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- Cuma - 30 Temmuz 1937 

Mısır Kralı 
Dün me .. asimle taç 

giydi ve resmen kral 
oldu. 

Fiati (100) Para 

Japonya hiçbir tavassut liabul etmiyor 
.::::::::::.- - ·- ' - - ~ ......... - ~ 

Japonya hiç bir devletin mü- Ava~ ~a-~ıaı:asında gü-

dahalesini kabul etmiyor ruhulu ~ır celse 

Japon tayyarelerinin attıkları bombalardan (Tiyen çin)de 
yangınlar çıkmıştır. Halk korku ve heyecan:içinde ~ 

Tiyen·Çin 30 (Radyo) - Rusya sefirleri tarafından bun·~ 
Bornbardımad, dün saat 17 de dan böyle yapılacak tekliflerin 
lona ermiştir. müzakeresidir. 

Japon tayyarelerinin attık· 
ları bombalar neticesinde bir 
Çok yerlerde yangın çıkmıştır. 
lialk, büyük bir heyecan için
dedir. 
Şimc:ndifer münakalatı, dün· 

dcnberi kesilmiş bulueuyor. 

Nankin 30 (Radyo} - Şan· 
rbay-Şek, son hadiselerin ehem 
lrıiyetinden bahsederken, Ja· 
Ponyanın mes'ul olduğunu ve 
~ankin hükumetinin, hiçbirşey 
~bul etmiyeceğini tek nefer 
lcaiıncaya kadar Çin ordusu· 
'-un mücadele edeceğ;ni ~öy
le ..... · • ··•ıştır. 

Tokyo, 30 (Radyo) - Ja· 
ı>onya hariciye nezareti, Çin • 
Japon ihtilafına hariçten hiç 
bir devletin tavassutunu kabul 
etnıiyeceğini beyan eylemiştir. 

Çin tayyarecileri 
Tiençin, 29 (Radyo) - Çin· mişlerdir. Polis devriyeleri or· 

lilere ait başlıca mebanı bil· tada görünen yegane müsellah 
hassa üniversite, merkezi İs· kuvvetleri te~k l etmektedir. 
tasyon ve milis kuvvetlerinin Halk serbestçe dolaşmaktadır. 
umumi karargahı Japon tay· Şehrin kapıları açıktır. 
yarelerinin bombardımanı t<.· Londra 29 (A.A) - Lon· 
sirile yanmaktadır. dradaki Çin mahafili Çinin 

Pekin, 29 (A.A) - Çin kı· Londra. Paris ve Moskova se· 
taah geceleyin müdafaaya aid firlerinin dün Londrada akdet· 
tesisatı tahrip ettikten sonra miş oldukları içtimaın gavesi 
sükiit içinde şehri tahliye et- Fransa, İngiltere, Amerika ve ----------···· .......... ------------Akdenizde . Valimiz değişiyor mu? 

b A •• f • 1."'. b /ngiltere seokülceyşi 
~e umumı mu ettış ~gı~e~-aynin bugünkü vaziyeti 

Tahsin tayin edilecektir ~ond~aA 2~. (A.A} - Baş-
....... vekıl Mıllı mudafaa hava, de· 

·---- fettiŞÖJK8ktır. -- niz ve kara servisleri mümes-
izmir valisi Bay Fazlı Güleç sillerinin Cebelüttarık deniz 

de Ankara valiliğin e layini üssüne taalluk eden bütün 
kuvvetle muhtemeldir. meseleler üzerinde müşterek 

General Kazım Dirikiıı de bir tahkike tevessül ettiklerini 

İstanbul valisi olacağı söylen· ve Akdenizde bugünkü sev-

mektedir. külceyş vaziyetin inceden in· 

• • • ceye tetkikten geçireceklerini 
Ingiltere tek- avam kamarasına bildirmiştir. ----.. ·····--lifine karşı Grandi 
15 devletin cevabı R 
muvafık olarak geldi B Eomd ayla 
eLÖndra 29 (A.A) - iyi ha· • en e 

~Q/imiz Bay Fazlı Güleç 
İstanbul, 30 ( Hususi ) -

.\nitaradan verilen bir habere 

töre, yeniden Ege umumi mü· 

ftttişliği ihdas edilecek ve 

~y Tahsin Uzer umumi mü-

ber almakta olan mahafil ln
giliz planına karşı verilen 15 
devletin cevabının sabahleyin 
gelmiş olduğunu bildirmektedir. 

gitmeden 
konuşacak 

Lehistan··-aleyhin-·~ 
de propaganda 

-----
lehistanın Amerika sefiri Amerika 

Yahudilerine tariz etti 
~.Nevyork 29 (A.A) - Leh haleleri Lehistan Yahudilerinin 
b ·~•nsı bildiriyor: Lehistanın vaziyetini düzelteceği yerde 

Uyük elçisi B. Poteçki mezu· fenalaştırmaktadır. Bunların Le· 

~trı Lehistana hareketinden histan hükumetinin maksadla· 

Qtıce Detroa Leh gazetesine rını tahrikamiz bir surette 

lu beyanatta bulunmuştur: tefsir edeceklerine Leh hüku-

Anıerika Yahudilerinin hepsi metinin muhaceret toprakları 
:dına söz söyliyen bazı Ame- bulmasını ve ham maddeler 
k•kan Yahudi elebaşıları haki- metalibelerini mümkün kılacak 
h~lte bu Yahudilerin ancak şekilde çalışmak suretile Le· 
Itır kısmını temsil etmektedir· histandaki dindaşlarına yardım 

t. Bunların ununsuz müda· etmeleri lazım gelirdi. 

Bay Grandi 
Londra 30 (Radyo) - ltal· 

yanın bum sefiri Grandi-:-Ro· · 
maya gitmeden evel lngiltere 
Hariciye Nazırı B. Edeni zi
yaret edecek ve ltalya-lngilte· 
re münasebatını alakadar eden 
huausat etrafında konuşacaktır. 

Yugoslavya 
Mektep gemisi Is. 

tanbula vardı 
lstanbul, 29 (A.A) - Yu· 

goslavyanın Jadran mektep 
gemisi bugün limanımıza gel· 
miş ve şehirle top teatisi 
suretle selamlanmıştır. 

Tayyareci 
Lindberg Kaleye 

vardı 

Taygareci Lindberg 
Londra, 30 (Radya) - Meş· 

bur tayyareci Lindberg, dün 
Kaleye varmıştır. 

Lindberg, Kaledea Morleyc 
gidecektir. ---···---

lngiltere 
Yeni Lokarno için 

Almanyaya bir 
nota verdi 

Londra 30 (Radyo} - ln

giltere hariciye nezareti, yeni 
Lokarno için Almanyaya bir 

nota vermiş ve bazı teklifatla 

beraber bu hususta teknik bir 
komite toplanması lüzumunu 
ileri sürmüştür. ---··--·---
Katil maznunu 

Cemile 
Bir hırsızlık suçundan iki 

buçuk ay hapse mahkum olan 

Çanakkaleli Cemile, mahku· 

miyet müddetini doldurmuş 

ve Çanakkaİe müddeiumumi· 
liğine gönderilmiştir. Cemile, 
Çanakkaledeki emlakinin kira 
bedellerini tahsil için lstan· 
bul dan Çanak~ aleye gelen 
merhum general Yusufun zev· 
cesi Bn. Saadetin öldürülmesi 
vak'asında alakadar olmakla 
maznundur. Çanakkale müd
deiumumiliğince bu cinayet 
tahkikatına devam edilmek· 
tedir. 

Çin-Japon meselesinin,'.U. sos
yetesiDi gitmesi gayrikabildir 

Lord Eden makamında 
Londra 30 (Radyo) -Avam B. Eden, Japonyanın Ulus· 

kamarasınin dünkü toplantı· lar sosyetinde aza olmadığını 
sında, Çin • Jopon ihtilafı söylemiş ve ihtilafın, Cenev· 
hakkında beyanatta bulunan 
Hariciye Nazırı B. Eden, Çin· reye gitmiyeceğini, lngiltere· 
deki lngiliz tabaasının afiyet· nin bu mes'ele hakkında hiç 

te bulunduğunu söylemiştir. b'r şey yapmak niyetinde ol· 
işçi partisi lideri Etel, bu madığını ilave eylemiştir. 

ihtilafın, Uluslar sosyetesine Ete), bundan dolayı proteı· 
gidip gitmiyeceğini sormuştur. toda bulunmuştur. 

..... ·~. ···-----------
Ademi müdahale komi

tesi toplanacak mı? 
-------------

Ingiliz planı hakkında her 
taraftan cevaplar gönderildi 

Londra 30 (Radyo)- lngil· 

tere Hariciye nezareti, ademi 

müdahale mes'elesi hakkında 

lngilterenin planına verilen ce· 

vapları dün akşama kadar 
almış bulunuyordu. 

Ademi müdahale komite· 
sinin, bugün toplanması mu· 
karrerdir. 

----~-----....-·~·~··-···----~~---

Kral Faruk 1 Amerika 
Dün kılıç ku

şandı 
Kahire, 30 [Radyo) - Mısır 

kralı Faruk, bugün 19 yaşına gir· 
miştir. Bu ınilnaeebetle Mısırm 

her tarafında büyük ıenlikler ol
muştur. 

Kral Faruk, bu sabıtb, saltanat 
arabasma binerek, rerakatiode bu· 
lunan Başvekil N ahıta pa~a ve ni· 
yabet heyeti aza11odan iki kişi ile 
parlamentoya gitmiıtir. Parlimen· 
loda, ayan meclisi de toplanmış 

bulunuyordu. Kral :Faruk parla
mentoya girerlten 21 pare top 
atıldı. 

Kral, Mısır kanuouesasisioe 
göıe, 19 yaıma girdiğinden, bugün· 
den itibaren Mısırın devlet işlerini 
tedvire başlamış ve temelyasasına 
sadık. kalacağına dair parlamento 
huzurunda andiçmiştir. 

Niyabet meclisi, bu milnase· 
betle bugünden itibaren devlet 
umuruna krala devretmiı ve biat 

ederek Abidin sarayını terkeyle
miştir. 

Kral, parlıtmentodan dönerken, 
yanında yalnız Başvekil Nabas 
paıa bulunuyordu. 

Bugün öğle ilzeri sarayda hü· 
ydk bil' ziyafet verilmiı ve bfttün 

parllmento ve Ayan aza11 ile kor-

Reisicumhuru ma. 
lumat aldı 

Bag Ruzvelt 
Vaşington, 30 (Radyo) 

Amerika hariciye nazırı Bay 
Korver Hut, dün beyaz saraya 
giderek cumhur reisi Bay 
Ruzvelt tarafından kabul olun· 
muştur. Bay Korver Hul, 
Çin ·Japon muharebeleri hak· 
kında reisicumhura malumat 
vermiştir. 
diplomatik hazır bulunmuılardır. 

Abidin sarayında gece de mi· 
kellef bir gardenparti tertib edil· 
miştir. 

Mıaınn her tarafında bu gece 
fener alaylan tertib edilmiıtir, 



Sahife 2 

Dünyanın en pahalıya 

mal olan sergisi 
Enternasyonal Paris sergisi 
için yapılan masraf bir buçuk 
milyar franga yaklaşmaktadır 

Son defa kurulan Paris ser
gisi şimdiye kadar kurulmuş 
olan sergilerin en pahalıya 

mal olanıdır ve ihtimal ki önü· 
müzdeki yıllar içinde uzun 
müddet onun bu rekoru kırı

lamıyacaktır . 
Bu da, birçok şeylerde bü· 

yük bir tenevvü gösterildiğin
den değil, işlerin plansız bir 
şekilde hazırlanmış olması, 
projelerin sık sık değiştirilmesi 
ve nihayet sergiyi acele bitir· 
mek zarureti yüzünden ileri 
gelmiştir. 

Bundan başka, engellerin 
daha az olduğu şehrin varoş· 

larında değil de, şehrin göbe
ğinde kurulmuş olması dola
yısiyle, birçok şeylerin büyük 
şehrin seyrüseferi arasından 

dolaştırılması ve arazinin çü
rük olması da bu pahalıya mal 
oluşunun belli başlı sebeple· 
rindendir. 

f şçilerin, sergiyi acele bitir
mek zarureti dolayısile kendi
lerine verilen mevkii istismar 
ederek iki de bir grev ilan 
atmeğe kalkışmaları da, yu· 
karıda sayılan sebebler ara· 
sına katılmağa değeri olan 
bir meseledir. 

Serginin kurulması için 16 
ağustos 1936 tarihli kanunla 
istenilen para 200 milyon 
franktan ibaretti ki, bugün 
bu mikdar devede kulak ka· 
bilinden bir şeydir. O zaman 
istenilen bu 200 milyon fran· 
gın 58 milyonu serginin yapı 
işlerine, 38 milyonu sergi da· 
ğıldıktan sonra muhafaza edi· 
lecek olan tesisler için, 25 
milyonu yol ve kanalizasyon 
için, 18 milyonu da dekora· 
siyon ve artistik işler için göz 
önünde tutulmuştu. Fakat 
masraf, çok geçmeden, bu ilk 
projeyi aşmış taşmıştı. 

Bugüne kadar 891 milyon 
frank tahsisat verilmişti. Fazla 
İş ve gündeliklerin yüksetil· 
mesi yüzünden ayrıca 175 
milyon frank harmak icap etti 
ki, bu miktar 1066 milyon 
frangı buldu. Fakat bununla 
da kalınmıyacaktır. Milyarı 
geçen bu büdçenin içinde, 
daimi inşa işlerine tahsis edil· 
miş olan bir 255 milyon frank 
var ki, bunun 95 milyonu 
yeni trokadero için harcana· 
cak, 16 milyonu trokaderonun 
önündeki fıskiyeler, havuzlar 

ve diğer artistik su tesisleri 
için göz önünde tutulmuştur. 
Bundan başka, 255 milyon 
frangın içinde, modern sanat 
müzesının masrafları, Jena 
köprüsünün genişletilmesi, To-

kio rıhtımı altında pasaj ya
pılması, Versaya giden demir
yolu hattında yapılacak olan 
yeni inşaat masrafları vardır. 

Geriye kalanı, yani 800 milyon 
franktan fazla bir para asıl 
sergi binalarile sergide eşya 
teşhir edeceklere yapılacak yar
dımlara tahsis edilmiştir. Fran
sa devletile Paris belediyesinin 
bir milyar frangı geçen mas

raflarına bir de sergiye iştirak 
etmiş olan yabancı devletlerin 
en aşağı 200 milyonu bulan 
masraflarını da katmak Iazım
d11. 

Büyük muazzam masrafın 
ancak pek az bir kısmı ser
giyi gezmeğe gelenlerin ver· 
dıkleri duhuliyelerden temin 
edilmektedir. Mesela, alelade 
bir duhuliye adam başına 
günde 6 franktır; buna, eğ
lence parkına geçmek ıçın 
verilen 5 frangı ve esas sergi 
sahasının dışındaki ihtisas ser
gilerini gezmek ve daha başka 
yerleri görmek için 2 franğı da 
katmak kabildir. Diğer taraftan 
harb malullerine ve abonelere 
tenzilat yapılmıştır. Devamlı 
duhuliye kartı 120 frank, iki 
haftalık abone 60 franktır. 

Sergiyi gezmeğe gelecekle· 
rin sayısı hakkında yürütülen 
hükümlerde de kanaatler git 
gide nikbinleşiyor. . Vaktiyle, 
1931 de açılmış olan sömür
ge sergisi göz önünde tutu
larak, 30 ila 35 milyon kişi
nin sergiye geleceği hesab 
edilmişti. Şimdi, bugüne ka
dar en parlağı olduğuna şÜp· 
he olmıyan Paris sergisi gibi 
50 milyon kişinin gelip ser
gıyı dolaşması bekleniyor. 
Tenzilat da dahil olduğu hal· 
de, 270 milyon frank bir ge
lir temin edileceği ümid edi
liyor. 

Buna, verilecek olan resim· 
ler de katılınca, bu miktar 300 
milyonu bulur deniyor. Bu he· 
saba göre, bir milyar franklık 
bir açık olmasının önüne ge· 
çilemiyecek demektir. 

Bu açık epeyce büyük ol
duğu için, fevkalade ve hususi 
bir piyango tertibi düşünül· 
müştü; fakat, milli piyangoya 
lüzumsuz bir rekabet olacağı 
ve dolayısile onun da gelirini 
azaltacağı düşünüldüğünden, 
bundan vaz geçildi. 

Nihayet, sergi masraflarına 
karşılık olmak için, milli pi
yangonun 1936 dan 1938 
yılına kadar temin edeceği 
gelirin yüzde 17 sinin Paris 
belediyesine verilmesi karar
laştırıldı. 

Bugüne kadar yapılmış olan 
masraflarının en büyük kısrriı 
Paris belediyesinin sırtına yük· 
lenmiş bulunuyor. Bundan 
dolayıdır ki, hükumet, işsizlere 
iş temini için ayırdığı paradan 
580 milyon frangı, belediyeye 
vermeği kabul etti. 

Zaten devlet ve Paris bele· 
diyesinin sağlam olan finansın 

bu açık büyük bir ağırlık teş· 
kil etmezdi. Açık, nasıl olsa, 
olacaktı. Meselenin ruh ve 
gayesi, ekonominin canlandı
rılması olduğuna göre, bu 
kadarcık bir fedakarlığa kat
lanmak zaruri idi. 

Ehemmiyetli olan cihet büd· 
ce açığı değil, ekonominin 
faydalanmasıdır. Parisliler asıl 
işte bu noktaya ehemmiyet 
vererek ümid bağlıyorlar. Hu
susiyle Turizmin tekrar can· 
lanması bekl~'1iyor. 

Çünkü, 1929 da iki milyon 
gezgin kaydeden Parise, son 
yıllarda ancak 500.000 kişi 
gefmiştir ki, bu yüzden temin 
edilmekte olan 8.5 milyarlık 
gelir, sekiz yiiz milyon franga 
düşmüştür. 

f>Pıı(Jmı 3 ncıi ~ahiff>,/e -

(UlusaI:Birlik) 

İzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

Tescil edilrniş olan mühen
dis Vahit Akpak ve şeriki ko· 
mandit şirketinin 1717 /937 ta
rihinden itibaren fesh ve tas· 
fiyesine ve şeriklerden Vahit 
Akpak'ın tasfiye memuru ta
yinine mütedair mukavelename 
Ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2050 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 
olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. 

Mukavelename 
Bir taraftan Beyoğlunda Ni

şantaşında Vali konağı cad
desinde 25 N. lı İpar apar
tımanının ikinei katında mu
kim mühendis Vahit Akpak, 
diğer taraftan Eskişehirde mu
kim iken hastalanarak lstan· 
bulda Fransız hastanesinde 4 
Şubat 937 tarihinde vefat eden 
Eskişehirli Hızır Mehmet Çol· 
pan makamına kaim olan ve
resesinden, karısı Fatma Çol
pan "kendisine asaleten ve 
tahtı velayetinde bulunan kız· 

lan Nefise ve Tan Çolpana 
ve oğulları Zühtü ve Nihat 
Çolpana velayeten ve kızı Pa· 
kize Çolpan vereseden elyevm 
İstanbulda Askeri Tıp okulu I 
Beşinci sınıf talebesinden 166 
numaralı Nail Çolpana vermiş 
oldukları Eskişehir Noterli
ğince musaddak vekalete isti
naden,, mumaileyh Nail yuka· 
rıda isimleri geçen müvek· 
killerine vekaleten ve kendisine 
asaleten ve Faik Çolpan dahi 
bilasale berveçhizir feshi şir· 

ket ve tasfiye mukavelesini 
aktederler şöyleki: 

1 - Mühendiz Akpak ile 
Hızır Mehmet Çolpan arasın
da 31 Birincikanun 936 tari
hinde Beyoğlu altıncı Noter· 
liğinin 31/12/936 tarih ve 10018 
numaralı mukavesile akt etmiş 
oldukları komandit şirketini 
17 Temmuz 937 tarihinden 
itibaren feshetmişlerdir. 

2 - Hini teşekkülünden bu 
güne kadar devam eden şir
ket muamelatını gösteren ve 
lzmir ikinci Noterliğinden mu
saddak def at iri ticariye taraf· 
!arca muteber addolunarak ce-

reyan eden muamelatın hitamı 
defterlerin sonuna şerh veril
mek suretile mühendis Vahit 
tarafından kapatılacaktır. 

3 - Şirkete ait menkul ve 
gayri menkul emval ve nukut 
ve tahvilat ve senedat kema
kan şürekadan Vahidin tahtı 
muhafazasında bulunacak ve 
şirketin tasfiyesine dahi itti
fakla asaleten ve vekaleten 
tasfiye memuru tayin edildi
ğinden bu sıfatla şirketin mer-

kez muamelatı olan İzmirde 
Selanik bankası üstünde 9 ve 

10 numaralı yazıhane tasfiye 
merkezi olarak ilan edilecektir. 

4 - Şirket mukvelesi fzmir 
sicilli ticaret dairesinin 1915 
numarasına mukayyet olup ale
lusul tasfiyenin dahi tescili 

için ticaret kanununun hükümleri 
dairesinde tasfiye memuru Va
hit tarafından tescil ettirile-
cektir. 

5 - Defterlerimizde mev
kileri muharrer gayri menkul
lerden başka Afyonkarahisar 
ve İzmir depolarında mevcut 
inşaat malzemesini diledıği şe

kilde satmak ve paraya çevir· 
mekte ve selahiyeti kamileyi 

haiz olaca~ı gibi defterlerde 
mukayyet İzmir evkaf idare· 
sindeki alacağımız ve yine 
eşhas zimmetindeki alacakları 
kemafissabık Vahit gerek şah
san ve S?erekse şirket namı 
hesabına takip ve vukua ge
lecek tahsilatı tasfiye olunan 
şirket hesabına kayıt ve his
seler nisbetinde taksim ettire
cektir. Ve şirketin gerek ha
zinei maliye ve gerekse eşhasa 
olan borçlarını tediye ettikten 
sonra bakiyesinin kıymetleri 

üzerinden baliği yüz hisseye 
tefrik ve bunun ellisi şüreka
dan tasfiye memuru mühendis 
Vahit Akpaka ait olacak ve 
mütebaki % 50 yüzde ellisi di
ğer şerik Hızır Mehmet Çol
pan makamına kaim olan ve
resesine tevzi ve taksim olu
nacaktır. 

6 - 17 /Temmuz/937 tari
hinde şirket muamelatına ni
hayet verildiğinden Mühendis 
Vahit em"i tasfiye için açaca
ğı defatire tasfiye masarifatını 
kaydedecektir. 

7 - Mühendis Vahit bun
dan sonra şahsı için yapacağı 
işlerde istihdam edeceği ka· 
tip ve memur ve işçilerin he
sabatmı müstakilen şahsi he
sabatrna kaydedecek ve tasfi
ye merkezinde tasfiye umuru
nu tefrik eyliyecektir. 

8 - Umuru tasfiyede Ti· 
caret kanununun bahşettiği bil
cümle muamelatı ifaya ve bu 
salahiyetle aharlarını tevkile 
ve dilediği şeraitle borçlar ve 
alacaklar üzerinde borçlularla 
ve alacaklılarla itilaf etmeğe 
ve sulhu ibraya ve feragat ve 
feragatı kabule, ve bu salahi
yetlerinden dilediğini istimal 
için aharlarını tevkile mutlak 
surette mezun bulunmaktakdır. 

9 - Harice olan borç kar-
şı lığı tasfiye kasasına konul
duktan sonra mevcut gayri 
menkullerin maliye vergi kıy
metile defterlere mukayyet 
olup Hızır Mehmet veresesi 
şirket mevcudundan hisseleri
ne düşecek mikdara kafi ge· 
lecek mertebede bu gayrı 
menkulleri hisselerine kabul • 
edeceklerinden fstasyon cad
desindeki apartımanla karşı
sında Sarısu kenarındaki ar
sayı ve Cumhuriyet mahalle
sindeki evi bu şartla verece
ğini mühendis Vahit şimdiden 
kaydeder. 

10 - Dokuzuncu maddede 
yazılı üç parça gayrı menkul
den başkalarır.ı talibi zuhu
runda müşterisine, olmadığı 
takdirde alelusul arttırmaya 
tevfikan sattırmak hususunda 
tasfiye memuru mühendis Va
hit serbest bulunacaktır. 

11 - Menkul ve gayrimen
kulleri ve tahvilatı dilediği be· 
del ile satmak hususunda tas· 
fiye memuru Vahit, salahiyeti 
vasıa ile mezun olduğundan 
bu bapta memuru huzurunda 
takrir vermek ve kiraya ver· 
mek, bedelatı icaresini almak 
ve şahsı namına mukayyet olup 
şirket mevcuduna dahil bulu
nan gayrimenkulatı gene kendi 
namına dilediği gibi idare ede· 
cek ve tasfiye neticesinde bun
lar nakit misillu taksim oluna· 
caktır. Yukarıda yazılı olduğu 
üzere haricf> olan borçlar mik· 
tarı tefrik olunduktan sonra 
gerek menkul ve gayrimenku
lün satış ve kira bedelatından 
ve gerekse eşhas zimmetinde
ki alacaktan vukua gelecek 
tr..ıhsilat miktarı derhal şüreka 
arasında taksim olunarak mak· 
buzlarla tevsik olunacaktır. 

12 - işbu feshi şirket ve 

30 Temmuı937 

il daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Memleket hastanesinde yapılacB~ 

kat ilaves! 
Açın tutarı 
Bu işe ait evrak 
lar aşağıda yazılıdır. 

İstekliler 

(13933) lira (90) kuruş 

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

namesi 
D) Açın ve proje 
Bu işe ait olup yukarıda yaz~!' 
evrakları Bayındırlık direk~örlu· 
ğünde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı 
yer, tarih, gün ve saatı 91 Ağustos/937 pazartesi günü saat 

on birde İl daimi encümeninde 
Eksiltmeğe girebilmek 
için gereken belgeler Müteahhitlik ve ticaret odası 

2460 

1 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirme~ 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezı 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu· 
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

tasfiye mukavelesi tarafların 
rizasile tanzim kılındı. 

İmzalar : 
ilan 

Buhar k. · · taınirİ ma ınesının 
19 Temmuz 937 tarihli işbu dolayısile muvakkaten faaliye2 

mukavelename altındaki imza· tini tatil eden fabrikamız 
!arın şahıs ve hüviyetlerini ta- Ağustos 1937 Pazartesinde~ 
nıdığımız mühendis Vahit Ak· itibaren çalışmağa başlıya 
Pak ve Faik Ço1pan ile kendi kt ca ır. ir 
namına bilasale ve umumi ve- Binaenaleyh işçilerimizle ~a 
killeri bulunduğu Hızır Meh· vazifedarlarının eskisi gibbıJ~ 
met Çolpanın veresesinden mü· gün saat yedide iş başında 

teveffanın karısı Fatma Çol· lunm/azlamrı lül~urmupilaan ~otJur/ı. 
pana ve aynı zamanda muma· 

11 
• 

ileyhanın tahtı velayetinde hu· 
lunan Nefise ve Tan Çolpana 
ve Zühtü ve Nihat Çolpana 
vekaleten hareket eden ve sa· 
hibi salahiyet bulunan vere· 
seden Nail Çolpan'ın olduğunu 
tasdik ederiz. 

Avukat Hüseyin Avni Ulaş: 
Mahmutpaşada Kefeli ha

nında 14 numarada Istanbul 
barosunda mukayyet: İmza 

Cazim Duru: 
Mahmutpaşada Kefeli ha· 

nında 14 numarada İstanbul 
barosu avukatlarından: İmza 

İşbu mukavelename altında
ki imzaların şahıs ve hüviyet· 
leri yukarıki tariften anlaşılan 
mühendis Vahit Akpak ve 
Faik Çolpan ile kendi namına 
bilasale ve Eskişehir noterli
ğince 24 -6-937 tarihinde 2742 
ve keza 15 Tem muz 937 ta· 
rihinde 3118 nıımaralar ile 
musaddak ve alelusul birer 
sureti dairemce dosyasında 
saklanan vekaletnameler mu
cibince haiz olduğu salahiyet
lere istinaden müvekkilleri mü· 
teveffa Eskişehirli Hızır Meh· 
met Çolpan veresesinden ka
rısı Fatma Çolpan ile mumai
leyhanın tahtı velayetinde bu
lunan Nefise ve Tan Çolpana 
ve Zühtü ve Nihat Çolpana 
vekaleten hareket eden Nail 
Çolpanın olduğunu tasdik 
ederim. On dokuz Temmuz 
bin dokuz yüz otuz yedi. 

19 Temmuz 937 
resmi mühür ve imza. 

İşbu suretin dairede dos
yasında saklı 19 Temmuz 937 
tarih ve 6758-277 numaralı 
aslına mutabık olduğunu tas· 
dik ederim. On dokuz Tem· 
muz bin dokuzyüz otuz yedi. 

T.C. İstanbul beşinci no· 
teri Sami Tekin resmi mü

hiirü ncımına ımzR oku· 
namadı 

mensucatı 

T. A. Ş . ..--/ 
' 

/zmir Sicilli tı' 
caret memurltı" 
ğundan: hit 

(Mütaahhit mühendis Va ·r· 
Akpak) ticaret unvanile izrıt 1

1,. 
de Selanik bankası üst kat:ir 
da 9, 10 numarada dev jj· 

müessesatı resmiye inşa~t %k· 
taahhitliğini yapan Vahıt ti· 
pakın işbu ticaret un varı 1 o· 
caret kanunu hükümlerine g 9 
re sicilin 2051 numara~l~" 
l<ayt ve tescil edildiği ı 

olunur. ı111.r 
İzmir sicilli ticaret ıne f. 

ru resmi mühürü ve 
T enik imzası_/ 

ilan . 
Torbalı tapu dairesinde~J·. 

.. ~ıJ 
Kara kızlar köyünün sok•'' 

cük mevkiinde doğusu ~lıJ 
Ottan gençoğlu Mehmed ~ef 
Şükrü batısı köy sandığı kırlı 
tinliği kuzeyi kara Ottan g~· 
Mehmed Ali oğlu Edhelfl.rıeo 
neyi dere ile çevrili tahlfl1 

11e 
5 dönüm mıkdarında tarla jrti 
içinde 16 zevtin ağacı ır:oce 
Balcı Hacı S"lihin 35 Y1 ·ce" 
muhacir Mehmet'ten. har~jl9· 
iştira eylemek suretıle Jıı 
senet ve bilaniza tasarrufll;ıs· 
iken vefatilc veresesi ~at'..ı9r 

·ı· . ıhı, rına yeniden tescı ı~ı ekte 
heyeti ilmihaberile ıste~aydı 
dir. Bu yerin tapuda jşiO 
bulunamamış olduğundj~;931 
tahkik ve tedkiki için .~·lecek' 
gününde mahalline gı ı. bİf 
tir. İşbu yerde herhang• tO 
hak iddia eden vars~ likte 

.. . . d b 1 ·1e bır d . gun ıçın e e gesı .. IJ1 .. 
tapu dairesine V.! o guıı ı8rı 
hallinde hazır bııhınrıl9 

ilan olunur. 
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k l:lcage Kurnaz bir aktris J W. F. H. Van vapur acentası iz ir Yür 1\'i PDSllCDln 

p Me~hur komedi muharriri disi için bir sükse temin ede- Der Zee ZEGLUGA POLSKA A. B. Tü r k o o 1 1.- lll ş.· r k et ı· 
tansıs Labol, şaşkına dön- bilecek olan b:ı rol, ona da- & C KUMPANYASI 

~.üş olan tiyatro direktörüne ha bir kaç gün önce verilmiş- O. "LECHIST AN" motörü 21 H Ik k f b 
Şoyle diyordu: ti. Ve şimdi de kısa süren DEUTSCHE LEVANTE LINIE ı 8 8p1Dar Umaş 8 rİkaSI 

Temmuzda beklenmekte olup 
b .. - Oynıyacağınız eserimle rüyası, zalimce giderilmişti. G. m. b. H. ANVERS, GDYNIA ve DAN- Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 
~Yle gelişigüzel oynamanıza Öfkeyle beti, benzi atarak HAMBURG 

ioı yumamam. ilk temsilin mu • şöyle dedi: "CHIOS,, vapuru 16 Tem-
"~akiyet temin edip etme- - Görürüz. muzda bekleniyor. ROTTER-
:~i, .. eserdeki kekn büyük kadın Sonra, tiyatro sekreterinden DAM, HAMBURG ve BRE-

nu oynıyac artistin uy- Müsyü Labolün adresini öğ- MEN limanlarına yük ala-
~~n seçilmesine bağlıdır. Onun rendi ve birkaç dakika sonra, caktır. 
:~ndir ki gerek sizin menfaa- onun evinin önünde otomo- "KONYA" vapuru 7 Ağus-
1niz, gerek kendi menfaatim bilden indi. n tosta bekleniyor. ANVERS ve 

ZIG limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
VA ve MARSIL YA limanları anıına meşhur bir aktrisin Muharrir, bu ziyaretin sebe- HAMBURG limanlarından yük 

angaje edilmesinde ısrar edi- bini derhal kestirdi ve nazik için yük alacaktır. 
Yo çıkaracak. y 

tum '. bir karşılayışta beraber, aktri- --- olcu kabul eder. 
I Direktör, şu mukabelede bu- se, kendi noktai nazarının AMERICAN EXPORT LINES Jlandaki hareket tarihlerile 
Unuyordu: isabetini izaha hazırlandı. Fa- THE EXPORT STEAMSHIP navlunlardaki değişikliklerin-

H t f b d CORPORATION ~ - er ara a aş vur um, kat, aktris, başka türlü hare- den acenta mesuJiyet kabul 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur ·------Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o2'lu -

Kamçıoğlu 

• • 

1 Doktor 
Ali Agah 

Dr. Demir Ali 

• • . • • ' . ,.'t"_ .. 

Birinci sınıf mulahassıı:: • 
er tarafla müzakere kapısı kete geçti. Muharririn tahmin " EXT A VIA " vapuru 7 
açtrıağa teşebbüs ettim; fakat, ettiği bambaşka! Ağustosta bekleniyor. NEV-
~~hurlar arasında serbest Ziyarete gel.en, şöyl~ soy- YORK ve BAL TIMOR liman-
1ınse yok! Jedi: ları için yük alacaktır. 

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçın 

FRATELLI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Çocuk HastalıklL'rı Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

izmir · Birinci beyler sokağı· 

Labol, soğuk bir tavırla, şu 
ta reye işaret etti: 

- O halde ilk temsili tehir 
ttnıek çaresi var; böyle yapa
l'ız! 

Direktör, tezallümle kıvranı
Yordu: 

b - Bu imkansızdır! Elimde 
aşka yeni bir eser mevcud 

değilf Ve eğer şu sırada bir 
ltıuvaff akıyet temin edemez
senı, tiyatrom başka bir direk
~Ör aramak çaresizliğinde bu-
Unacak! 

- iyi ya işte! Şu hale gö
te de, bu muvaffakıyet ihti
trıalini zayıflatmamak, hatta 
lehlikeye düşürmemek, bilhas
~~ icapeder. Dediğim cihete 
ılhassa ehemmiyet vermemek 

ıerek! 

yarın 

Dünyanın en bahalı. 
ya mal olan sergisi 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 

En aşağı 3 milyar frank 
harcayacakları ümid edilmekte 
olan 300.000 Amerikalının ve 
ayrıca birçok Belçikalı, Hol-
landalı, İsviçreli, lskandinav
yalı ve hususiyle lngilislerin 
gelmesi bekleniyor. 

Döviz kontrolü tatbik eden 
memleketlerce hususi anlaşma· 
lar yapılmıştır. N!tekim, Al
man gezginlerinin emirlerine 
110 milyon frank hazır bu
lundurmağa karar verilmiştir. 

Yabancılara birçok kolay-
lıklar gösteriliyor. 20 franklık 

Direktör muharriri iknaa bir vesika alınınca, 10 tane 
Çalıştı: duhuliye yüzde elli tenzilatla 
-- Bu cihet mevzuubahis veriliyor. Demiryollarında, bir 

değil kil Ben, size teklif etti- çok tiyatrolarda, müzelerde, 
Rirn (Küçük müptetinin) istidat lokantalarda tenzilatlı tarifeler 
Ve kabiliyetinden kesenkes emi- tatbik ediliyor. 
~irn. Gençtir, güzeldir, ser- Parise gelecek olan yaban-
estir. cılardan 4 ila 8 milyarlık dö-
Muharrir, dudak büktü: viz temin edileceği hesap 
- Ve ayni zamanda ucuz· ediliyor. Fakat bu miktar da 

dur! pek çok birşey ifade etmiyor, 
. - Şimdiki halde öyle, çünkii bu yılın başında İngil-

Mosyö Labol, fakat bu eserin tereden temin edilen krediyi 
~ernsili müteakip, o da meş- ilk kanunda ödeyebilmek için 
h~r. olacak. Bu gibi işlerde bir o kadar dövize ihtiyaç 
Bakıme kıymet vermelisiniz. vardır. 
. en, tam 30 !senedir tiyatro -----------

:lah meşgulüm ve bu ğünün iz mir sicilli ti-
a ne yıldızlarından bir düzü-
tıesini ben keşfettim! caret memurlu-
L .. -:- Nüfuz.u n?,z~rını.za saygı! 
akın, bu bır duzınenın kaçyüz ğundan: 

tane tecrübe edilip te menfi (Yusuf Aydın) ticaret unva-
tıetice verenlerin istisnası ol- nile lzmirde Kemerallında Vey-
~u. ğunu bilmek arzusunda de- 1 h k 
(p 1 se amamı çı mazında 5 nu-
<>1 im. Bana olduğu gibi size 
.de k Al.. 

1
... • marada indirme ve yükleme 

pe a a ma umdur kı bir ınütaahhitliği ile uğraşan Yu-

PiRE AKTARMALI SEYRI 
SEFERLER 

"EXCALIBUR" vapuru 30 
Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

"EXETER,, vapuru 13 Ağus· 
tosta PlREDEN BOSTON ve 
NEVYORK için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO,, va

puru 23 Temmuzda ISKEN
DERIYE ve PORT·S.~ID li-
manlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün KÖSTENCE GA
LA TZ ve IBRAIL limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS-

TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU-
NA \imanları için yük ala
caktır . 

JOHNSTON WARREN LlNES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
" JESMORE ,, vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla-
rından yük Çıkaracak ve BUR
GAS, V ARNA, KÖSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK., motörü 24 
Tem muzda bekleniyor. ISKEN
DERIYE, DÜNKERK ve NOR
VEÇ limanları için yük ala
caktır. &ahne artistinin muvaffakiyetı' 

ı... 1 suf Aydının işbu ticaret un-
.ra nız istidat, kabiliyet görü- "Vapurların isimleri, gelme 
tıij , unvanı ticaret kanunu hüküm- tarihleri ve navlun tarifeleri 
I ş ve temsil ettiği rolle hal- lerine göre sicilin 2049 numa-
edilir. (Umuru husus) tan iba- hakkında hiçbir taahhüde giri-

t rasına kayt ve tescil edildiği 
et ve yalnız bunlara istinat ı"la" n olunur. şilmez." 

Cde b · k f Birinci Kordon, telefon 
i . r ır ey iyet olamaz. işin lzmir sicilli ticaret memur- No. 200- 2008 
bÇınde bir de şans mes' el esi luğu resmi mühürü ve F. 
esaba katılmalı ve ben mu- Tenik imzası. SEAdan gelip yük çıkaracak. 

r,affakiyctimi böyle bir rastge- "LESBIAN,, vapuru 211 ağus-
ışe bağlamak istemem. Olivier ve şü- tosta LONDRA, HULL ve 
b Diraktörün bütün ısrarları ANVERSten yük çıkaracak ve 
oşuna gitti. Label İnat edi- rekası Limited ayni zamanda LIVERPOOL 

}b'?rdu, zavallı dirck;örü sog" uk ve GLASGOW için yük ala-

tas caktır. 
1 it tavırla sclamlıyarak uzak- vapur acen 1 
aştı. "LEGRIAN,. vapuru 15 

F Birinci Kordon Rees binası ağustasta LONDRA ve HULL 
di akk~t asıl .müteessir olan, Tel. 2443 için yük alacaktır. 
N re torden zıyade matmazel THE ELLERMAN LINES L TD. Tarih ve navlunlardaki deği· 
uşet Lütindi. Muharirin pro- "DRAG0 11 vapuru 10 ağus- şikliklerden mes'uliyet kabul 

Telefon: 4142/422112663 
. ' .. ~ ' .. ~ ... ~-~~ - _: .. ~'=''·-· ·-·- .· ' 

Elhamra sineması arkasmda 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahcinesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

. r- • .. . ~· - ·. ~ .... '. ' ·- -, ..,. • .,.. . - . . • ~ ~ 

2IR 
TÜRKİYE 

CUMHU RİYETİ 

• • 
ırı 

;stosu, onu pek üzdü. Ken- tosta LIVERPOOL ve SWEN- edilmez. 

Pür1· en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir miishildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle11 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye eder/en 

• 



eçhul bir tahtelbahir, üç lspanyol vapuruna 
hücum edereli hunlardan birini batırdı 

Vapurlar, marsilyadan aldıkları mühimmatı 
cumhuriyetçi ispanyaya götüreceklerdi 

Marsilya 30 ( Radyo ) - Cumhuriyetçi ispanyaya ait üç posta vapuru, yolda meçhul tahtelbahirin tecavüzüne uğramışlar
dır. Bu vapurlardan biri, yediği torpille batmıştır. Diğer iki vapur, Glorova limanına iltica etmek suretile batmaktan kurtul
muşlardır. Bu vapurların mühimmatla dolu olduğu söyleniyor. 

Bilbao 29 (A.A) - Hüku- Santanderin cenubi şarkisin-
metçilerin kumanda hey' eti ye deki bütün sahaya hakimdir. 
niden kuvvetlerini Gastro Alon Bu hal, hükumet kumanda 
ve Lannevara dağlarına doğru hey' etinin bu mevzie atfetmekte 
taarruza sevketmiştir. olduğu ehemmiyeti izaha kifa-

Nasyonalistler buralarını üç yet eder . 
hafta evvel zaptetmişlerdi. Bu· Hükumet milisleri sabah tak-
raları Navarlı alayların müstak riben dört taburla taarruza 
bel hareketi için son derece geçmişlerdir. Bu teş~bbüs da· 
ihtimamla takviye etmış ol· ha bidayetinde hemen tevkif 
dukları bir mevzidir. Bu mevzi edilmiştir. 

Nasyonalistlerin tayyareleri 
birinci hatların gerisinde bir 
takım tahşidat yapılmış oldu· 
ğunu haber verdiğinden Nas
yonalistlerin topçu kuvvetleri 
hemen endaht başlamıştır. Bu 
endaht hükiimetçileri beklenil
diği andan daha evvel taarruz 
kuvvetleri ileriye gitmek teşeb· 
büsünde bulunmuşlardır. Bil
hassa bunlardan bazıları havan 

Saat 18 de ·milisler taarruz 
teşebbüslerini terketmişler ve 
harp sahasında birçok maktul 
bırakmışlardır. 
toplarının sıkı ateşi altında 
dağın sathı maillerini tırman
mışlardır. Ancak mitralyözle· 
rin endahtı karşısında vadide 
kalmağa mecbur olmuş olan 
kuvvei külliyeye doğru ric' atta 
muztar kalmışlardır. 

............. 1 

Afgan kralı Zahir Han Yeni kanuna göre 
--·-Cumhuriye bayramında Anka

rayı ziyaret edecektir 
BeJgrad, 30 (Fadyo) - 29 teş· Bundan başka Romanya Baş· 

rinievel Cumhuriyet bayramında vekili B. Tataresko ile İtalya Bari· 
birçok ecnebi hükümdar, veliahd dye Nazırı ve Balkan antantı Ha· 

riciye :Nazırları da Cumhuriyet 
ve devlet ricali Ankarııda toplana- bayramında Ankarada bulunacak· 
cak ve Türkiye Reisicumhuru Ata· !ardır. 

türke arzı tazimat eyliyeceklerdir. 29 teşrinievelde Ankaraya ge· 
lbnissuud, Yemen İmamı, Irak lecek olan İran, Irak ve Afganistan 

Kralı Gaziyülevvel, Afgan Kralı ve Hariciye Vekilleri, bu fırsattan is· 
Veliahdı, Ankarayı ziyaret edecek tifade ederek Asya paktı için bir 
hükümdarlar arasındadır. toplantı yapacaklardır. 

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

Kuyudan c;ıkarılan 
kadın cesedi . 

••• 
Hadise bir kaza mıdır yoksa 

bir cinayet eseri mi? 
Dün Şehitlerde Demirhane 

sokağında 45 sayılı evin kar· 
şısındaki bahçenin su kuyu· 
sunda bir ceset bulunmuştur. 
63 yaşlarında ihtiyar bir ka· 
dına ait olan cesedin hüviye· 
tini tesbit etmek ve vak' anın 
iç yüzünü anlamak için tahki
kata el koyan müddeiumumi 
muavini B. Kemal Berk'arda 
cesedi kuyudan çıkartmış ve 
bir doktora muayene ettirmiş
tir. Cesedin üzerinde hiç bir 
yara, bere görülmemiştir. Et
raftan yapılan tahkikatta ce· 
sedin, o civarda oturan Ahmet 
karısı Bn, Saideye ait olduğu 
anlaşılmıştır. 

Bn. Saide bir senedenberi 
hasta ve yürüyemez bir hal· 
deymiş. Hatta odanın içinde 
bir taraftan diğer tarafa git
mek için emeklermiş. Evde, 

başka kimse bulunmadığı için 
çok müşkül bir hayat yaşıyor-
muş .. 

ihtiyar kadının kuyuya düş
tüğünü gören olmamıştır. Fa· 
kat ölüm vcrk' ası, şayanı dik-
kat görülmektedir. Çünkü Bn. 
Saide, kocasının kazancile 
pek ala geçiniyormuş. ihtiy .ır 
kadının ölümü için ortada bir 
sebep yoktur. 
Boğulmak suretile öldürül

dükten sonra kuyuya atılmış 
olması da muhtemeldir. Onun 
için müddeiumnmilik, Bn. Sa· 
idenin cesedine otopsi yapıl
masına lüzum göstermiştir. Bu
gün yapılacak otopsi netice
sinde ölümün sebebi anlaşıla
caktır. 

Maamafih, karanlıkta emek-
liyerek dolaşırken kadmın ku
yuya düşüb boğulmuş olması 

da muhtemeldir. 
~~~--~--~~ .......... ---.--~~--~~~ 

Ş.,. pheli bir öliim 
~~~-------~~~~ 

iddia makamı Osmanın ölü-
mü meselesine el attı 

Dün Tepecikte Osman adın· 
da bir adam, fazla miktarda 
dometes ve biber yemiş ve 
karnını tıkabı.sa doyurduktan 
sonra ansızın fenalaşmış, yere 
düşerek ölmüştür. Ölümü şüp· 
heli görülmüş ve ceset, hükfı· 
met doktoru B.Esada muayene 
ettirilmiştir. 

Yapılan harici muayenede, 
olümün sebebi anlaşılamamıştır 

Bunun tesbiti için müddeiu
mumilikçe cesede otopsi ya· 

pılmasına lüzum görülmüştür. 

Otopsi bugün yapılacaktır. 

Başdurakta cami avlusun

da ölü olarak bulunan Hü

seyin oğlu Kanberin de kalb 

durmasından öldüğü yapılan 

muayene neticesinde anla
şılmıştır. 

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

Bina ticareti ile uğraşan-
lar nasıl vergi verecekler 

Yeni kazanç vergisi kanununun altıncı maddesile gay
ri menkul mal alıp satmayı, ve yahut ev, apartman dük
kan, mağaza, depo ve benzeri inşaat gaptınp başkasına 
satmayı meslek ittihaz edenler için hususi bir mükelle
fiyet şekli tesbit edilmektedir. 

Ticaret kanununun 18 inci 
maddesine göre, "tüccar olan 
ve olmıyan eşhasın ahare bey 
veya ferağ ederek temini te
mettü maksadile emvali gayri 
menkule işira veya teferruğ et 
meler, muamelatı tica .. iyeden 
maduttu.,, Keza Ticaret kanu
nunun 20 inci mddesinin bi
rinci fıkrasına göre de "Alel
umum imalat ve inşaat tekab
bül ve iltizamı,, da ticari mu· 
amelattandır. Bu nevi ticaret 
işlerile uğraşanlar hakkında 
şimdiye kadar kazanç vergisi 
kanununda hususi bir hüküm 
mevcut olmadığından, bilhassa 
gayrimenkul alıp satmağı mes
lek ittihaz ed~nler, kanunun 
birinci maddesinin D fıkrasına 
ithal edilerek gündelik günde· 
lik gayrisafi kazançları üzerin· 
den ve diğerleri de umumi 
hükümler dairesinde mükellef 
tutulmakta idiler . 

Ticaret kanununun hükmüne 

göre, .kar etmek maksadiyle 
mal alıp satanların, bu gayri 
menkulü satın almaları ve 
satmaları ayrı ayrı birer mu
amelesi ticariye sayılmış ise de 
kazanç vergisi kanunu vergiye 
tabiiyet bakımından bu mu· 
ameleleri biribirinden ayırma
mış ye her ikisini bir kül 
olarak ele almıştır. Binaen· 
aleyh sonradan satarak bir 

kazanç temini maksadile bir 

şahsın gayri menkul alması, 
vergiye tabi tutulması için kafi 
değildir. Aynı zamanda gayri 

menkulü satması da lazımdır. 
Esasen vergi de bu satış be
deli üzerinden alınacaktır. 

Her hangi bir kimsenin şahsı 
için bir ev veya apartıman 
satın alması veya yaptırması 
ve sonradan bunu beğenmiye
rek, yenisini almak veya yap
tırmak üzere satması ve hatta 
bu muamelenin bir iki defa 
tekerrür etmesi, behemehal 
itiyadı ifade etmez. 

Fakat bu hadisenin kısa fa
sılalarla tekerrür ve tevali et-

mesi itiyadın vücuduna delil 
sayılacaktır. Bu takdirde ha· 
dise alakadarlarca tetkik edi· 
lecek ve muamelenin ticaret 
kastı ile -yapıldığı anlaşıldığı 
takdirde vergi tarh ve tahak· 
kuk ettirilecektir. 

Bu suretle gayri menkul 
alıp veya yaptırıp satmağı 

meslek ittihaz eden kimseler 
her ay sattıkları gayri men
kuller, beyannname ile ticaret 
yaptıkları mahallin varidat 
dairesine ve şayet bir iş yer· 
leri yoksa ikametgahlarının 
bulunduğu mahallin varidat 
dairesine bildirmek mecburi
yetindedirler. 

Bu beyannamede gayri men· 
kuller: 

1 - Cinsi (yani arsa veya 
bina olduğunu, bina ise ev 
apartıman, dükkan, mağaza ve 
saire gibi mahiyeti.) 

2 - Kain olduğu mahalli. 
3 - Numarası (binalarda 

kapı, arazide mevki numarası.) 
4 - Müşterinin adı, soy 

adı ve adresi. 
5 - Satış kıymeti gösteri· 

lir. 
Kanun her ay içinde satılan 

gayri menkullerin bildirilme· 

sini emretmiş olduğundan, bu 
beyannamelerin nihayet, satı
şın bulduğu ayın onuncu günü 
ve eğer bugün resmi bir tatil 
günü ise tatili takip eden ilk 
iş günü akşamına kadar veril
mesi lazım gelir. 

Vergiler nasıl hesap edilecek 
Bu mükelleflerin vergi nis

betlerile vergilerinin ne suret 
ile hesap edileceğine gelince: 
yeni kanun bu mükelleflerin 
vergi nisbdlerini satış kıymet· 
lerinin yüzde biri olarak tayin 
eylemiştir. Vergilerin beyan· 
name verildiği gün ödeneceği 
kanunda ayrıca tasrih edil
miştir. 

Bu mükellefler vaktinde be· 
yanname vermelerse tarh mu
amelesi varidat idarelerince 
resen yapılarak keyfiyet bir 

-· Cad Sultan 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlu - -4 

Şark adeti üzere Cad Sul· 
tana büyük bir cihazda veril
mişti. Bu cihaz binbir gece 
masallarında olduğu gibi fev· 
kalade idi. 

* 
"" "' Cad Sultan güzel ve güzel 

olduğu kadar zeki idi. Bu iki 
mazhariyeti sayesinde pek az 
bir zaman içinde Racanın mu
habbet ve emniyeti kazandı. 
Raca, Cadsız bir an bile du· 
ramıyordu. 

Cad Sultan büyüdükçe gü· 
zelleşti, bir sene evvel kendi· 
sini görenler bir sene sonra 
büsbütün başka daha fazla ge
lişmiş, çok daha güzelleşmiş 
bir kadın ile karşılaşıyorlardı. 

Cad Sultan Bizapur Raca
lığının en sevdiği, hiirmet et
tiği ve iftihar ettiği ilahi bir 
kadın olmaştu. Racanın teba
ası en uzak yerlerden, Cad 
Sultanın bir tebessümünü gör
mek için saraya kadar gelir
lerdi. O kadar ki Hindistanm 
sair yerlerinden de bu ziyareti 
yapanlar bulunuyordu. 

Cad sultanın ava çıkışı, 
racalık için fevkalade bir ha
dise teşkil ederdi. Rivayete 
göre av için terbiye edilmiş 

kaplanlar bile Cad sultanın 
önünde diz çökerlrmişl 

Cad sultan güzel ve zeki 
olduğu kadar cesur ve şeci 

idi. Harp oyunlarında göster
diği meharet ve cesaret dil-
lerde destan idi. Cad sultanın 
cesareti harp meydanlarında 
görülmüştü. Bazı hudutlarda 
çıkan bölükler idare etmiş ve 
büyük muvaffakıyetler kazan· 
mıştı. 

Cad sultan böyle erkek iş· 
lerinde de fevkaladelik gös· 
termiş olmasına rağmen kalb 
itibarile tamamile kadın kal· 
mıştt. 

Cad Sultana karşı olan sev· 
gi ve saygı, o kadar artmıştı 
ki nihayet halk kendisini in· 
sanların fevkinde saymağa baş· 
lamıştt. Cad'ın vücudunda bü· 
yük mabutlardan birinin ruhu
nun hüküm sürdüğüne inanan
lar gün geçtikçe çoğalmıştır. 

Cad Sultan, cidden harikul
ade idi. Hindistanm hemen 
bütün dillerini bilir, Farsi okur 
ve yazar, Arapçayı kendi dili 
gibi konuşur, fasih Türkçe bi
lirdi. Civar Hükümdarlar, Cad 
Sultanın fevkalade bilgi ve di
rayetini görmek için Bizapur 
Payıtahtına can atıyorlardı. 

* * * Cad Sultan ve Bizapur Mih-
racesi sulh ve selamet içinde 
aralarında tam bir sevgi ve 
ahenk ile uzun seneler yaşa· 
dılar. 

Sultan ile mihracenin hayatı, 
nezih, temiz, sevk ve neşe 

içinde idi. Fakat, - masallarda 
da olduğu gibi!. bu çok kuv· 
vetli, çok zengin ·ıe çok ıne· 
sud çiftin büyük bir derdi 
vardı: işte! Evlendiklerinden· 
beri onaltı uzun sene geçtiği 
halde çocukları olmamıştı. Ne 
bir veliahd olacak erkek, ne 
de saraya neşe ve safa bah· 
şedecek bir kız çocukları 
yoktu. 

Bu mahrumiyet çok büyük 
ve çok acı id. Ve.. Bundan 
sonrada artık çocuk bekliyor· 
lardı. 

Evet, çocuk bekliyorlardı; 
bu hususta ümidlerini taına· 

men kesmişlerdi, fakat bu İŞ 
sade şahsi bir heves ve arzu· 
dan ibaret değildi; asıl meor 
leket ve taht davası idil Ne 
zaman olsa, bu fani dünyadan 
el-etek çekecekler, bu dıyarı, 
bu sarayları bırakıp kara top· 

raklar altına gömüleceklerdil 

Ve, bunun içinde bu meın· 
leket bir veliahda muhtaçtı. 

( Arl11sı oar_L 

Bu sene .. 
Uzüm ve incir piya-

sası ayni günde 
açılacaktır 

O.üm mıntakalarındaki ser· 
gilerde mühim miktarda üzÜOl 
vardır. Bir kısım üzümler, ku· 
ruduğu için çuvallara doldu· 
rulmuş ve satış için şehriıniz· 
deki simsarlara gönderilmiştir. 
Fakat henüz piyasada pek az 
üzüm vardır. Hetta geleP 
üzüm miktarı 100 çuval bile 
tutamaz. Onun için piyasa 
henüz açılmamaktadır. fakat 
Ağustosun ilk haftasının son· 
larına doğru lzmire mühilll 
miktarda üzüm geleceği 'le 

piyasanın açılacağı tahınİ11 

ediliyor. Havalar, çok sıca~ 
clevam ettiği için sergilerdekı 
üzümlerin çabuk kurudukları 
görülmüştür. Bu sene, üzüm 
piyasasının geçen seneye ııa· 
zaran bir hafta evel açılacağı 
tahmin ediliyor. incir kurul118 

vaziyeti de aynidir. İncir piya· 
sasının da üzüm piyasasile 
birlikte açılması muhtemel~ 

Zayi şahadet-
name 

İnönü ilk okulundan aldı· 
ğım şahadetnameyi kaybetti~· 
Yenisini alacağımdan eskisinırt 
hükmü yoktur. 

İnönü okulu mezunlarındall 
116 Ali Doğ~ 

lzmir Vakıflar müdürlüğiitı" 

den; 
Birlik gazetesinin 15/7/937 gün ve 1053 sayılı nüshasında 

müfredatı ilan olunan kiralık akaratı vakfiyeden bazıların• 
temdit müddeti içinde de talip çıkmadığından pazarlığa bıra· 
kıldığı ilan olunur. 2608 """"""' 

ihbarname ile kendilerine teb- zamanında vermiş ve fakat 
liğ edilecek ve vergileri birinci vergilerini ödememiş oldukları 
yılda iki kat, müteakib yıl da takdirde yüzde 10 zamla tah· 
tekerrür ettiği takdirde beş sil olunacaktır. 
kat olarak tarhedilecektir. Bu mükelleflerin beyan°8~ 

Mükelleflerin bu tarhiyata meleri üzerine tahkakkll .. ııı 
karşı itiraz ve temyiz hakları eden vergilere karşı ıtır k· 
v ırdır. hakları yoktur. Eğer tahab 

• ı.J 
Gayri menkul alıp veya kukta bir hata olmuş ıse I 

yaptırıp satmağı meslek itti- hata usulü dairesin de düze· 
haz edenler beyannamelerini tilecektir. 


