387 

l\skeri fabrikalar lzmir silah 
blnıirhanesi satın alma ko
ltıisyonundan: 

1 
- lzmir silah tamirhanesi ihtiyacı için mevcut şartname

sine göre 120 ton lavamarin kömürü açık eksiltme 

2 ile satın alınacaktır. 
- Satın alınacak kömüre aid şartname; tatil günü dışın

da kalan çalışma günleri içinde saat yediden on al
tıya kadar Halkapınarda silah tamirhanesi müdürlü· 

3 ğünde görülebilir. 
- Açık eksiltme; 5;8/937 Perşembe günü saat on üçte 

Halkapınarda lzmir si1ah tamirhanesi müdürlüğünde 

4 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

- Belli kömürü şartnamesine göre satmağa istekli olan
ların bu hususa ait dilekçelerile birlikte "2490., sayılı 
kanun mucibince icap eden vesikalarla birlikte "114,, 
lira 41 75,, kuruştan ibaret muvakkat güvenmelerini 
İzmir mal sandığına yatırarak alacakları makbuzlarile 
belli edilen gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

~ 18 21 24 27 2442 

l{..palı zarf eksiltme iliinı-;
l'ire Belediye Reisliğinden : 
1 

- 29/61937 tarihinde yapılan ilk kapalı zarf eksiltmesine 
istekli çıkmıyan Belediyemiz ve müessesesinin 937 
mali yılı mevadı müşteile ve istopi ihtiyacatı 14/7 /937 
tarihinden 3/8/937 tarihine kadar yirmi bir gün müd-

2 detle ikinci defa kapalı eksiltmesine konulmuştur. 
~ - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ihtiyacatın: 

uhammen 
bedeli 
~~ Ku. Kilosu Nevileri 
'U\JV 60000 Mazot 
840 4000 3 ve 4 sıfır makine yağı 

88.so 590 Gaz 
550 2500 Benzin 

45 75 İstopi 
6323.50 Yekün 

3 
- isteklilerin şartnamesine göre tanzim edecekleri tek

lifnamelerini 3'8/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 
14 e kadar Belediyemize tevdi etmeleri ve muham
men bedelin °o 7.50 nisbetindeki ve 474,26 liradan 
ibaret muvakkat teminat makbuz veya Banka mek
tubu ile Ticaret ve sanayi odası 1937 yılı kayıt vesi
kalarını bu teklifnameye leffetmeleri şarttır. 

1 - Eksiltme ve fenni şartnameleri görmek ve izahat 
almak istiyenlerin her gün çalışma saatları içinde 
Belediyemiz müessesesi muhasebesine müracaatları ve 
şartnamelerin bedelsiz olarak birer kopyasınm verile
bileceği ve isteklilerin 3/8/ 937 Salı günü saat 15 de 
Daimi encümene müracaatları lüzumu ilan olunur. 

"'-... 18 24 2428 

Maliye Vekaletin
~en: 
~ikıq59 sayılı tayyare resmi kanununun 5 inci maddesinde 
y~Cdilen kkıymetli evrakın bazı bayiler tarafından üzerinde 
~t ılı kıymetten fazla bedel mukabilinde satılmakta olduğu 
~ teYan eden muhaberelerden anlaşılmaktadır. Kıymetli evra
le~ kıymetini kanun tayin ve tesbit etmiş olduğundan bayi
bitırı bu evrakı fazla bedelle satmaları kendilerinin gayri meşru 
i-~ı tlıenfaat temin ederek vatandaşların kanuni miktarından 
'tU a resim ödemelerini intaç edeceğinden bn hal hiçbir su-

~ tecviz edilemez. 
f~~ 1>'ttıetli evrakın kanunen tayin edilmiş olan kıymetlerinden 
kırı:Ya satılmaması ve hilafına hareket e<lecek bayiler hak
ık a Türk ceza kanununun muaddel 526 ıncı maddesine tev· 
i~ arı takibatta bulunulacağı alakadarların maliimu olmak üz~rc 

rı olunur. 16 18 2374 

~ntalya Viliiyetinden: 
- Antalya iskelesinde kairı ve günde 30 lon buğday 

öğüten Vilayet Un fabrikasının iiç yıllık icaı ı yıllığı 
7500 liradan 30-7-937 cuma günü saat on ikıye kadar 

2 kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. 
- Teklif mektuplerinin yüzde yedi buçuk teminal olan 

1697 buçuk liralık banka makbuzu ve ya mektubiylc 
birlikte ve 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki 
tarif dairesinde o günü saat 11 re kadar Vilayet 

1 _ ınakamına verilmi~ ve ya gönderilmiş olması lazımdır. 
Talıplcrin Enciimen kaleminden izahat alabilirlı•r. 

7 11 15 19 

ANADOLU 

lzmir Komutanlığı ilanları 
lzmir Ms. Mv. K. Sat. Al. Ko. Riyasetinden: 
1 - Bir tanesine tahmin edilen fiatı 1159 bin yüz elli do

kuz kuruş olan ve müteahlıid nam ve hesabına açık 
ve eksiltme ile alınacağı ilan edilen 1340 bin üç yüz 
kır tane nöbetçi muşambasına istekli çıkmadığından 
pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneği görmek istiyen· 
ferin hergün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 1164 bin yüz altmış dört lira 80 
kuruştur. 

4 - ihalesi 2117/937 Çarşamba günü saat 15 tedir. 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile bir
likte tam ihale saatında milli müdafaa vekaleti Sat. 
Al. Ko. yonuna vermeleri. 4 10 15 18 2209 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla münakasaya konulan Manisada tümen 

kıtaatının 28 ton sadeyağına teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 cı madddesi 
mucibince bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 ihalesi 26 /Temmuz/ 937 pazartesi günü saat 17 de 
Manisada tümen sahn alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Manisada tümen satın alma ko. reisliğin-
den 136 kuruş mukabilinde alınır. 

4 Eksiltmesi pazarlık suretiıedir. 
5 - Kilosunun muhammen fiati 97 kuruş ve muvakkat te

minatı 2037 liradır. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sika ibraz edeceklerdir. 
7 - Talip olanlar belli giin ve saatte muvakkat 

larile birlikte Manisada Askeri satın alma 
müracaatları. 8 13 18 21 

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

teminat
ko. nuna 
2274 

lstanbul levazım amirliğine bağlı müesseı,at ıçın ( 400 ) ton 
Levamarın kömürü 3017/937 Cuma günü saat 15,30 da Top-
hanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. 

Tahmin bedeli (58000) elli sekiz bin liradır. ilk teminatı 
(4150) liradır. Şartnamesi 294 kuruş mukabilind~ komisyondan 
alınır. isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
deki yazılı belgelerle beraber teklıf mektuplarını ihale saatın
dan bir saat evvel komisyona vermeleri 

13 18 23 27 2342 

fzmir Müstahkem Mv. sat. al. ko. nundan: 
idaresi lstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat ıçın yüz. 

bin kilo yoğurt 26 /Temmuz/ 937 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede sat. al. ko. da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli (17000) liradır. ilk teminat (1275) liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle beraber tek· 
lif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel komisyona ver-
meleri. 9 13 18 22 2295 

fzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı için kapalı zarfla 

(110200) Yüz on bin ikiyüz kilo sığır eti alınacaktır. 

2 - İhalesi 5 Ağustos 937 perşembe günü saat 16,30 da 
kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli (30305) Otuz bin üçyüz beş 
lira olup muvakkat teminatı 2273 liradır. 

4 - Şartnamesi 152 kuruş mukabilinde verilebileceği gibi 
arzu edenler komisyonda görebilir. 

5 - Isteklilcrin Ticaret odasında kayıtlı bulunmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları muvakkat teminat mak
buz ve teklif mektuplarını ihale saatmdan en az bir 
saat evvel vermiş bulunmaları. 

18 22 27 2 2417 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. kıtaat hayvanatının ihtiyacı için 

(104000) Yüz dört bin kilo yulaf kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 İhalesi 4 181 937 çarşamba giinü saat 16,30 da kışlada 
satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muhammen bedeli (5980) Beşbin dokuz yüz seksen 
lira ve muvakkat teminatı 448 lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı bulun-

maları şart olmakla berabek 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalar ile birlikte te· 
minat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunmaları 

ilan olunur. 18 22 28 3 2438 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - İzmir Mst. Mv. merkez kıtaatı hayvanatının ihtiyacı 

için kapalı zarf usulile (208) bin kilo yulaf alınacaktır. 
2 İhalesi 4 Ağustos 937 çarşamba günü saat 17 de 

kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 Muhammen beaeli (11440) On bir bin dörtyüz kırk 

lira ve muvakkat teminatı 858 liradır. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına 

dair vcsikalarilc beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 
... üncü maddelerinde yazılı vesikaları lcminal mak
buzları ve teklif mektuplarını ihale saatından rn nı 
bir saat evvel komi yona v rmiş bulunmaları . 

18 22 27 3 2439 

Nafia Vekaletinllen 
l - Resmi gazetenin 7 Mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı 

nüshasında neşredilen miiteahhitlik vesikası talimatnamesi 1 
Temmuz 937 tarihinden itibaren mülgadır. 

2 - Yeni talimatname resmi gazelcnın 1 Temmuz 937 
tarihli ve 3645 sayılı nüshasında neşredilmiş olduğundan 
vesika a!mak isliyen müteahhitlerin yeni talima\namey~ gör" 
mfüacaotları ilan olunur. 18 22 26 30 2427 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Cinsi Miktarı ve ölçüsü Beher kilosunun 

tahmini fiati 
Kuruş san. 

Koyun eti 38285 Kilo 41 82 
Sığır eti 21639 Kilo 32 25 

1 - 23 Haziran 937 gününde yapılan münakasasında tek
lif olunan fiatlar yüksek görülen yukarda cins ve mikdarları 
yazılı iki kalem ryiyecek 19 Temmuz 937 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla alınmak üzere eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - işbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1724 lira 25 
kuruş olup şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
müracaatları. 4 9 13 18 3801/2203 

Dikl,at 

Cürk azarı 
lbrahim Karakaş 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3) numaralı ticarethanemi 
bu kere daha genişleterek g~ne Odun pazarında. Sümer 
Bankın çıktığı eski Bayraklı ( 12) numaralı mağazaya 

naklettiğimi muht~rem müşterilerime arzedcrim. ,.,.. a ,. ;; 

il daimi encümeninden: 
Eksiltmeğe konulan iş 

Açın tutarı 
Bu işe ait evrak ve şart
lar aşağıda yazılıdır 

istekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, glin ve saatı 

Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken hclgelcr 

Muvakkat teminat 

·f ' 

İzmir -- Urla -- Çeşme yolunun 
35 + 000-37 + 500 kilometre
leri arasındaki şosenin esaslı 
orıarılması. 

(6095) liı a 

A) Eksillıııe proıesı 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart-

namesı 

D) Açın ve proje 
Bu evrakı Bayındırlık direktör
lüğünde görüp inceleyebılirler 

2/ Ağustos/93,7 pazartesi günü 
saat 11 de il daimi encümeninde 

937 tak'vim yılına mahsus müte
ahhitlik. ve tıcaret odası belgeleri 
(458) fira. 2365 

Kimyevi ve bakteriyoloji rapor/arz haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mü 
cerreb olan İz.mir-Urla Malgaca içmeleri-

A iLDi 
İzmir-Çeşme şosesi lizerinde güzel manzaralı oteli, gazıno, 

lokanta ve bakkaliyesinde miişterilcrinin hertiirlii istirahat, iaşe 
vÇ> ıhtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Ra~il Tahsinin " Urla Ma 

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Surprudel Zal!'i &uyuna 
ezhcr cihet rüçhand1r. .. buyurdukları bu ~u; müzmin mıdf' 
ve bevap lcşennüçlcri, karaciğer, dalak haslahklarında muz 
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, ~unı 
ve taşlarında, müzmin inkıbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basınah, ne k:u~ısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobiislerinin hepsi içım•lerc uğramakta olduklarından hcran 
vesait mcv~uth.ır. 
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"UM DAL,, Umu
mi Deniz Acenta-

Fratelli Sperco
1 Vapur Acentası 

ZEGLUGA POLSKA A. B. 1 lığı• Ltd. • 
KUMPANYAsı ıHellenıc Lınes 

,.LECHJSTAN,, motörü 21 L• •t d 
Temmuzda beklenmekte olup imi e 
ANVERS, GDYNIA ve DAN· PHELPS LİNE 
ZIG liman1arı için yük ala- "UTSIRE11 vapuru 20 Tem· 
caktır. muz beklenilmekte NEVYORK 

SERViS MARITiM limanı için yük alacaktır. 
ROUMAIN .. TÜRKİA,, vapuru 26 tem· 

"SUÇEAVA,, vapuru 14 muz beklenilmekte ROTTER· 
Temmuzda MALTA, CENO- DAM, HAMBURG ve AN-
VA ve MARSIL YA limanları VERS limanları için yük ala-
için yük alacaktır. caktır. 

Yolcu kabul eder. "BELGION,. vapuru 10 
ilandaki hareket tarihlerile ağustost beklenilmekte ROT-

navlunlardaki değişikliklerden TERDAM, HAMBURG ve 
acenta mesuliyet kabul etmez. ANVERS limanları için yük 

Daha fazla tafsilat için ikin- alacaktır. 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRATELLI Birinci kordonda ''UMDAL11 

UMUMİ DENiZ ACENTA-
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 
•~1m1weımııı_..., .. ~,um•E!lllm ........ 

Olivier ve 

LIGI LTD. vapuru acentalı· 
ğmn müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Riz binasında No. 166 
Telefon : 3171 

Şürekası am /zmir Bel~::n~en: WI 

Limited 1 - For<lson markalı tc· 
V A t mizlik işleri kamyonu için 
.. apur cen ~sı dört aded ağır sıklet 34 x 7 

Bırıncı kordon Rees bması dıs ve iç arka lastik ile 30XS 
Tel. 2443 v~ ki t d- d d . 

THEELLERMAN LİNES LTD agır _sı _e . ort a c ıç ve 
· dış on !astık alınacaktır. Hep· 

"POLO " vapuru 10 tem· sinin muhammen bedeli altı 
muzda LONDRA, HULL ve yüz liradır. Baş Katiplikteki 
ANVERSTEN gelip yük çı· ~artname veçhile 30/7 937 
karacak ve ayni zamanda Cuma günü saat on altıda 
LONDRA ve HULL için yük açık eksiltme ile ihale e<lile
alacaktır. 

DEUTSHE LEV ANTE cektir. iştirak için kırk beş 
LINE liralık muvakkat teminat mak-

buzu ile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. "DELOS,, vapuru 11 tem· 

muzda HAMBURG, BRE-
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkarecaktır. 

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

V.N. 
W. F. H. VAN
Der ZEE& CO. 

AMERiKAN EXPORT Ll· 
NES 

The EXPORT STEAMSHlP 
CORPORATION 

"EX CHANGE,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor. NEV-
YORK ve BAL TIMOR liman· 
lan için yük kabul eder. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
PiRE AKTARMASI SEYRi 

SEFERLER 
" EXCHORDA " vapuru 

16 Temmuzda PIREden BOS
TON ve NEVYORK için hare

ket edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO-
UMAIN. BuCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır . . 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 

2 - Temizlik hanında bu· 
Junan beş aded hurde kam· 
yon ile altı aded tenezzüh 
otomobili ve üç aded merkep 
arabası dört yüz altmış üç 
lira bedeli muhammenle baş 
katipliktcki şartname veçhile 
3017 /937 Cuma günü ·saat 
on altıda açık artırma ile 
ihale edilecektir. iştirak için 
otuz beş liralık muvakkat te· 
minat makbuzu ile söylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 15 18 21 25 2382 

·-----~--.:!~~----· Diş Tabibi 
Cevad Dağlı 

ikinci Beyler sokak No. 65 
Hergün sabahtan akşama 

kadar hastalarını kabul 
eder. Tele. 3055 

Zayi 
1·5·927 tarihinde İzmir Eş

refpaşa Zafer okulundan al
dığım halk dershanesi şaha- 1 

detnami kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinın hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Fşrefpaşa 2 ci sultaniye 3 cü 
havai sokak No. 8/10 

Demirci A. Cemal 

111111111111111il1111111il11111111i1111111111111111111 

FOTO 
Refik Lütfi Or 

Zevkinizi okşayacak poz 
Temiz işçilik 

Hükumet civan Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

uı 11111111111il11111111111111111111il1111111111111111 
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Birinci Sınıf Mutahassıs 

.. 
Tabiatın şifa kaynakları 

Karako~ ıhcaları 

Manisa Vilayeti Daimi E 
cümeninden: 

1 - Borlu -- Demirci yolunun 17+108-27 +448 
kilometreleri arasında muhtelif açıklıkta (22) 
menfez ile ayni yolun 26+850-29+911 inci 
metreleri arasında (3061) metre tul şosa in 
(18682) lira 87 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 

2 
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe ait keşifname, şartname ve diğer evrak 
rasız olarak Manisa Nafıa müdürlüğünden alınab 

3 - Eksiltme 29/7 /937 perşembe günü saat on bir buç 
Manisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacakt 

4 - Muvakkat teminat (1401) lira 22 kuruştur. 
5 Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alın 

ehliyet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesi 
ve muvakkat teminata ait makbuzu kapalı za 
içine koymaları ve kapalı zarfın hazırlanması 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet 
meleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarfla 
2917/ 1937 perşembe günü saat onlmçuğa kadar 
nİsR v~liliğin<' \Ptmderi ve kapalı zarflarını posta 
görıdC"rcccklerirı rıınkur kanurılin 34 iincü mad 
~ine riayt·t etmeleri ilan olunur. 13· 18-21·27 2 ~1 

Sef erihisarın scnelcrdenberi ve herkes tarafından tanın· 
mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi surette 
akan berrak sularilc şöhret alcın (Karakoç) ılıcalnrı açıl

mıştır. Müzmin roınatima ve kum hastalıklarına şifası tec· 
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek istiyenler Birinci kor· ita 
donda (12) numarada Sefı·ıihisar otobüslerine müracaat Emlak ve Eytam Bankasınd 
etsin. Tele fon : 2361 D. 15 ı 

-
/
• h J .. ıEsas No. Yeri No.su Nev'i DepT~ 
ç asta ık/arı ·mütehassısı *&$11 A.205 lzmir Göztekc Köprü ma. Taj 

.ı. ;.. ., "·~. ·.- ·" ... ~· .. • .. ;.ıt_., ~ ~~ . ~~ 'ı ı '1.l'ı,·' .. "!. 
- .~" "", • • .. ' t . ' 

D r. c: e 1 aA 1 Ya rk 1 n halle si Tramvay caddesi 792 kargir sahilhane 2 
ada 791, parsel 2 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkul peşin para ile satıl 
lzmir Memleket hastanc~i dnhili hastalıkları scririyyat şefi 
İkinci Beyler sokağında lnhi~arlar tütüıı satış deposu kar· 
şısında 65 No. lı muayenehaııcsindc hastalarını kabule baş· 
lamıştır. Telefon, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe ~partı
manı karşuında Ao. 1018 Tele. 2545 

Askerimekteblere 
Calebe ahnıyor 

1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Jiselerile 
Konya ve Erzincan Askeri Ortaokullarının bütün sınıf· 
larına, Kırıkkale' deki San' at lisesinin birinci (9) sını· 
fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıflarına 
talebe alınacaktır. 

2 - Ksydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütün 
askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 

3 - Kaydı kabul müddeti bütün mekteblerde 1 Temmuzda 
başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli 
mektebinin kaydı kabul müddeti 30 Eylıile kadar de· 
vam eder. 

4 - Askeri mekteplere girmek istiyenlerden Ankarada bu
lunanlar Cebeci' deki Gedikli Erbaş hazırlama mek· 
tebine ve askeri mekteblerin bulundukları yerlerde 
oturanlar doğruca mekteblere ve başka yerlerde otu· 
ranlar da bulundukları mahallin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

5 - Kabul şartlarını taşıyan istekliler evraklarını tamamlat· 
tırıp askerlik şubeleri vasıtasile ve noksansız bir halde 
~irmek istediği mektebe gönderilmeli ve mektep tara
fından seçme imtihanı için çağırılmadıkça hiçbir istekli 

6 
beyhude yere mektebe gitmemelidir. 
Seçme imtihanı için cağırılan isteklilerin mektebe ka
dar gitmek ve bu imtihanı kazanamayınca geri dön-
mek için yapacakları masraflar tamamen kendilerine 
aittir. 

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi 
nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar ve bun· 
!ardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapılmı· 
yanlar hiçbir hak iddia edemezler. 

8 - ipka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene 

9 

tahsil fasılası ol<tnlar ve girmek için ııüfus kağıdında 
yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınamazlar. 
Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı 
köy llkmekteb mezunları alınır ve bu köy çocukların· 
dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mekteblere kabul 
edilir. 22 1 O 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 

35 kalem çelik 

üzere kapah zarfla artırmaya konulmuştur. 
1 - ihale birdir ve kat'idir ve 22.7.937 tarihine mü 

Perşembe günii saat On birde şubemiz satış komi 
nunda yapılacaktır. 

2 - Bu mülk p~şin para ile satılacaktır. Uhdesine i 
edilen zat bedeli ihaleyi hemen vererek teferruğ P1 
melesini yaptıracaktır. 

3 - Alıcı olanlar Bankamızdan bir lira mukabilinde 
cakları mufassal şartnamemizi okuyarak ihale gün 
tesadüf eden Perşembe günü şartnamede tarif edil 
veçhile teklif zarflarını saat ona kadar burada şu 
mize vermeleri ve daha fazla tafsilat almak iıtiye 
rin hergün şubemize müracaatları. 30 8 18 21 

Manisa Vilayeti Daimi E11 
cümeninden: 

1 - Muradiye - Menemen yolunun 0+000-4+644, 
inci kilometreleri arasında şosa inşaatı (20011) 1 
ra 81 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname, şartname ve diğer evrak . 
rasız olarak Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilif• 

3 - Eksiltme 29/7/1937 perşembe günü saat on bir 
Manisa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktat· 

4 - Muvakkat teminat (1500) lira 89 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alın 

ehliyet vesikası ve bu yıla ait ticaret odası vesika'! 
ile muvakkat teminat makbuzlarını kapalı za~ 
içine koymaları ve kapalı zarfın hazırlanmasıPd' 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet I 
meleri lazımdır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarfl~ 
29/7/1937 perşembe günü saat ona kadar M....:-
V.~liliğine ve~meleri ve kapalı zarflar~ı post•! 
gondereceklerın mezkur kanunu 34 uncü mıdr" 
sine riayet etmeleri ilan olunur. 13-18-23-27 23d 

Cabib alınacaktır 
Askeri f abrikaıat 
umum mildürıo
ğünden: 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabib alın•~ 

isteklilerin şartları anlamak üzere Umum müdürlük .. ~ 
şubesine müracaatları. 15-19-23-27-31-4·8· 12-16-20 2~ 

1111111111111111111111111111111.. Doktor ~111111 111111111111n 

"DROMORE.. vapuru 18 
T t:mmuzda LIVERPOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAZ, VAR
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman· 
larına yük alacaktır. 

D D • A / • Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan 35 kalem çelik As· -r • emır l keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca = A. Kemal Tonay 
Bakterigolog ve bulaşıcı, salgın · 1ıastalık/11rı DEN NORSKE MIDEL

HAVSLINJE 
OSLO 

"BAALBEK,. motörii 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manian için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

ehakkmda bir taahhüde girişi-
wıez. 

Kamc;ı oğlu 1 Eylıil 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale -
Cilt ve Tenasül hastahk· edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta· _ 
ları ve elektrik tedavisi !iplerin muvakkat teminat olan 1864 lira 88 kuruşu havi tek- -
lzmir · Birinci beyler sokağı lif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona = Ba@oıabane istasyon~ ~~~!ı'::ıa:i8Di~~r.~Jak baımd• 30 ~yılı 
Elharnra Sineması arkasında vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü = ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akpm eaal 6 1 

Tdefon : 3479 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü· kadar hastalannı kabul eder t flflllll 
~~~~~~~~~ra~ca~at~lar~·-~~~~11~~14~ 16 18 2291 ~llllllllllllllll l llllll l l l l l l llllll l ll ll l l lll ll lllll ll lll lillll1 ~~~: ~t~ 

Tesiri tabii: eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki ı.ebelere, lıa/pı b6b 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavai,e elerler. Pilrjen Şahap 

Birinci Sınıf Mutahassısı 


