
rv· 'b "\ ırmı eşinci yıl 
No. 6662 

PAZAR 

mm z 

Boğazların 
12 

Temmuz1936 
HergUn sabahları çıkar,~iyas!!_g~zetedir. Telefon: 2i7(, 

Hicbir devletin kendi emeline alet 
1 

olmasına ~tahammül edemeyiz .. 

Konferans pazartesiye toplanacaktır. İngiltere 
mıntakavi paktlar irtibatına mani olmıyacaktır 

r ' V. Papen M. Hitler'le konuştu. 
Hükumetimiz Çekoslovakya endişe içindedir. 

lngiltere, Akdeniz anlaş - Montrö'deki heye
timize mühim ta

limat verdi .. 

ması için bize teminat verdi istanbul 11 (Hususi) -
Berlin'den gelen bir tel
grafa göre, dünkü vekil
ler heyeti toplantısından 
sonra Montrö'deki dele
gasgonumuza mühim tali
mat verilmiştir. Bu tali
matta, her devletin, bo
ğazları kendi emellerine 
li.let etmesine tahammül 
edemiyeceğimiz bildiril
mekte ve ona göre hare
ket olunması emr olun
maktadır. 

--------------
Italya ile münf erid bir anlaşma yapacağımız 
tahmin ediliyor. Bugünkü vaziyet ümidlidir •• 
• c~------

lngiltere Sovyet Baltık donanmasının Karadeniz'e 
geçmesine muhaliftir. Anlaş-

ma olursa netice daha iyi bir şekil almış olacaktır. 

Ankara boğazlara hakimdir. Fransa 
hükOmeti açıkta kalmaktadır. 

Loııdrn 11 (\.\) lhna ... 

njırnsmııı diploıııntik mıılıahiriniıı 
ı;aııdığıııa gorc. Fraıı n'mn 'ı' lıii· 
\lik Brit.ıııya"ııııı \l..dl'ııiz uııl.ı~· 
ııı;ıl,ırı lı.ıkkındal..i kıırarl:ın ııc• 
olur a ol un, Halkım ml'ııılı•· 
ketleri lı:ıleu \kdeniz l.:ıı ,ılıklı 
~.ırdıuı nııfa·ınol:ırıııı iılam • ı.:tlİ· 
r••t·el.. lerıli r. 

loııtre J 1 ( \. \) Hoga:r.l:ır 
lonfcrau.,,ı i ll'riıw de\ anı ıı;ın, 
ihtillif lı nıe 'elaler hakkıııdıı ıııuh
ıC'lif lıiikuıııetlt•ı iıı ) ali) et ol mala· 
rııııı L:udar lwklı•ııwk mcchurİ}<'· 
tinde kalııcakhr, l\f. Titulı·oıko lı.ı· 

rckt.•t etıııi~tir. lııgiliz delcge•i 1\1. 
Hem.idi (le <liın ıık~nm fngiliz ka

hine i nz:ısı ilt ırörü:;-nH"k ilzrrı• 
Londra ·> a gitmi tfr. 

M. R ıır'ei p ıırtf.':!1 :ıb:ılıı. 

Montrö'den bir görünüş 
) en iden Mon\ro '> I' doııeoektir. Zira 
'\1. l.it' inof \C ~ınıılc) İl<.> ıııülıi· 
l..ntlıınln buluuıluktnıı uııra hugün 
iiAle \'akıi Pari11'c hareket etmi>tir. 

l\I. • lanle} Jngiliz lıükıimetiniıı 
~··r<'k )akın ~ıırktn \e ~erek ıli6cr 
lıaşkıı t.ıraflardu mmtnkın i paktlar 

-------
M. Titulesko 

ve kabine 
• 
Italya'nın teşeb-

büsü nafile! 
IHıl..rı'\'• J 1 (Haıl)o) l\1. Ti-

tııl1•11ko Bul.re ·c \11ın 1 olnıııştur. 
Kral Knrol tıır.ıfıııılaıı lıugüıı kn· 
lıııl ı•dilerı•kıir. 

:\lııtlıııatııı 'f'rdigi lıalıerlen• 
(.:orı• i\I. 1 iııılc ko ilı• iknlıiııe rci i 
\1. 1 ııturı• ko ıırıı ınd:ı lıidıir ilıti· 
liıf )okıur. • 

\ııııdolu llıılbııki lıal)a hü· 
kOıııt•li, 1. Titulc ko'nun, a amh· 
l<'ııiu soıı eel " inde Bııbc,, impa· 

ratoru nutuk lrnı ederken 1ıal)nn 
gıızcıedleriuin ı lık ı;alınalarına 
lar~· 

Bu \ alışi) nııt> ıı uJleri ln
r.ıkıııı:ı:! 

Di)c bağırma ı lı.ı dıilt· l\J. Tj. 
ııılc ko ale)hiııde Roınan)a twz. 
dinde t«-ft•blıUsatta lmlunmıış H' 

hatt& kf'nditinin hariciy" n«-:ıan>tin
clen bile uzaklaıtırılmasını iıtenıişti. 

M. Lilvinof, T. R. Aras ve Londra elçimiz Fethi 
iuıı.ı t'lıııj.. lıulmıaııların utilı:ıt lıuJefetj. muhtemel uıcJk, in•ııl 
crht.>~tileriui knt'i))t'ıı ııu•mıı·ıınek • O\'}t'l filosunıı ho~azlardan serbest 

JIİ)l'Iİıırlt' olınntlı~ıııdan 1. Pol {!<'t;İş '''rmekt<'ıı imtina J.,.~ fiy•'· 
Bonkm"u mahimaıııır etmiştir. Oğ· tinrll' toplanınakıııdır. 
rPuildi~illf• f!İirP, lugilıerc'ııin mu· -Devamı 6 ıncı güzde-

Yunanistan, her hangi bir karışıklığa 
girmiyecek, fakat hazır bulunacak! 
\ıin.ı, 11 (A. \) JJn~hııkırn l\lcıal.. :ıı:. lıiik\1111..ıiıı ilıilılııııııııı 1111'ı;0P· 

6imlı• lul..ip elli~i ,..j~u~t'I lıakkııulıı )•ıpıl.ııı lınıı lı·ııkiılnı• t'ı•\ap \ete· 
rı•k clı·ıııişıir ki: 

Gı•lf'cl'k sı·nc· :ı:ıırfmdn Yıınani~ı:ııı'ııı lı.ıı·iri lıcı lıaıı~i lıir kıırı_.ık
lıftıı k:ır~1 gdt11()" hazır lmlııııacağına tlair olnıı rndimi tanınıııilı· )Crİııc 
!;l'liııııt•k ııİ)etiııde)İlll. Şüplıt·~iz ki lıic; J..iııı·r· lıö~lı· hir lı:ıliıı Hıkuıııııı 
l<'ııwııııi !'lıııcz. Bu lıö)IC olııınkla lwmlırr lıi:ı: ı:"n" lır-r ihtinıalı' J..nr~1 
hazır '" ll) :mık lıulııııınıılı) ı7. 

İngiltere gemilerini tahrip etmiyecek 

Belç.ika bir tehdit karşı
sında bulunuyor! -----

Başbakan, bu felaketin önüne 
geçmek lazım geldiğini söyledi .. 

M. Vanzeland 
Lomlra. l 1 ( L\) Iorning 

Po ı g.ızctc İn<' ~ifrı•, İngiltere hu 
RcnP ııilın) ı tine karlar tnlırihi ik
tiz11 <•ılc·ıı 14,000 ıoniliıto m!'e· 
ııımınclnki torpidol .. ı ı nıulıafuu 
ctml.'k fikrinde olduğunu Anıcrik:ı 
'c Japonya·) n hHdirnıi~tir. Hu tor
pidoların la) ısı 3 ür. 

Brl'ık6el, 11 ( \.A) - Diin .M. 
\ nnzcland'ııı ıııeh'usaıı ıııcdisinde 
SÖ) lemiş olıluğıı ııutııl.: hii) ük hir 

h· ir 'e lıı) eı•aıı lııı"ıl cınıi~ıir. lıı· 
nınile~ lı lıilha ı.a ılı·ıni .. ıir ki: 

Dor;rudaıı ılo~ru~ n ıııiillıi~ lıir 
takım &.tı\\Nh•riıı 1t•lıdidiııt• ıu:ıruz 
hulııııııyoru:ı:. Bıı fı•llikı>tİıı ıiııiinr 

- Sonu 6 ıncı say/ ada-

Fransa 
ltalya'ya dostluk 

göstermekte! 
Hoııııı, 1 J ( R.ıd) o ) Ue mi 

mchafiJ. Frıııısa"nın \ll:ı.İ)Clinin ıs· 

lilıı 'e zecri ıcılhirlcrin kaldınl
ııınsı lınkkrnda :Fran~a 'nın sarf elliği 
uıc :ıi) i gizlcuıe~e Hizum giirm!'· 
rııl'kl<"dir. 

Ml'sajcro ıli)or ki: 

Frmıs:ı • lıiikuınf'li, ltal)ıı'ya 
yeııiclcn do ılıığmm göstcrnıişıir. 

Apıi z:ınıııııdn Pari ef .iriıw ,ıc 
teminat \ erıııjştir. 

.Froıı~a lıiik~meti , l.ondra önfin· 
dt> \BZİ}etin ıslah '~ tekini iı;in 
çalıtmakta<lır, 

\...~------------~-J 
Mussolini 

Dört devlet paktı 
teklif ediyor 

Uclgrnıl. 1 l (Haıl}o) 

E:RZl"IC iııiu ~on \ 117.İ~ ı•I ih:eriııe )llZ• 

clığl bir nııık.,l!'~iıııl tlı·ııili}or ki: 
Mus"oliııi. ıccri tt·dhirlcıiıı de 

kalchrılılığıııı gi)rınii;-tiir. Buıı:ı J,ir 

1ıııl)aıı uımnffiıkı)eti Jcırıck müırı· 
küıı ıııiidıır'! Mu soliui humlıın on· 

ra lakip e<lcceği İl cılt• kom~ılo· 
rım Jıo, ıııtahılcrck midir? 

Hoııııı, l 1 ( \.A) ltnlynıı ııınt· 
lıuaıı l\111 oliııi'ııiıı Lokarno paktı 

yı·rİflf' 4 ılıwlr>t nrn ıııda hir İsli· 

fnrc 't' ~anıııti p:ıktı ) apılıııası 
lınkkmda lıir teklif yap:ıca~ıuo 
dair olnıı l\lorniııg Jlo t isıilıharını 

naklt'tnıcktı', elalıi) ettar nıcbaf ilde 
ıle l•u hnht-ı· knt'i olar.ık tr-k7.ip 
ı•dilıııı•mcktedir. 

Roma, 11 (Huıl> o) Lokarno 
dt>vlı ıleriııin dn\Ctİnc İtal)a•nın ce

'ııhıııın ınii hcı olma~ma ihtimal 
\"eril uıeıııc kıedir. 

lıııl) n lıükıinıcti lıeJ'ŞC) dcıı evel 
Loknrno konfrraıı~ma Alınan) :ı'mıı 
rla\ et eılilip edil mi) Pc·egini iiğrcn
ııwk arzu uııılıulır. 

Piyango 
Dün çekilen numa
ralar ve 50 bin li
rayı kazananlar .. 

1 ınıılnıl, l 1 (Hu u&i muhabiri· 
nıizclı•ıı) Tcn·ıırc piyango unun 
ı;ckilıııel'İne hugiin mera imle baş· 
lanıııtştır. \ arrn <la dc,·am t>clile

<'t'Ktir. Bu;!üııkii keşiıle ılt• k:ı1.anan 
ııunıarnlar ~unlardır: 

11286 
t'l ıımanılı hilet 50,000 

lir:ı knzannuştır 

23900 No. ga 12,000 lira, 
1340 No. ya 10,000 lira 

isabet etmiştir. 
14030 numara 3000 lira, 
19812 uumara 1000 lira 
kazanmışlardır. 
500 yUz lira kazananlar 
2so 809 1g;o 9216 loıoa 

11357 11527 11709 145b9 15374 
16698 18992 19196 2U385 21932 
221172 223.ı:l 29127 21120 l<ıl!lC 

100 lira kazananlar 
222 121 2184 2383 2384 

3190 1597 1673 s;o1 ;.s62 
6281 7249 7883 8232 9553 

J0006 13813 15061 15389 15536 
15948 16958 19086 19629 19646 
20540 20917 21261 21566 2222G 
22535 24365 24597 24849 25278 
28151 29467 29554 29716 

200 lira kazananlar 
607 1701 2990 3109 3905 

•1109 4747. 515 ı 6295 6759 
7843 8109 8689 9487 10418 

11851 J2•ıo6 14015 15541 16231 
17188 185°18 l9UO 211373 liH51 
21949 22887 23370 

• ılı. 

50 bin lira 
Elli bin lira şehrimizde SC)')'Or 

.-lbiseei Akif zevcesi Rukiye ile 

arkadaıı Hikme\'e düımüştur. 

Avusturya ile Al
manya anlaştllar .. 

~----
Avusturya müstakildlr.F akat ~Al-
manya, belki de Çekoslovakyada 
harekete geçecek. Vaziyet nazik! 

M. Şuşning 

\ i~oıın. l 1 IHııd)oj - \'on Pa
fl«'ll, lın'a )Olile Ba,)erıı

0

)n ~İlmi,.. 
'" 1\1. Jliıln"lc ıniılal.:ııt ctmi~tir. 

\ oıı Papeıı Lu~un gı•n•• t.ı) 'arı• 
ile \ j,ıına·,a clönııııı tur. 

Pari • 1 1 (Had~ oJ - Hl'rfoı 'ı• 
\ İ)nna\lan hu!!iın ıııiilıinı lıalwılN 
alı ııımıktaılıı·. 

Bu :ık~.ıııı Dr. Golıı•I ~anı 21 
dl' raıl}o ile ıniilıiııı bir nııtul.. 

irnd r•dceek 't' nglelıi ihtiıı1 ' .~· 
ııııııı·Anı<111rya itillifıııı ti.in °1'. ~ 

Lliğı..·r •'İlıctıcıı \\ ıı tııı ~ ıı "tb 

rucl)ol:ıra ~ıın• 21 dr şnıı~ül~·· .:u ... 
ııiııır bir ıııııuk ile .!ahili w lııırit·ı 

meı-"elelrr lukkııııln hl')atınıı.ı lııı· 

lıınaenktır. 

-Sonu 6 ıncı sagf ada-

ihtiyat zabitleri 
313 -- 326 Piyade yarsubayları 1 

ağustosta vazife başına!. 
lzmir askerlik şubesinden: 

1 Umumi mmnzent•}c <lıılıil olaıı W)l• ıııiillıak hu u i Lüdcc· 
lcrle idare edill'u claırclcnlc \Cya crınnye inin tPınnını dP\)ete ait 
o)aıı \'C')a hucu i L::ınnıılarla dc\leıc;e teşkil edilen \C}a bir imti}az.ı 
i ... I~trıı ıııür c·dl'nlt• mii talıdcm olanlarla ,a;.yeı \(')tı bcledi)e 
daimi eııciinıenlcri n1.alıklarıııda lmlımaıı ) edck ) ııreulıa) lar (Zahit 
wkilleri) (45) giln tıılinı görmek üzer(' 1 ağu loff 936 tarilıiıırlc kıtıı· 
larda bulunacak surcttt• cla\et cdilccc.klcrılir. 

2 - fzmir 111kcrlik ~ııbe~iııdc kapt1ı bulunan \C)alıııt diger kaza 
askerlik şuhclı•rindc kııptlı olup tıı ılninıi urt•tıe \C)D nıiı:;afir sure· 
tile lzmir'tle hıılıııınıılnr (l:ı l:r.uıir şııbr inr-e f:r.rnir.(lcki kıı'nlnra I'\· 

kf'dilcc<'klerıli r. 

:-ı - lzıııir ~ul11' iude kayıtlı bıılunaıılarnı tla\CI ccl\cllcri D) rıca 
tı·hliğ eılilccckıir. Yuknncla )DZılılığı \'cı;lıilı· İzmir şube inde kaptlı 
olııııyoıılar lıilılirilcıı giiııcle kıt"ndn hıılııııaeıık '"Çlıile kendill'ri şıı· 
he><' müracaııı ctıneğc ıncclıurdur. 

S • - )! ukarıda )llZılan cl:ıirt• \(' nıiic eııelt•rtle mıiı;tnlıdem bulu· 
nou ) arsulıaylnrdnıı lıa talık ve) a air ı·beplcrlc hu deneyi' iştirak 
edcmiyecck ol:ıııların mazeretlerini iliin tarihieden iıibnren en ı;ok 
'irmi gfın iı;inıle şubeye hildirnıcleri l.izınulır. nu müddet iı;inde 
mazeretlerini hildiremi) e ılcriu sonradan gö tcrccrkleri ıııa:ı:art"tlerin 
muteber ıutulııııyacağı ilan olunur. 

4 - 313 (Dahil) doğurululnrclnn başlı)arak 326 (Dahil) doAnnı· 
lulann pi) adc ) nrsuhıı) ]arı [Zahiı 'cldllcriJ 1 agıısto 936 da tajn 
gideceklerdir. 

~ J 
TAŞLAR 

Montrö müzakereleri ve biz 
Boğazlar mes'elesinin hususiyetlerinden biri de şu 

olmuştur: 

Her devletin, istikbale_ f!-İt düşüncelerini, endişelerini, 
maksatlarını anladık. Bızımle olan münasebetlerinin iç 
safhalarından bir kısmı, Montrö müzakereleri ile orta
ya çıktı. Bu, şüphesiz ki lehimize kaydedilecek bir kar
dır. Esasen hassas olan Türk devletinin harici siyaseti 
yeni hadise ve münakaşalardan bir kat daha isti/ad; 
etmiş bulunuyor . 

Konferansta, Türk tezi aleyhine yürütülen iddiaların 
bir kısmı da, bu devletlerfo, bugünkü medeni ve geni 
Türkige'gi lôyıkile anlamadıklarını ispat ediyor. Bizi 
şu veya bu siyasi noktai nazara kapılıverecek, başkala
rını. tatmine mecbur, başkalarından mülhem fikirlere 
sahıp veya onlara dayanmış bir devlet sanmışlar.. Bu 
yanlış kanaattir ki, kendi siyasi tezlerini tepetakla ge
tirmiştir. Herşeyden eve/ kendi hükümranlık haklarını 
tanıyan bu geni devletin, hiçbir siyasi kapris vega ta-
vizine esir tJe alet olamıgkcağını idrak etmiş bulunsa
lard~, Montrö'nün yeşil masasına, kıymetleri gene hiç
ten ıbaret tezler ileri sürerek, gene kendilerini müşkül 
t1aziyette bırakmazlardı. 

Yunus Nadi'nin, Cumuriget gazetesinde, tili zevattan 
mülhem olduğu söylenen makalesinde tekrarladığı gibi: 

. "Boğazlarda Türk htikimigeti, istiklalimizin ifadesi
dır. Fakat çok modern bir hükumet olan Türkiye cu
murigeti, medeniyet tilemine kapılarını kapayamaz. An
cak, herk~s bu kapılardan kendi istediği gibi geçmek 
isterse, hız de onları kapayacağız ve istediğimize a~a-... 
cagız.,, SAPAN 
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~şme~n muk• ı' ~~~~~~~~~~~~-~~-~~~mur~d~b 
vazan:0v~;;,:~:~claoı Makalesi daha 

Bir aydanberi plıijlarda)ım. nadolu'<la yazdığın yazıyı ancak dün ---.. • ----
goaterdiler. Beni, bau yerlerde iğnelemiş. bazı )erlerde de methetmiş- Tayyare ' ~~tı~ü '~ ' v•~t:- ~. . Türk ha.kimiy•-
sin. Tetckkür ederim o~lunı. Layık değilim amma. ne yalan ıöyliyeyim. 
metbolunmaktan=çok hoşlanıyorum ben. Namzetlerimiz K k 1 b b h t tıne müstenıt, Tür 

Bir kitap açmak. )&but kalemi elime almak iıteıncdiğim zamanlar· ara o a om a, eye e emnİyeRnİ istiyorUS 
da biriıi yanıma gelip le bana, 

Geçen günkü yaıın ku\\etinde iki yıldanberi hiçbir yazı oku· Kamp, törenle açıldı de kurşun atıldı lstanbul, 11 (A.A) - Yu· 
madım. ~e nefi ~eydi o ! lnönü, 11 (Hususi muhabi· • nus Nadi, Cumuriyet gatete-

Deae, nllalıi bayılınm bu ti yişc. o güıı hemen kitaplarımı açar: ha- rimizden) - lnönü'nde muh· Arap'lar bir kervana da saldırdılar ve sinde (Türk projesi yerine aca· 
nl hani çalıımaya başlar; altı yedi müıveddeden sonra ortaya çıkardı· telif yerlerden gelen Türkkuşu ba niçin İngiliz projesi?) Baş· 
tım makalelerimi ise, posta}& \ermek için birden kordonu hoylanm. k [ [ t l 1 1 d M k f 

Ah metholunmu:! Her yerde ismimin tekrarlandığını işitmek! Sine· üyeleri için açı(an •kamp mü- QS er er e çarpış 1 ar• tğı a tın a ontrö on eran• 
maya giderken, halkevindeki bahçeden çıkarken hay. }ahuı cici cici nasebetlie büyük merasim ya· Londra, 11 (A.A) - Müstemlekeler nazırı resmi bir tebliğ sının sulh isteklerini tetkik için 
bayan parmaklannın bana doğru uzandığını görmek! pılmıştır. Açılış merasiminde neşrederek dün Filistin'de mutat vak'alar olduğunu bildirmiştir. toplanmış olmasına rağme~ 

İştd işte Yamanlardağı geçiyor!~ İzmir'in en derin muharriri! ilk tayyareci Türk kızı Sabiha Kudüs'te bir polis karakoluna bomba atılmış bazı eşyaların . boğazlann müstakbel şeklinı 
Cümlelerini o gilzel ağızlardan duymak az mı saadettir )Dnum? Gökçen de hazır bulunmuştur. harap olmasına sebebiyet verilmiştir. tayin eden Türk projesinin ye-

mnıa sen diyecek in ki Bu hareketin çok çirkin birteydir. Olgun bir N ki ş· 1 F'I · 'd k A b b h D b · · d · b. l b ki 1. k utu ar iradedilmiş, Türkkuşu ıma i ı istın e i i rap u sa a a urıa cıvarın a an· rıne ır e ça u U5U yapara 
fikir adamı mctlıü en&)a hiç alddınş eder ıni? Medihten ve teşvikten J l k · 

k ki h 
üyelerinin vazifelerinin ehem- ket yapan heyete ateş açmışlardır. Polisin mukabil ateşi bir ngi iz projesini i ame etm~mn 

anca çocu ar oşlanırlar. izin gilıi bir f<'lhsiyer için ınethin teş\ ik olacağına vallahi.. miyeti anlaşılmıştır. Yelken Arab'ın ölümüne, bir diğerinin yaralanmasına sebebiyet ver- yersiz olduğunu beyan ederek 

Sus! Yemin etme ttakııı! Sana bol bol müsaade ediyorum: inan hu uçuşlarına başlanacaktır. Türk- miş; üçüncü mütecaviz yakalanmıştır. diyor ki : 
ahlakıma: Bcıı metholunmalda )Üril)en bir adamım. kuşu üyesi kızlarımız tarafın· Cemin, Nablus yolunda da Arap'lar bir kervana tecavüz "Biz, proje ve mukavele de· 

Bir gfiıı arkada§lannız beni çekiştirseler ve, dan paraşütle atılmalar yapıl· etmişler ve iki lngiliz muhafız askerini ağır surette yarala· ğil, boğazlar üzerinde Türk 
Ne aptaldır bu Yamanlanfıığı! Türkçesi bozuk; fikirleri bozuk; mıştır. mışlardır. Gelen imdat müfrezesi mütecavizlerden dördünü hakimiyetine müstenit, Türk 

tabammul edileıniyecek derecede şımank kanaatleri var. Allahım! Sen 
b

. · 
1 

lnönü'nden kampa kadar yakalamıştır. emniyetini isteyoruz. Bu haki· 
ızı onun ) ıız.ısıııa ra"ge mekten emin C) le! · 

Diye dualar etseler, henden hemen allahauımarladık Orhan. Çünkü, güzel bir yol ınşa edilmiş bu· Cemin civarında bir başka kervan yağma teşebbüsüne uğ- miyet ve emniyet o, türlü hak· 
bunlan du)duktan sonra ,·allahi artık )&Zı yazamam. Arkadaılannıın ya· lunuyor. ramış ve fngiliz askeri bu tecavüzü püskürtmüştür. lardandır ki icabında muka· 
nına gidemem. Keıncraltındn yürü) üşümu bile şaşırınm. (Çünkü dikkat M H •tı 1 • ı • 11 • vele ve muahede ile teyidine 
el! BeAenildi~imiz \C kuV\·etle alkışlnndı~ımız zamanlarda yürüyüşilmlız Vazifeşi- • 1 er ngı iZ sua erinı bile hacet görmeksizin, hatta 
beıkadır.) Denıindenberi kt'ndimdcn bahsederken ve ıuhudi mazi kulla- hiç kimseye sormadan ondan 
oır' • nic;in şimdi (mız) edatile umumileştirerek balıei )Ürütmeye bat- nas itf aiveci tetkı·k ettı• istifade edebiliriz.,, 
laclım? T:ınnaı! sen beni dalalete el üşürme! ;J 

a.·ı. •-- ı· Dü tö l Ö ü/d • Kurun gazetesinin baş sü· "-'iier uen, il ınıiu de, cahilin de hayattaki ilerleyiı nisbetlerinin hep n ren e g m u 
bu, (Metholunm:ık. alkıalanmak, pohpohlanmak; ve daha ehven söy·liye· 1 Almanya .flimdilik lokarnocular içtima- tununda Mehmet Asım Us, 

..- stanbul, 11 (Hususi muha· :r 
yim, takdir ,.e teşvik olunmak) hududu içinde cereyan 1ıttiğini söyler- ına -'avet edı./memı·ştı·r. Montrö'den yazdığı bir mek· 
• ·m ht>r halde kendimi ıaşa tuttururum. birimizden) - D ün lstanbul' da aı tuple konferansa hakim olan 

Fakııt, hirşe) fıaıldıyayıın mı sana Gökçe? Tepebaşı'nda bir yangın çık- Londra, 11 (Radyo) - Almanya'nın bugün veyahut bugün- havayı anlatıyor. 
llf'pimi1., evet hepimiz metholunmayı e,·eriz . .Metholunnuya La)ılırız. mış, yanan ve mobilya fahri- den sonra, lngiliz suallerine cevap vereceği hakkında müsbet Son Posta gazetesinin im· 

Çunkfi in.anız. Çünkü )•tlı çocuklanz. Bilha a artistlt>r tam çocuk olan. kası olan bir bina yıkılmıştı.. bir haber alınmamışrır. 
çocuk kalan ve ""cuk kalacak olan kimselerdı·r. y l sız başyazısında da, Akdeniz 

.. ~ ıkı an bina enkazı altında Bazı haberlere göre, M. Hitler Von Noraht ile birlikte İn· d l ı · d l 
Uzatıııı.)ayun artık, aizin irfan ne ilemdc? Onunla nasıl darıldı~ı· ev et erı arasın a yapı an mu· 
L_ d e kalan itfaiye çavuşu Şükrü, giliz suallerini tetkik etmişlerdir. Fakat bunun üzerine ne mua- h d · h ' · · mızı ucn en iyi sen bilirsin. Çünkü münakaşalanmızın bap ini gazete· a e enın ma ıyet ve mazısın· 

Dizde neşretti. oru)oruoı, hakkım )Olmıuydu danlwakta? Benim olıııı· feci bir şekilde ölmüştür. Ce- · mele cereyan ettiği veya edeceği meçhuldur. den bahsolunmaktadır. 
un. )'&but benim olupta anlamadan, ve güzel tcrldp yapına<lan sahife· nazesi bugün büyük merasimle Londra, 11 (Radyo) - lngiliz siyasi mehafili, Almanyanın F 
terinize gelişi güzel koydurduğu fikirlerden dolayı elan ona k11.gınım. kaldırılmıştır. doğrudan doğruya brüksel lokarno konferansına davet edile· ransa 
"f"ikirler., hinLir zahmetle dün)aya geıirıliğimiz ve alın terile hüyüttü· •z'L _k___ ceğini tekzip etmekte ve bu davetin ancak birkaç içtimadan • r d ? 
ğümüz yanularıınızılır. a ıl kı>nıadaıı onlann borunlannı vurabiliriz ~ R me tep l b 1 l d E b l k lnı İra l mı. H·ya ha,kalannn ,,1rdurabiliriz. · sonra yapı a i eceğini i eri sürmekte ir. sas iti ari e il içti· 

Gorki'ye d:ıir lrfan'rn yazdığı yazıp da lıiç lıcgeumedim. Bouniııe"in Muallimleri. malarda esas mes'eleler görüşülecektir. Jngiltere Akdeniz 
dü~üııcelerini kendine ba ton yapacağı yerde, niçin hakiki Gorkr, i 00• Almanya şimdiye kadar lngiliz suallerine cevap vermiş de-
ladı!ı, gördüğü. du>duğu, tanıd•tı gibi karilerine anlatmadı? · Kimler muvaffak ğildir ve şimdiye kadar da şifahi veya tahriri bir cevap vere- devletleri le anlaı-

corki t"~U)t'ri)t', h&)81J değiştfrmi}Co 'eni c•cmiyet .)&pmıya ll\afDD oldular? Ceğine dair de en küçük bir emare yoktur, masını bozmıyaca 
\c (J 70) milyona yakın insan kütlesinin gönlünde ya~ayarak, bu zamana --------:========-= = = =-- - - - - - --
kadar hiçbir Ru ınuliırririne na ip olmıvacalı: ıekilcle. ODU arkal!ından lstanbul, 11 (Hususi muha- Türk iye iştirak etmemiştir Paris, 11 (A.A) - Akdeniı-
811rükliyen hakiki lıir an'atkirdır. · birimilden ) _ Orta mektep anlaşmasının Fransa tarafından 

. Asrımızıia hangi muharririn başına bu harilrnliiıle taç, kendiliğinılen Türkçe muallimliği için yapı- Parla.A mentolar bı· rıı•gv ,· feshi akabinde Fransız matbua· 
l[ehp konmuştur? · tında görülen nikbinlik yerine 

Sizin fıkralanııızdan ,.e Cumburh-et 1,. ,. 1 kaıı lıikıi,elerinı·zdeıı bazı· lan imtihanda lzmir' den imti-' ~ ' bugün büyük bir ihtiraz göze 
~~nı ı;ok i)i buldum. Onları defaatla oku,orupı. (Gülme! Metheui~m hana girmiş olan muallim Sa· konferansı mu••zakerelerı• çarpmaktadır. Hatta bazı ga• 
ıçın, metholunuyorum; deme!) Valnız. ıon haftalarda fazla edebiyat yap· dettin ve Bergama' dan mual- zeieler bu Fransız hareketinin 
tın parçalara da ra tlı}orum. Kuzum! fikir me 'clelerindc ağılali tasvire lim Riza, Gazi ilk mektebi istihdaf edilen neticenin tama• 
wı bilbaesa yaldıza \C pula iltifat etme, ılaha i)i olur. muallimi Fevzi, Topaltı mek- Muhaceret iıleri hakkında mühim 

\rtık, gözlerinden öperim. Her gün kuw ,.e ıleniz iı;iııde \3ktinıi men aksine çıkmasından ve 
geı;irınckteyiın .. ize ele Çeşme plajını temenni ederim. tehi muallimi Lütfiye, Kiplek- birçok kararlar verildi. Fransa'nın infiradına sebeb 

ten Rahmi, Fevzipaşa mektebi Budapeşle, l l(A.A) - Par· milel bir konferans toplama· olmasından korkmaktadır. 

Fransa'da grev ha muallimi Müveddet kaza~mış- lamentolar birliği konferansı !arını diler. Eko dö Paris bilhassa di .. 
• lardır. Orta mektep Turkçe 1talya senatosu azasından B. Bu konferansın vazifesi or· yor ki: 

reketlerl. canlandı' :~~~1;~~-klerine tayin edile- Michalisin raporunu esas tu· ganize edilmiş bir muhaceret ka!~~~~er:~ğ:::n!n':k~e.fY~ 
tarak kollektif muhaceret hak· serbestisi ve bilhassa henüz 

nanistan ve Yugoslavya ile - - --- • Sulha müza- kında aşağıdaki kararı almıştır. lüzumu derecede çalışılmamış birlikte Akdeniz anlaşmasın• 

K l b k k l 
J K h t t l t 1 - Konferans milli grup- olan mıntakaların iskan edil- idame etmek fikrindedir. Bu 

1%1 ayra Ce en er ae Var. a- are op an ısı ları bugün muhaceret işlerine mesi mes'elelerinin istilzam Fransa'ya Akdeniz müvazene-

b • ' • t • k Şartlara tabidir.. engel olmakta olan kayıtların ettikleri siyasal, hukuki, eko· sindeki nüfuslu mevkiini kar 
zne Vazzye l onuştu.. Bern, 11 ( A.A) - Bütün biran evel kaldırılması ve bir nomik, finansal ve sosyal mes- bettirmektedir. 

dünyadaki birçok cemiyetlerin memleket işçilerinin diğer bir eleleri umumi bir anlaşma Habeşistan' da yeni Paris, 11 (Radyo) - Dün 
başvekalet dairesinde başvekil 
M. Blum ve bazı bakanlarla 
müsteşarlar arasında bir ıçtima 
yapılmıştır. Bu içtimada 40 
ıaatlık hafta ve mecburi me-
zuniyet üzerine müzakerat ya
pılmıştır. Dahiliye bakanı mü
esaeselerin amele tarafından 
iıgaline mani olacak tedbirler 
ittihaz edildiğini bildirmiştir. 

Prris, 3 ( Radyo ) - Grev 
harekatı henüz nihayet bulma· 
mıştır. Maamafih vaziyette 
küçük bir salah vardır. Bordo 
ve Tuluz'da berberlerin grevi 
devam etmekte fakat seyyar 
berberler erbabı ihtiyacı pa
ruaz tıraş etmektedirler. 

Mensucat amelesi de grev 
halindedir. Nim'de inşaat ame
lesi de henüz ışe başlama
m1Ştır. 

Blenyo'da bir Yunan vapuru 
amelenin grevi hasabile henüz 
tahliye ameliyatına başlıyama· 
mıştır. 

Bordo' da şeker fabrikaları 
ite başlamışlardır. 

Roşel'de bir tutla fabrika· 

sında bir İspanyol ve bir F ran
sız fabrikaya girmiş ve elek
trik tellerini kesmişler ve mü
esseseye kızıl bayrak çekmiş· 
)erdir. 

Ruen 'de garaj sahipleri 
grevcilerin garajlardan çikarıl
masını hükümetten istemiş· 
lerdir. 

Angolen 'de b~gün gazete
ler çıkmamıştır. Kireç ocak· 
lart da amele tarafından işgal 
edilmiştir. 

Paris'te domuz kasapları sah 
günü kapatacaklardır. Kasap
lar da pazar tatilinin münase· 
betsiz bir şekilde tatbikinden 
müştekidirler. 

Muhtelif yerlerde grev do
layısile kanuna aykırı hareket 
eden patron veya ameleyi tec
ziye için mahkemeler tesis 
edilmiştir. 

Tetkikler 
Edime, 11 ( Hususi muha

birimizden) - Ziraat Vekaleti 
müşaviri, Trakya'da köy kal· 
kınması ve Ziraat işlerinin dü· 
zenlenmesi işleri için tetkiklere 
bqlamıştır: 

iştirakiyle bir sulha müzaharet memlekette yerleşebilmeleri ile halletmek olacaktır. servet membaları 
toplantısı yapılacaktır. iştirak için kollektif muhacerette bu- Devletten devlete aktedil· 
edecek murahhasların adedi lunabilmeleri imkanının veril· miş olan hususi ittifakların da bulunmuş .. 
3500 dür. mesi için hükumetleri nezdin- yapılacak olan bu anlaşmadan Münih, 1 ı (Radyo) - Vol" 

F edcral konsey bu toplan· de teşebbüsatta bulunmıya da- mülhem olmaları şayanı te· kişer Beobahter gazetesi, H 
tının bazt şerait altında ve vet eder. mennidir. beşistan 'daki muhabirinden şif 
bilhassa iştirak edenlerin her 2 - Konferans beynelmilel Bu karar 8 reye karşı 45 haberi almıştır: 
hangi bir ecnebi devlete hü· organizasyonların ve bilhassa reylik bir ekseriyet ile tasvip Adis·Ababa' da iki ay içi 
cumda bulunmamaları ve açık beynelmilel iş bürosunun bu edilmiştir. Amerika delegeleri de nazan dikkati calip değİ,. 
havada toplantılar veya alay- meseleyi çok büyük bir dik- aleyhe rey vernıişlerdir. Mısır şiklikler yapılmışbr. Habeşi 
lar teşkil etmemeleri şartlarile katle tetkik etmeleri ve en kı- delegesinin bu karann yakın tan'da büyük servet mem 
müsaade etmiştir. sa bir müddet içinde beynel· Şark'a teşmil edilmemesi hu· ları bulunmuştur. 

- susundaki tadil projesi ltal- İtalya hükumeti şimdid 
rekolte işlerine vazıyed etın· 

E L HA M RA yan delegasyonunun teklifi ve bütün istifadeleri kendisi 
Telefon 2573 - · dd d'l · · uzenne re e ı mıştır. hasretmiştir. İtalyanın Ha 

Anadolu Ajansımn notu: şistan • daki tabii serveti 
Bugün 2 büyük film birden 

1 - Sevginin sesi 
JEAN KIEPURA - MARTHA EGGERTH ve Avrupa'nın iki 

meşhur komiği Paul Hörbiger • Paul Kemp 

2 - Ni~in Oldürd.üm 
NANCY RAROL - GARY GRANT 

Türkiye bu konferansa İşti- iktifa etmesi muhtemel • 
rak etmemiştir. Çünkü umduğundan fazl 

/ngiliz Kra- bu memlekette vardır. 

lının izdivacı.. Japonya'ya 
l..ondra, 11 (H.R.)- Resmi Harp ilanı mı? 

tekziplere rağmen devran eden Nankin, 11 (Radyo) -N 
şayialara göre kralın samimi kin hükumeti icra komi 
dostları, tac giymeden evvel bütün Çine mensup 200 
evleneceğini tavsiye etmiıler· rahhastan mürekkep o Duhuliye 20. kuruttur 

SEANSLAR - 4.30 da Niçin öldürdüm, 6 da Sevginin 
7.45 te Niçin öldürdüm, 9.15 te Sevginin sesi 

sesı, di. Kralın Danimarka prensesi toplanmıştır. Bu içtimada 

- 22 yaşında Aleksandriyona ile teklif yapılmıştır. Bunlar 
evleneceği söyleniyor. birisi japonya'ya ilim ha 



eca i içe · 
neler düşü 

• • g rınc 
.. ? um. 

- R ABER 

Yeni muallim/erimi 
Şehrimiz kız muallim mek 

tebinden busene 60 kız, me 
zun olarak muallimlik hakkın 
iktisap etmiştir. Busene kı 
muallim mektebinde son sı 
nıfta kalan talebe hiç yoktu 
ve randman, çok yüksektir. 

Çocuk esirgeme kurum 
vapur gezintisi tertip 

edivor .. 
lzmir Çocuk Esirgeme Ku 

rumu tarafından bu ay s 
nunda bir deniz seyahatı te 
tibi tasavvur edilmektedi 
Seyahat Pire ve Girid'e yap 
lacaktır. Bazı vapur acental 
rile vapur kiralamak İ<(İn m 
habereye girişilmiştir. 

s 
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İyaselve Ş '. -1-st-ik ..... ba ... l-eda-ir_,, 

Edebi, Tarihi, macera romanı 
' . • l:J 71 .. 

insanın kendini görmeden, 
düşünmeden ıöz söylemesi, 
bazen ne kadar feci ve hatalı 
oluyor? 

Birden saatma bakarak: Gel\Ç gız sabır ve taham· Bilmem hatayı hatırlar mı 
- Vay .. Dedi. Hemen git• mül göstererek çekildi. sınız: 

mek mecburiyetindeyim. Bu Lüsi, Hanri'ye: Genç ve güzel bir kız. Yol· 
akşam prens Meternih'in da- -"Doğru, Dedi. Harareti· da gidiyor ve mağrur nazar-
veti var. Gidece~ime'de söz niz yok. Yüzünüz tabii bir larla etrafı süzüyormuş .• Her-
vermiş bulunuyorum.. hale gelmiş. Ne kadar bahti- kes kendisine baktıkça, gu-

Dük Lodovik genç kızın yarım bilseniz... ruru bir kat daha tahlanı· 
ve Hanri Dö Buagemon'in el· Lüsi, mantosunu çıkardı, yormuş. 
!erini sıktı ve gitti. karyola üzerine attı. Lüsi yan Bir aralık ihtiyar, kanburlaş· 

Dük gidince Pibulet içinde çıplak bi tuvalet giymişti, en mış, yüz yaşını mütecaviz bir 
garip bir sıkıntı hissetti. güzel ve bayıltıcı kokular sü- kadınla karşılqmış. Oncağız 

-8- rünmüştü. Hanri; bu güzel d~ bu genç kızı tetkik etmiş. 
Dük Lodovik'in gittiğinden kadını bu ha!de görünce ade· Kız, bir kahkaha atmış; 

bir salt kadar sonra, Han- ta başının döndüğünü hisse- - Pinpon ihtiyar -Demiş-
ri' nin emirberi Filiber geldi. der gibi oldu. Ve: zavallının kanburuna bakın! 

Yüzbaşı Hanri emirberine: - Lüsi.. Dedi. Sizi böyle ihtiyar kadın bunu duymuş 
- Matmazel Pibulet' e evin yanımda ve bu kadar güzel ve kızın yanına yaklaşarak: 

icabeden yerlerini gösteri Bun- görmek için her gün bir kur- - Kızım ·Demiş- gülme! 
ları yaptıktak sonra kışlaya şun yarası almağa hazırım! Çünkü ben senin istikbalinim. 
dönersin. K:srağımı iyi bak- Dedi. Ve genç kadını öpmeğe Sen de birgün benim gibi 
mağı unutma ha... Dedi. teşebbüs etti. olacaksın. Çünkü vaktile ben 

Saat 8 buçuğa doğru idi ki Lüsi, san'atın bütün ustalık- de tıpkı senin gibi, senden 
emirber J neferi yüzbaşının larile: daha genç, daha güzel bir 
emir) ·:.ıı yerine getirmiş bu- - Ciddi olunuz rica ede- kızdım. Yüzüme iyi bak, ben 
luı,,I.: ıordu, bunları yaptıktan · ı D d' ı· b rım e ı. şte baş- aşa iki sana aynalık vazifesi göre-
S\.mra, kışla5ına gitti. 

sevdalı gibi yiyeceğiz, birazda bilirim. 
Hanı i, g ni ve rahat bir 

koltu~a yaslanmış olduğu ha~· içeceğiz. Bundan sonra saat Geçenlerde bir dostumla 
de dilb~r Pibulet ile köy ha- 10 da sizi karyolanıza yatırır bir kahvehanede oturuyorduk. 
tıralarını görüşüyoı dü. ve ben de giderim! • Araba içinden geçen ihtiyar 

On Leş dakika sonra kapı Pibulet kolunda sofra örtüsü bir kadını gösterdi. Siyah 
c; lındı. Genç kız birden fır· ve saire olduğu· halde içeri mantolu, siyah şapkalı bir 
!adı ve '·apıyı açınca, Lüsi dö girdi ve hiç bir şey konuş- kadındı bu .. Dostum; 
Kor.J. ile karsılaştı. madan U.isi kendisine masa- - Bu -Dedi- benim ilk aş-

Prusya 'fı kadın, Pibulet'e nın tanziminde yardım etti. kını, ilk sevdiğimdir. Tam 
azamet ve kibirle baktı ve Pibulet, masa üzerine tabak- kırkbeş yıl önce sevişmiştik .. 
souk bir tavırla: ları koyduktan soma kendisi- Fakat zavallı şimdi romatiz-

- Araba içinde bir sepet ne mahsus saflık ve samimi- malı, çürük, müstehase gibi 
yiyece1.- var, bunları al ve yet ile: birşey olmuş.. Adeta iğrenç 
yüzbaşının yatak odasına gö- - fşte! .. Oldu!. Dedi. Ve birşey olmuş .. 
tü ! E ı ini ve di. dışarı çıktı. • Benim hiçbir sözüme, hiçbir 

Bu mt'çhul J:admı son de- H Ya\!nız kaldığı vakit. Lüsi, hareketime kızmıyan dostu-
rccede soğuk ve rsevimsiz bu- anrı ye: mun bu sözü üzerine cebim-

- Oh .. Dedi. Kora Pearl'ın 
lan genç kız hayretle durdu, deki küçük aynayı çıkardım 
L k 

her hizmetçisi böyle ise .. Mi-
üsi ontun odasına doğru ve eline verdim. Şaşırır gibi 

giderek: safirlerine bir de sopa atılsa oldu: 
yine kafi gelmiyecek ... 

- Ne o?. Hala duruyor- Hanri, akibeti herhalde 
mu sun? Dedi. mühim olacak bir mesele çık-

Ve Kontun yanına girince: masından korkuyordu. Ve: 
- Ne?. Dedi. Yatmiyor- - Pibulet Kora'nın hizmet-

sunuz?. çisi değildir. Sadece refakat 
- Yatmıya lüzum yok, arkadaşıdır! Dedi. 

- Ne olacak? 
Dedi. 
- Aynaya bak -Dedim

faydalıdır. 

Maksadımı anladı, kırmızı
laştı ve hiç ses çıkarmadı. 

çünki hararetim tabii bir hal- - Daha fena ya.. * * * 
dedir. Akşam yemeği beraber Fakat korkulan hadise çık- Bizim Türk ailelerinde ga-
yiyeceğimizi siz söylemediniz- mak üzere idi. Çünki genç rip bir adet vardır: 
mi?.. kız bu defa getirdiği tabağı Yeni doğan çocuğun bile 

- Neler getirdim bilsen.. elinden düşürdü; tabak kırı- istikbalini kendi elimizle, ken· 
iyisinden şarap.. Güzel likör- lınca: di dilimizle hemen plana ko-
ler ben de öğledenberi hiç - He.. Zütl f)edi. yanz: 
bir -şey yimediğim için çok Vilayetlere mahsus bu hay- - Oğlum büyüsün de, sır-
acıktım I ret nedası üzerine Lüsi: malı nişanlı zabit olsun inşallah .. 

Bu sırada Pibulet geldi. Kendine gel kız.. Gümrük - Oğlum büyüyünce polis 
Çok ağır olan sepeti güclükle hamalları arasında bulunmi- olacak, düdük çalıp hırsızlan 
getirmiş ve bunları ne yapmak yoruzl Dedi. kovalıyacak .. 
lazım geldiğini soruyordu. - Sonu oar _ - Ah oğlum bir büyüse .. 

balığını takınarak: 1 Q rsa da sam oğlumu.. Gıcır gıcır, cı-
Lüsi, Prusya'lıla!'a has ka- 1 B 1 Mahkemede zabıtkatibi yap-

- Büfeye alınız tabaklara -~----------- zır cızır ilamlar doldursa! 
koyunuz ve masayı hazırlayı- Üzüm satlşları: - Benim yavrum sağ ka-
nız!. Dedi. Ç. Alıcı K. S. K. S. lır da aslan gibi bir boy gös· 
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Sahip ve başyazganı 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 

Vmumt neşriyat '"e } azı işleri 
miidürii: Hnmdi Nüzhet 

İdarehane i: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partisi binası iı;inde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2i76 -Po ta kutu u 405 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllığı 1200. altı aylı~ı 700, üç 

D) lığı 500 kunıştur 
Yahan<.'ı ınenılt'kNJ r için <'nelik 

abone iicreti 27 lir.ıdır 

Ht•r 'ı~r<lt• 5 kunuıtur • > -Gunü gl'ı;ıniş nü hnlar 25 kuru,ıur. 

5 B. Alazraki 9 9 tık bk, varavura seçeceğim_ 
206 Şöyle etine dolgun, boyu po-

520284 su yerinde, hanım hanım, otu-
520490 runca bir kibar, yürüyünce bir 

Zahire satışları: 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

1 Vagon buğday 5 50 6 75 
130 Ton ,, 5 50 5 7 5 
473 Buğday 5 50 6 75 
150 Arpa 3 50 3 50 

. 33 Bakla 4 25 4 25 
150 Ton Haşhaş 11 50 12 50 
40 ,, kumdarı 4 50 4 50 

~·t:{ö!l_'!!_çi eczaneler 1 
Bu akşam Kemeraltında Hi

lal, Karalaş'ta Santo, Keçeci
lerde Yeni lzmir ve lrgatpa
zarında Asri eczaneleri açıktır. 

keklik .. , Hemen Allahım, ot· 
lumu büyütsün de görürsünüz 
sizi 

- A, doğrusu ya, ben oğ
lumu doktor yapacağım kar
deşler.. Hastalara bakacak, 
temiz temiz gömlekleri giye
cek, tıkır tıkır para kazanıp 
apartman yaptıracak .. Ben de 
sefasını süreceğim. 

- Y oook, benim niyetim 
başkadır kardeşimi .. Ben avu· 
kat yapacağım, avukat.. Sen 
onları ne sanıyorsun.. Sırtına 
cübbeyi giyip koltuğunun al· 

Habeşistan'da çetelerin faal;yeti 

Habeş <;eteleri Diredeva 
Garnizonunda ltalyan

ları Kılu;tan Cie~irmişler .. 
~~~------..··~----------~._-

Lekem ti ölüleri 4 ten 14 e cıktı. Sef arethanelerin ' . 
telsizlerine yasak kondu .. 

Roma, 11 (A.A) - Lekem- Dün akşam neşredilmiş olan cüman bulunan on maktulün 
ti'de Habeş'ler tarafından öl- resmi bir tebliğ içlerinde iki isimlerini saymaktadır. 
dürülmüş olan zabit ve asker· yüzbaşı, bir mülazim, iki ça- İstanbul, 11 (Hususi muha· 
lerin miktarı 4 değil 14 tür. vuş, üç nefer ve iki yerli ter- birimizden) - Habeşistan'dan 

Amerika'da sıcak
tan 375 ölü! 

gelen haberlere göre Dre· 
dua' daki İtalyan garnizonun· 
daki askerler, Habeş çeteleri 
tarafından tamamen kılıçtan 
geçirilmişlerdir. 

Adis-Ababa, 11 (Radyo) -
ltalyan askerleri henüz işgal 
edilmemiş· sahada ilerliyerek 
Koluli mevkiini elde etmiştir. 

____ ._ _______ _ 
Hayvanlar aç kaldı ve kesili

) or. Bayılan bayılaaa ! 

Nevgark'tan 
Nevyork, 11 (A.A) - De

recei hararet gittikçe yüksel
mektedir. Belediye reisi Agar
dia polislerle itfaiyeden gayri 
bütün şehir memurlarını evle
rine ğöndermiştir. Kadınlar

dan 75 kişinin bayılması üze
rine hükumet te kendi me
murlarına ayni müsaadeyi ver
miştir. Yalnız Nevyork'ta sı

caktan on kişi ölmüştür. 
Bir aydanberi sıcaktan ölen

ler in sayısı bütün Ame
rika' da 375 şi bulmuştur. Ku
raklığın ürüne verdiği zarar 
mühımdir. Hayvanlara yem 
yetiştirilmemesi yüzünden bir 
kısmını boğazlamak zarureti 
hasıl olmuştur. 

Nevyork, 11 (A.A)- Ame
rika' da hükum süren müthiş 

hararet şimdiye kadar 37 5 
kişinin ölümüne snbebiyet ver
miştir. Yalnız Nevyork hüku
metinde bügün 17 kişi ölmüş
tür. Bu mintakada susuzluğun 
başgöstermesinden korkulmak-

tma çantayı alacak, mahke
meye çıkacak, bülbül gibi şa· 
kıyıp duracak. Ondan sonra, 
davacıya, ver bakalım paraları, 
diyecek. 

Her ana, aşağı yukarı, hep 
bu ayarda şeyler söylemiş, 
hep bu dileklerde bulunmuştur. 
istikbale aid bu uydurma tip
ler ve düşünceler, daha ilk 
mekteb bitirilmeden suya dü
şüp gidiyor. Doktorluktan dem 
vuranın oğlu şimdi sebze satı
yor, polislik isteyenin oğlu 
marangoz olmuş, zabit iste
yenin oğlu şekerci, zabıtkatibi 
isteyenin oğlu kunduracı .. Şöy
le böyle ayarda kız isteyen 
kadının oğlunun hadım 9ıkıp 
çıkmadığını da kendileri bi-
lirler. Çimdik 

bir manzara .. 
tadır. Su sarfiyatını azaltmak 
için tedbirler alınmıştır. Sıca
ğın bayılma ve bitap düşme 
hadiselerini azaltmak için yüz 
binlerce memur terme metre 
maksimum dereceye varmadan 
evlerine gönderilmektedir. 

Ormanlarda yer-yer başlıyan 
yangınlar binlerce hektarlık 
araziyi kül etmiştir. Yüz bin
lerce hayvan susuzluktan öl-
müştür. 

M. Ruzvelt kuraklığın hü· 
küm sürdüğü mıntakalarda 

yardım tedbirleri alındığını 
söylemiştir. 170 ten fazla çift-
lik hasılatı sıcak dalgasından 
tamamiyle yanmıştır. 

Piyasada balmumu 
f iatleri sağlamdır 
Son haftalar içinde pamuk 

fiatleri stokların azalmış olma-
sından 44 kuruşa kadar yük
selmiştir. Fiatleri yükselen 
mahsuller arasında balmumu 
da vardır. Balmumu fiatleri 
97-98 kuruştur. Bu madde 
üzerine Almanya' dan fevka-
lade fazla miktarda talep var
dır, Yapağı muameleleri bir 
durgunluk geçirmekte ise de 
çok yakında işlerin açılacağı 
ve fiatlerin yükseleceği umul
maktadır. Hububat fiatleri, 
yağmurların devamı ve har
manların gecikmesi hasabile 
yüksekliğini muhafaza etmek
tedir. 

Zeytinyağı fiatlerinde bir 
tebeddül yoktur. Piyasa va
ziyeti geçen haf talara nisbetle 
sağlam görülmektedir. 
Yeni merkez memuru 

Bilecik birinci komiserliğin
den merkez memurluğuna terfi 
ettirilen ve şehrimiz merkez 
memurluğuna tayin edilen 
Sırrı gelerek vazifeye başla
mıştır. 

Bundan başka ltalyan askerleri 
Deobu mevkiini de işgal et· 
mişlerdir. 800 kişi teslim ol· 
muştur. Ebu Selasiye de iltica 
etmiştir. 

Londra, 10 (A.A)- Royter 
ajansının haber aldığına göre, 
Adis-Ababa' daki İngiliz elçi· 
liğinin telsizi hala işlemekte· 

dir. Bu vaziyet General Grazi· 
ani tarafından elçilik telsizinin 
tatili hakkında verilen emrin 
Londr ile Roma arasında gö· 
rüşüldüğüne delil addelimek
tedir. 

Londra hükumeti bu mese
le hakkında Paris, Berlin ve 
Vaşington'la temas etmekte· 
dir. 

Vaşington, 11 (A.A) -
Amerika'nın Adis-Ababa elçisi 
M. Yon Engert general Gra· 
ziani'nin kendisine 15 gün için 
elçilik telsizinin tatil edilmesi 
hakkında emir vermiş oldu
'ğunu hariciye nezaretine bil· 
dirmiştir. 

Ayni emir Fransa, Almanya 
ve İngiltere elçiliklerine de 
verilmiştir. Bu yasak hakkında 
hiçbir resmi sebep gösteril-
memiştir. 

Sofra tuzu 
fabrikası 
Atılma merasimi , 

geri kaldı. 
Çamaltı tuzlasında inşa edi· 

len sofra tuzu fabrikasının 
açılma merasiminin yarınki 

pazartesi günü yapılacağını 

ve merasime (riyaset etmek 
üzere gümrük ve inhisarlar 
vekili Ali Rana'nın, refaka
tinde inhisarlar umum mü
dürü ve tuz müdürü bulundu
ğu halde Ankara' dan şehri
mize hareket edeceğini yaz
mıştık. 

Dün haber aldığımıza göre 
Vekil, bu seyahatini bir müd
det için tehir etmiştir. Bu 
yüzden sofra tuzu fabrikasının 
açılma merasimi de gecikti
tirilmiştir. 

Bir bahkçı ansızm öldü 
Dün sabah Karşıyaka' da 

Bostanlı iskelesinde bir ölüm 
vak'ası olmuştur. Balıkçı Hay· 
dar oğlu Yusuf, denizde tut· 
tuğu balıkları, Bostanlı iske· 
lesine çıkarmış ve o sırada 
iskele üzerine düşerek ölmüş· 
tür. Kalp sektesinden öldüğü 
anlaşılmıştır. 
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Kral Birinci Fransova, imparator Mak
simliyen'in tahtına da göz dikmişti .. 
Kıskançlık, mukavemet, şüp- - Avusturya' da hasta ol-

he, tehlike hep bir araya ka- duğu söylenmektedir. 
nşmıştı. Bunlar, ihtirası azami - Buna bağlanmayınız. Kı- • 
dereceye getiren en kuvvetli rık desti çok dayanır! lmpara-
amillcr demekti. toru da çoktanberi hasta bi-

F ransovaz: liyoruz. Fakat bir türlü ölmü-
- Oh .. Kralım .. Dedi. Olan yor. Ne garib adam! Bir defa 

oldu, kınlan kırıldı. ölse bile... Felemenk kraliçe-
Sizi seviyorum... Hayatımdan liği yapmakta olan kızı Mar-
çok seviyorum!. grit d'Otriş var! Bu kız baba-

•*• sına benzemez, müdebbir ve 
• Birinci F ransova, Bretanya- inatçıdır. Tecrübem var, bili-

dan uzun ve yorucu bir seya· rim... An dö Bretanya zama-
hatten henüz gelmiş ve anne- nında Fransa tahtının size kal-
sinin odasında enine, boyuna ması için neler yaptığımı, ne 
dolaşıyordu. 

M kadar çalıştığımı bilirsiniz. Bu 
.. - adam. Dedi. Madam k do Şat b • adın, şimdi sızın zevcenız 0 ryan ı, nedimeleriniz 

a:asına almanızı çok rica ede- olan sabık kral onikinci Lüi-
nm. zin kızı Klod'u az daha Şarl'e 

Validei krali, irkilir gibi bir zevce yapıyordu! Ve bu kadın, 
hareket yaptı: sekizinci Şarl'in ölümlindenberi 

.- Oğlum .. Dedi. Buna na- bize karşı miithiş bir kin bes-
sıl cesaret ediyorsunuz .. Hiçbir lemektcdir. Maluınya.. Seki-
z.aman .. Hiçbir zaman.. Deli- zıncı Şarl'le nişanlıydı. Bu ka-
lıklerinizden beni uzak bulun- dm şimdi yeğnini Avrupa'ya 
durunuz, rica ederimi Bu ka- hakim kılmak istiyor.. Papa 
dını her zaman önümde gör- acaba ne fikirde? 
meğe tahammülüm yoktur. - Papa hazretleri lehimiz
Y oksa, ölümü mü istiyorsunuz? dedir. Papa, beni hıristiyan 
Bu Navar kısrağını ne yapa- devletlerinin en zengm, en 
cafım ben?. Kendisini neden kuvvetli ve kabiliyetlisi a<ldet-
Bretanya' da bıraJCmadın? mektedir. Türk'lerin hücumla-

Metreslcri mevzuubahs ol
duğu zaman kral birinci Fran
sova ne usul ve nizam, ne de 
say~ı ~ilmezdi. Bununçün, sert 
ve amırane bir sesle: 

- Madam.. Dedi. Bu ka
dını seviyorum. Kendisine va
dettim ve sarayımda yaşıya
caktırl 

- Üof.. Bu kadın rezalet
l~rile kulaklarımı kirletmeyiniz 
rıca ederim. Almanya ile olan 
işler ne halde?. Asıl bnna 
bakalım! 

Kral annesine: 
- imparatorluk Elektörle

rinden dördünü. en mühimle
rini elde ettim. Üçüne şimdilik 
o kadar ehemmiyet vermiyo· 
rum. Fakat elde ettiklerim de 
kral Şarl veya benden aldık
ları para peşinde birçok 
defalar fırıldak gibi döndülerl 
Doğrusu.. Bu ı ş bana çok 
pahalıya mal olmuştur. Paris 
parlamentosu reisi, bu masraf 
karşısında aklını kaybedecek 
dereceye geldi. 

Dedi. 

. Fakat, şu devrede s·yaset 
ış!e~inde entrika veya kuvvet 
hakimdir. 

- Oğlum .. Çok ileri gidi
Y~rsunuz. Kendinizi çok bükk görüyorsunuz. ispanya 

alını, büyük babasının impa
ratorluk tahtından mahrum et
meğe çalışmak.. Çok mühim 
bir İştir. Bu vaziyet sizin kra
liyetinizi de tehhid ederi Bu
nunçün Maksimliye'nin hüku
metile lspan 'yayı birleşmekten 
men lazım. Fakat.. .. Felemenk, 
'.Almanya, yarı italya' dan mü
rekkeb bu imparatorluğa kendi 
n~~~etli~inizi koyma~.. Çok 
buy~k. bır cesarettir! Kaybe
dersınız diye korkuyorum!. 

. - Madam... Biliyorsunuz 
kı, prenslerin ısrarı üzerine bu 
kararı vermiş bulunuyorum. 

- Fakat, imparator Mak
simliyen henüz hayattadır. Ve 
tahtını torununa vermek için 

• ne mümkünse yapacaktır. Yap
maktu olduğuna da şüphem 
yoktur. 

rına ancak benim karşı dura
cağıma hükmediyor! 

Kral hem bunları söylüyor, 
hem de gülüy~rdu. Ve sonra 
ilave etti: 

- Bununla beraber. kral 
Şarl 'in de papadan ayni temi
natı aldığına eminim. İmpara
tor intihabı sırası geldiği za
man, papa hazretlerinin kuv-
vetli rüzgarın estiği tarafa mey
ledeceğine şüphem yoktur. Fa
kat şakayı bırakalım. Hıristi
yanlığı benim kadar müdafaa
ya muktedir. Bir kral daha 
var mıdır?. Şarl'in harpta hiç
bir tecrübesi yoktur. Türk'ler, 
onu bir topaç gibi önlerinden 
fırlatıb atacaklardır. Bir ehli-
salib ıçın, papanın kuvvetli 
bir krala ihtiyacı vardır. 

Dedi. 

Ehlisalibi.. Birinci Franso
va'yı baştan çıkaracak en sı
hirli kelime bu idi!. 

-Sonu var-

Dr. Kanaveri 
Hata etmediğini 

iddia etti .. 
Cemal adında birinin sıtma 

hastalığı nı yanlış teda\•i neti· 
cesinde enjeksıyon suretile 
sakat kalmasına sebebiyet v r
mekle maznun doktor Kana-
vennın muhakemesine cliin 
asliyece1ada devam edilmiştır. · 
Bu celsede doktor Kanaveri, 
Fransız ve İtalyan tıp eserle
rinden birer tercüme ibrtız 
ederek bu eserlere göre tatbik 
ettiği tedavi tarzının doğru 
olduğunu iddia etmiştir. Mah
kemece, bu tercümelerin, İs
tanbul tıbbı adli müessesesi
ne gönderilerek 111ütalea isten
mesıne karar verilmiş, muha
kemenin devamı başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Tayin 
Karşıyaka çocuk yuvası mü

dürü doktor Sabiha Süley
man, Maraş çocuk mütehas
lığına tayin edilmiş ve emri 
sıhhat vekaletinden "Vilayete 
gelmiştir. 

Buseneki mezunlar muallim/erile bir arada 
lzmir mıntaka San'atlar mektebi imtihanlarının neticeleri 

alınmıştır. Mekteb bu yıl 45 talebe yetiştirmek gibi bol bir 
verim teminine muvaffak olunmuştur. 

Bu talebenin onu tesviye ve tornacı, dokuzu marangoz ve 
doğramacı, dokuzu elektirikçi, sekizi sıcak ve soğuk demirci, 
altısı dökümcü, üçü modelcidir. 

Yeni yetişen genç san'atkarlarımıza hayatta da mm affakıyet 
dileriz. • 

ödemiş Cezaevi 
Atatürk büstü tötenle acıldl. . 

Yukarıda Ödemiş cezaevinde Atatürk'ün heykeli 
açılma merasimi, aşağıda mahkumlar .. 

Ödemiş, (Hususi)-Ôdemiş sevgi ve saygı ile selamlan-
cezaevi her bakımdan deği- mıştır. 
şikler göstermekte, örnek bir Cezaevinin çalışkan direk-
i ş yuvası halini almaktadır. törü bay Ziya Doğuer mah-

Mahkümlar belediye ve yol kumlara ~er hafta söylevler 
. l . .b. l . l d vermektedır. 
ış erı gı ı gene ış er e ça- G k k h 
1 k 

ere · çevre, gere ma -
ış~rn ta •.. ~-50 k~darı da ce~a· kumların sevgi ve saygılarını 
evınde tutun d1zmekte, bına kazanmış olan direktörii kut-
içerisinde atclyelerde: Kundu- lularız. 
racılık, çorapçılık, Örmecilik, 
dokumacılık ve marangozluk 
yapmakta<lırlar. 
Ccıaevi okuma salonu, Ki· 

taphanesi, hamamı, bakkaliye, 
traş yerleri, ortada fıskiyeli 
havuzu olan teneffüs meydan
lığı, her bakımdan çevreye 

rek olacak derecede vukufla 
işlenmiş olan bahçesile gelen
leri sevindiren alımlı zengin· 
likler göstermektedir. 

Bahçenin önüne yeni diki
len Atatürk heykelinin açım 

töreni yapılmış Atatürk, içten -Nazilli'de 
muallim maaşları .. 

Nazilli' den aldıgımız bir 
mektuba göre, Tem muzun or
tasına yaklaşıldığı halde Na
zilli hususi muhasebesi, henüz 
Haziran maaşını bile vermemiş 
bulunmaktadır. Halbuki mem
leketin her yerinde maaşlar 
günü gününe verilmiş ve veril
mektedir. Mahalli kaymakam
lığın ve Aydın vilayeti hususi 
muhasebe müdürlüğünün na
zarı dikkatini celbederiz. 

Fransız 
Kontenjanında .. 

Türkofis Ankara merkezin
den şehrimiz şubesine bildi-
rildiğine göre Fransız modüs 
vivendisi mucibince 935 senesi 
üçüncü üçaylık kontenjan lis
tesinde Türk mallarına şu his
seler ayrılmıştır : 

250 kental yumurta akı, 
200 kental yumurta sarısı, 
250 kental şekerli yumurta 
akı, 40 kental şekerli yumurta 
sarısı, 750 kental arpa, 25 bin 
kental mısırdarısı (Muvakkat 
kabul suretile), 25 bin kental 
mısırdarısı ( Doğrudan ithal ), 
117 5 kental taze meyva, 11 
bin iki yüz kental kepek, 212 
kental çiçek soğanı. 1000 ton 
kereste (Altı aylık). 

Açık memurluklar 
Dahiliye vekaletinden ma· 

halli idareler umum müdür· 
lüğünde açık olan 25, 30 ve 
35 lira asli maaşlı memuri
yetlere imtihanla memur alı
nacağı vilayete bildirilmiştir . 
Taliplerin hesap ve bütçe iş
lerinden anlamaları lazımgel
diği de ilave edilmiştir. 

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

Fuad bir penaltı kaçırdı, fak at 
golün ikisini de o çıkardı. 

Fuad (Göztepe) 
İstanbul, 11 (Hususi muha

birimizden) - Bclgrad muh
teliti bugün İstanbul muhteli
tile karşılaştı ve maç 3-3 be
raberlikle bitti. 

Taks·m st<:dyumu, havanın 

sıcak olmasına rağmen dol
muştu. Evve'& Yugoslav sonra 
da Türk takımı alkışlar ara
sında sahaya çıktılar. Bayrak 
merasiminden sonra takımlar 
yerlerini aldılar. Muhtelitimiz
de: Avni, Fazıl, Faruk, Esad, 
Lütfü, Adil; Eşref, Haşim, 
Fuad, Naci, Necdet oynayor
lardı. Hakem, Macar federas
yonuna mensub, beynelmilel 
hakemlerden M. Kiayn'dı. Oyu
na saat 5,30 da Yugoslav'ların 
hücumile başlandı. Daha ilk 
dakikalarda, Yugoslav'ların yük
sek oynadıkları görülüyordu. 

5 inci dakikada lehimize 
verilen bir kornerden istifade 
edemedik. Yedinci dakikada 
müdafiimiz Fazıl, kalemize at
mak iı,1iyen Yugoslav forvetini 
düşürdü. Aleyhimize firikik 
cezası verdiler. Yugoslav'lar, 
topu kaleye çekmiyerek mü
sait mevkide bulunan sağ iç
lerine verdiler ve bunun aya
ğıle ilk gollerini yaptılar. Yu
goslav'lar daha hakim oyni
yorlar ve kalemizi tehlikeye 
düşürüyorlardı. 37 inci daki
kada bizim kale önünde bir 
kanşıklık oldu. Faruk uzun bir 
vuruşla topu ortalara kadar 
gönderdi. Fuad, Yugoslav mü
dafilerini atlatarak beraberlik 
sayımızı yaptı. 

Yugoslav'ların soldan inerek 
çektikleri bir şütü Avni kur· 
tardı. Muhtelitimiz bozuk oy
nuyor, oyuncular birbirlerile 
anlaşamıyorlardı. Avni, feda· 
karane kurtarışlar yapıyordu. 

42 inci dakikada yine aleyhi
mize firikik oldu. Merkez mu-
hacimi kalemizin önüne dizi
len oyuncumuzun ayakları ara
sından topu geçirerek sıkt bir 
şiltle ikinci golü yaptı. Bu gol, 
bizimkileri harekete getirmişti. 
Fut, yine şahsi bir akın yaptı. 
18 pas çizgisini aşmış ve mü
dafilerini atlatmıştı. Çelme tak
tılar ; hakem penaltı verdi. 
Penaltıyı Fuat çekti. Fakat top 

direği yalıyarak dişarı gitti 
ve birinci devre 2 - 1 Belg
rat muhtelitinin galcbesile bitti. 

İkinci devre: 

Muhtelitimiz ikinci devred~ 
dana güzel bir oyun gösteri· 

yordu. 5 inci dakikada Eşref, 
onuncu dakikada da Fuad 

birer fırsat kaçırdılar. Dakika 
14: Sağdan gelen topu, Fuad, 
durmadan Yugoslav kalesine 
ğönderdi. Kalecinin ellerine 

çarpan top geri geldi; fakat 
Fuad gene yetişerek ikinci 

defa olarak topu Yugoslav 
kalesine soktu. Aradan heniiz 

iki dakika gcçmışti ki Yugos
lavlar hiç beklenmedik bir 
gol kaznndı ~ ar. 

Adil, nısıf sahamızı geçmiş 
olan topu i' eriye atacağına 

Yugoslav forvetine pas verdi 
ve demir gibi çekilen bir şutta 

üçüncü gol oldu. Yugosbv
ların birkaç dakika süren ha
kimiyeileri sırasmda, Avni 
yere yatarak topu yakalad, ve 
muhakkak bir sayıya mani 
oldu, oyun çok sert geçiyordu. 

Belgrad'lı bir oyuncu sakat
lanarak sahadan ayrıldı. Şimdi 

top hep Yugoslav nıs ıf saha
sında do:a-şıyor. Dakika 37, 

sağdan lehimize bir korner 
oldu. Bunu Necdet çekti, top 

ortalarda b '. r müddet dolaş
tıktan sonra sol taraftan tek
rar kornere gitti. 

Eşref, korneri çok güzel 
çekti havadan kale önüne dü· 

şen top, Lütfü'nün ayağile Yu
goslav kalesine girdi. Fakat 

bu arada Haşim de sakatlan
mış ve oyundan çıkmıştı. Ma· 

çın bundan sonraki kısmı onar 
kişi oynandı ve hemen hemen 

Yugoslav'ların hakimiyeti al
tında geçti. Hakem maçın be

raberlikle bittiğini ilan eder
ken, beriki takım oyuncuları 
kol kola sahadan ayrıldılar. 

lstanbul, 11 (Hususi) - Bu
gün Veysi Disk atma antren· 
ınanını yaptı. Gene kendisint: 
aid olan eski Türkiye rekorunu 
kırarak, 46,68,5 metre ile yeni 
bir rekor yaptı. 

İzmir, teniste 
Yine şampiyon .. 

lstanbul'da Akşam gazete
sinin her sene olduğu gibi bu 
sene de tertibettiği Türkiye 
Tenis şampiyonluğu müsaba
kaları sona irmek üzeredir. 

İzmir' den bu müsabakalara 
iştirak için M. Harri Jiro'nun 
yatile lstanbul'a giden İzmir 
Tenis kulubü mensubları ge
rek singil, gerek dahide yap· 
tıklan müsabakalarda birinci
liği kazanmışlardır. 

Bugün son müsabakaları, 

kendi aralarında yaparak ne· 
ticeyi alacak ve Salı günü 
Yatla lzmir' e hareket edecek-
!erdir. 

Türki'ye Tenis şampiyon
luğunu senelerdenberi muha
faza eden İzmir T eniscilerini 
bu muvaffakıyetlerinden ötürü 
takdir ederiz. 
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A Sayfa 6 ------------~---~NA66Lu----------------~~1217/ İmparatorluk. . Konferans Von Papen Belçika Zirai kredi koope-
ratifleri işi 

Yeni idare heyetlerinin, ortakçı· 
nın vazifeleri ve ortaklara açı

lacak ·kredinin derecesi. 
Ankara, - 1470 Sayılı ka· 

nuna göre kredi kooperatifleri, 
gerek idare gerek kontrol ha· 
kınımdan hemen tamamen Zi
raat bankasına tabi bulunur
ken; 2836 sayılı kanun ekono
mi bakanlığına çok geniş sala
hiyetler vermiştir. 

Bu salahiyetler arasında dev
let, kooperatif ortaklarına da 
ana mukaveleye uygun çalış
malardan doğacak mes'uliyet
leri müşterekleştirmek, geniş 
bir kontrol hakkı vermek gibi 
imkanlarla müstahsili de bu 
sahada vazifelendirmiş ve koo· 
peratifin muvaffakıyetini tam 
bir clbir!iği cephesi haline 
getirmiştir. Ortak bu hakkını 
bilhassa umumi heyet toplan
tılarında k ıllarıacaktı r. 

Umumi heyd i k defa olarak 
ek')nomi bakanlı"'mca koope
ratifin kuruluşu ıun ta::.dik"n i n 
sonra bulge Zirnat Bankasının 
daveti üzerine ve normal olarak 
da her yıl mart sonuna kadar 
toplanmış olacakt r. 

Umumi heyetin normal top
lantısıoıda nıznameye bir mad
de eklenmesi en az on orta
ğm toplantıdan en az beş 
gün evci tahriri mürac .. atlarile 
mümkün olacaktır. 

Umumi heyetler toplantı· 

smda r znamey • girmemiş 

olan noktala r görüşülemiye
Ziraat banknsmın tayin ede· 
ceği delege ile varsa kredi 
kooperatifleri bölge birliğinin 

delegeleri umumi heyet top
lantısında hazır bulunur. Eko
nomi bakanlığı umumi heyet 
toplantılarında bir delege bu
lundurabilecektir. Uumumi 
heyetlerin karar verebilmesi 
ıçın kooperatif ortaklarının 

yüzde elli birinin şahsen 
yahut temsilen hazır bulun
ması şarttır. Ancak koopera
tifin feshi hakkında karar ve
rebilmek için ortakların yüzde 
yetmiş beşinin hazır bulun
ması lazımdır. 

Umumi heyetin vereceğ~ 
kararlar, tarım kredi koope· 
ratifleri kanunile ana mukave
lenameye ve Ziraat bankası
nın direktiflerine aykırı ola
mıyacaktır. Bu kararlar Ziraat 
bankasının tasdikinden sonra 
tatbik edilecektir. 

Kooperatifin işleri bir idare 
heyeti taı afından çevrilecektir. 
Bu heyeti, umumi heyet iki 
yıl için gizli rey ile seçecek 
ve sayıları üç ile beş arasın
da o!acaktır. Kooperatifin di
rektörü idare heyetinin tabii 
azasıdır. Birbıriyle ikinci, üçün
cü ve dördüncü dereceye ka
dar akraba olanlar aynı za· 
manda idare heyetinin azası 
olamıyacaklardır. iki aza ye
dek olarak seçilecektir. Azalar 
her yıl içlerinden birini reis 
ve diğer birini reis vekili se
çekeklerdir. Kooperatif, resmi 
dairelerle mahkemalerde ve 
üçüncü şahıslara karş1 idare 
heyetini temsil edecektir. Ko
operatif adına yaj)ılmış olan 
bütün işl e den doğan haldar 
ve vazifeler kooperatife aid 
olacaktır. 

idare heyeti azaları her za· 
man işten çekilmek hakkını 

1 
taşımamaktadırlar. idare heye
ti toptan çekilecek olurlarsa 
umumi heyet hemen fevkalade 
olarak toplanacak ve yeniden 
seçim yapılacaktır. 

İdare heyetinin vazifesi ka
nun ve ana mukavelename 
hükumleriyle Ziraat Bankasınca 
verilecek talimat ve umumi 
heyetin vereceği kararlar çer
çevesi içinde kooperatifin bü
tün iş siyasasını tatbik etmek 
ve bu hususları kontrol ve 
umumi heyete; gerektiği za
manlarda Ziraat Bankasına ve 
Ekonomi Bakanlığına malumat 
vermek vazifesile mükelleftir. 
Kooperatife girmek istiyenle
rin alınıp alınmaması, koope· 
ratiften çıkarilacak ortaklar 
hakkında umumi heyete teklif 
yapılması , ortakların kredi 
hadlerinin tesbiti, para almak 
v .. ya uorcunun vadesini uzat
mak için kooperatife ba~ vu
racak ortakların isteklerinin 
tetkik cdi erek b ir karara 
bağlanması, büdçenin ha
z·rlanması , unıumı heyete tek
lif yapılma..>ı , yı llık işler hak
kında rapor hazırlamak, ban
kadan kredi temin etmek idare 
heyetinin vazifesidir. 

İdare heyeti lüzum gördükçe 
kooperatif merkezinde ve en 
az ayda bir defa toplanacaktır. 
idare heyeti huzur hakkı olarak 
Ziraat Bankasınca tesbit edile· 
cek had dahilinde kalmak şar
tile umumi heyete bir mikdar 
para verebilecektir. 

İdare heyeti azalarının ortak 
sıf a tile kooperatifle olacak iş· 
lerini, yapılmadan önce kon
trolörlere imzalatarak tasdik 
etmeleri gerektir. 

Umumi heyet her seneki 
normal toplantısında kendi 
adına kooperatif işlerini ve 
idare heyeti kararlarını daimi 
surette kontrol etmek üzere 
ortaklar arasından veya ortak
lar dışından en az ilk tahsil 
görmüş iki kontrolörden mü· 
rekkeb bir heyet seçecektir. 
Kontrolörler; yeniden seçilmek 
hakkı kalmak şartilc her yıl 
değiştirilecektir. 

Kontrolörler kooperatifinin 
bütün işlerile idaresini, def
terlerini, kayıtlarını, mevcutla· 
rını tetkik edecekler, defter 
ve hesapları en az bir defa 
tasdik edeceklerdir. Kontro· 
lörler rastgeldikleri bir yol
suzluğu raporla Ziraat banka
sına bildireceklerdir. Ortak 
kontrolörlerin kooperatifle ya
pacakları her ödünç para al
ma ve borç tesçil işleri hak
kında idare heyetince verile
cek kararlar Ziraat - bankasın· 
ca tasdik edilmeden yerine 
getirilmiyecektir. 

Kooperatifin para ve mal· 
ları, bilanço, zabıt, rapor ve 
başka bütün evrak, defter ve 
bö'geleri üzerinde suç işliyen 
idare ve kontrol heyetleri reis 
ve azalarile kooperatifin di
rektörü ve memurları bu suç
lardan dolayı devlet memur
ları gibi ceza göreceklerdir. 
Tarım kredi koopnatifi, Eko
nomi bakanlığının göste~eceği 
lüzum ve vereceği talimat 
içinde aynı ekonomik bölge· 

bı.rlig.,i pazartesiye M. Hitlerle konuştu Yeni bir te 
---·~• ·-- karsısında 

Man -1a/a--r hakkın_:ıa toplanacaktır - Başı linci sahifede - _ ... __ 
a~ a~ Viyana l 1 (A.A) - Havas -Başı 1 inci sahif 

teminat isteyor ajanşından: Siyasi son günlerde geçilmesi mümkün olduğıı 
-Başı 1 inci sahifede- Almanya ile Avusturya arasında ih· tindcyim. Fakat bumla 111 

Londra, 11 (A.A) - İnğil- Fransa'nın ve İngiltere'nin tinıallerinin ivi kun-etlenmiş oldu- olmak için milletler ce 

tere imparatorluk birliği, hü- boğazlar komisyonu mesele- ğunu teslim• eylenıektedirler. İyi zaııınamesini, asamble, ön 

kğmetten manda altında bu· sinde ittihaz ettikleri müşterek haber alan nıehafil kar~ılıklı mii- eylül ayt içlimaındıııı evfel 

lunan herhangi bir bölgenin hattı hareket umumi anlaşma nasebntın normal bir şekle geleli- etmek gerektir. 

günün birinde ahere terkini b l k"l · ğini teyi<len yakında hem Bedin Bu nutkun meh•usan ~ 
için İr enge teş 1 etmıye· hem de Viyaoa'dıı birer beyanna· nin aııkert encümeni milli --.. 

istilzam edecek bir vaziyetin cektir, Fransa ve lnailtere tay- ıııe ue_..r,.<rtlınesi ilıtiınaliıı<lcn hah- · 
ô .,.. ... planının tanzimini tel!rl .~ 

hadis olabileceğini tasavvur yarelerin boğazlar üzerinden ,.ediyorlar. sevke)lemiştir. Bu ıplin .,., 
mümkün olmadığını sarahaten uçuş meselesinde de müşterek Bu mcbafile göre menuubnhis askeri hizmet mfühletinill 

beyan eylemesini isteyen bir bir hattı hareket ittihaz et- beyanname hakikatte "iyaşi bir anıl- mıısını derpiş t>tmektedir. 

takrir sureti kabul etmiştir. mişlerdir. Murahhas heyetleri laşmnnın mukaddimesi değil fakat Ccbelüttıınk, 11 ( Rad~ 
O ı l t bir nevi centilmen ağrement ola- London zırhlısı buradan r : 

ttova an aşma arına mu e· Türk delegelerinden buhususta 
caktır ,.e bunun esas noktalan şun- İngiltere'ye hareket etmi~tit· 

allik müzakerat esnasında bir- daha kafi teminat almamışlar· )ardır: 
lik hükumetten imparatorlu- dır. Fakat murahha:; heyetleri, ı - Avusturya'nın istiklal Bolu' da 
ğun muhtelif ülkeleri arasın- bir uz!aşmıya varmak için gay prensibinin Almanya tarafın· D [ • 
daki ekonomik elbirliğinin ret sarfında devam edecekler- dan kabulü, evri mış 
takviyesini ve Ottova konfe- dir. Fransız delegeleri gerek 2 - iki devlet arasındaki ağaçlar satıfıyof• 
ransındanberi yabancı devlet- yakın şarkta, gerekse diğer ta- münasebat normalleştiği tak- Bolu, 11 (A.A) - B*. 
lerle akdolunmuş tiçari muka- raflarda sulhun idamesini te- dirde halli lazımgelen mesele- manlarında fırtınadan de 
velelerin tadilini isteyecektir. min için yapılmış mıntakavi lerin tesbiti. olan çam ve köknar 1 
7;-~·rulmuş olan diğer tanın paktlarla birbirlerine bağlı dev- Siyasi mahafil bu münase· rından ..-şimdiye kadar -1 

!etlerin irtibat serbestisi hak- batla Alman'yanın Avusturya'- edilen elli bin metre"' 
kredi kooperatiflerile birlikte kındaki f ngiliz noktai nazarı nın dahili işlerine katiyen ka· ağaçtan müzayedeye "" 
bir "Tarım kredi kooperatif- üzerinde B. Stanley'in verdiği rışmamak vadinde bulunaca· ihalesi bugün yapılan 1' 
leri bölge birliği., kurmağa l k d <Tını ve Avusturya hükumetini d k b ·k'"lıı teminatı memnuniyet e ay et- 6" o san eş metre mı "' 
ve evelce böyle bir birlik ku- . l d" F d l l l . Avusturya nazı· partisini ka- b h •kAb ı mış er ır. ransız e e ege en e er metre mı a ım ytJI 
rulmuş ise buna girmeğe mec- Büyük Britanya'nın, mıntakavi nunsuz ve fesatçı tanımak hu- radan l 1 lira 70 kuruş' 
bur tutulmaktadır. susunda serbest bırakılacagv mı 000 anlaşmalardan bahseden 23cü dar satılmış ve 102, 

Kooperatif bundan sonra dd .. . b" l kaydediyorlar. para tutmuştur. ma e uzerıne ır uz aşmıya 
Ziraat Bankasiylc olan işlerini M. Şuning'in 9 Haziran ta· S l A k Zof · varmağı arzu etmekte olduğu atış ara; n ·ara, 
birlik kanaliylc görecektir. rihli beyanatı bu anlaşmıya dak ve cı·var vı"laAyetltl kanaatindedirler. 

Ancak istihsalin düzeltilmesi, esas olacaktır. Siyasi müşahit- mu··teahhı"tler gelmiştir. 5.-: İstanbul, 11 (Hususi) 
artırılması ve kıymetlendiril- l ler nazi olmamakla beraber her hafta yükselmekte "/C ngiltere hükumeti, Londra 
mesi gayesi ile Tarım Kredi Alman muhibbi bir şahsiyetin raretlenmektedir. ı 

sefirimiz Fethi'ye, zecri ted- ş · k b. · d h ·1 l 
Kooperatiflerinin ortaklarının uşnıng a ınesıne a ı 0 a· K k 
}·apacag~ ı ödünç para verme birlerin tatbiki sırasında Ak- cağını ve başvekilin bu su- ÜC, Ü tanS 

deniz'de herhangi bir müte- tl Al ' k l 
işleri; ortaklık işçi akdi, to- re e manya ya arşı onun a l 

cavize karşı aktedilmiş lngiliz iyi münasebet tesisi hakkın- üzüm er 
humluk, fidan, fidelik, gübre, Fransız deniz anlaşmasının daki arzusunun fiili bir deli-
ve zirai malzeme alet ve ma· 1 Bunlara f iat akıbeti ne olursa olsun, ngil- lini göstermek istediğini söy-
kina ve çift hayvanları satın tere'nin, bu meyanda Akde- liyorlar, tesbit edildi .. 
almak gibi istihsal masrafla- niz sahilindeki Balkan dev- Viyana, 11 ( A.A ) - Al- Geçenlerde kuru me~ 
riyle zirari ihtiyaçlarını karşı- 1 1 1 kd ld l b l" · l t et eri e a etmiş o uğunu manya'mn Viyana elçisi Von racatçı ar ir ığı top an~~· 
lamak için olacaktır. f f h b k" h I·• Akdeniz itila namesini es et- Papen Almanya'ya hareket u sene ı üzüm ma su '" 

İdare heyeti bu borç para· t f" ti · t b"t dı· miyeceğine dair teminat ver- etmiştir. M. Papen'in bu se- sa ış ıa erı es ı e 
ların, ancak ortağın kendi va- miştir. yahatı Almanya ile Avusturya Halbuki her numara üı:.r 
sıtalariyle başaramıyacağı hal- İstanbul, 11 (Hususi) arasındaki münasebatın nor- küçük tanelileri içinde tor' 
lerde istenilmiş olmasına ve İngiltere, Baltık'taki Sovyet mal bir hale getirilmesini tıda ayrıca f iat tesbit e" 
hakiki bir ihtiyacı karşılama· Rusya donanmasının Kara· istihdaf eden bir anlaşmanın miş olmasının bazı yols(JI' 
sına dikkat ve mutlaka istihsal deniz' e geçmesi mes' elesine imzalanmasile alakadar sanıl· lara yol açtığı görühn~ 
islerinde kullanılmasını kontrol muhalefet etmektedir. Bu mes- maktadır. Türkofis tarafından vuku 
etmeğe; bunun için gJrekli ele halledildiği taktirde İngil· Buradaki kanaat Almanya davet üzerine kuru me~rİ: 
gördüg"' Ü tedbirleri almıya mec- b ile Avusturya arasındaki mü- raçatçılar birliği, dün bo ..i. 

tere ve Fransa arasındaki azı tekrar toplanarak her nu~ 
bur tutulmaktadır. hususlarda mevcut düşünce nasebatm pek yakında nor- üzümün küçük tanelileri j~ 

Bölgede Tarım satış koope- farkı da ortadan kalkacaktır. malleşeceği merkezindedir. r ti t b"t tıııw: 
t .f. t k d. k Vı"yana, 11 (A.A) - Von ayrıca ıa er es ı e !'.I< ra ı ı varsa, arım re ı oo- Bu meyanda yürütülen bir Bu toplantıya Türkofis 111_'; 

peratifinin vereceği paralar zanna göre, ltalya, Montrö' de Papen bu sabah Viyana'ya vekili oda umumi katibi ı.-
ilk önce satış kooperatifinin akdettiği yeni boğazlar itilaf- dönmüştür. Alman -· Avus· met Ali riyas-et ~ 
istihsal vazifelerine yarıyacak namesi hükümleri dairesinde turya görüşmelerine ait resmi J, 
işler ve vasıtaların temininde hükumetimizle münferit bir tebliğ neşredilmek üzeredir. İzmir belediyesin 
kullanılmak lazımdır. anlaşma yapacaktır. Prag 11 (Radyo) - Prag- 1 - Temizlik işleri içİP 

idare heyeti her yıl bütün Paris, 11 (A.A) - Ana· da resmi mehafil, Avusturya heri kırk kuruştan ikiyüı 1 
ortakların istihsal ve- ödeme dolu ajansının Paris muha- Almanya arasındaki müzake- bedeli muhammenle 500 .~ 
kabiliyetlerine göre kendi had- b" · d releri büyük bir dikkatle ta- merkep köfünü alınac.Y 

ırın en: kibetmektedir. k l k k" 
lerini tesbit edecektir. Koo- Busabahki Paris gazeteleri- Baş atip i te. ı şar~nam~ -• 

f ki d Fransa'da silah fabrikaları hı.le açık eksıltnıe ıle ıh"' perati in orta arına ö ünç pa- nin boğazlar konferansı etra· 
raların vadesi' mahsullerin ye- fmdaki yazıları şu suretle hü- Paris, l l (Radyo) - Meclisi 28 /7 I 936 salı günü saat 
tişme ve satış mevsimleri göz lasa edilebilir: meb'usan önümüzdeki per- altıdadır. iştirak için on i 
önünde tutularak ve varsa ta· Pöti Parizien gazetesinin şembe günü silah ve mühim- liralık muvakkat teminat "J. 

k "fi mat fabrikalarının hükumet- _ buzı"le so··ylenen gün ve sV. nm satış ooperatı erinin, Montrö muhabiri gazetesine ~ 
k . b k b k" leştirilmesi projesini müzake- encu··mene gelı"nı·r. yo sa zıraat an asının e- bildirdiği bir haberde diyor ı: __ J 

lirteceği zamanlara gelmek ve _ Esaslı mes'elelerde bil- _r_e_ye_b_a_şl_ıy_a_c:!!!r_._____ 2 - Cinsi Miktarı ~ 
bir yılı geçmemek üzere tes- kuvve itilaf elde edilmiş de- kiye ve Fransa büyük elçilerile kilo ~ 
bit edilecektir. Tarım satış nilebilir. Konferanşta hazır Habeş elçisi bugün İngiltere Turan pişmiş 200 
kooperatifleri olan yerlerde bulunan devletlerden hiçbiri dışbakanı tarafından kabul beziryağı 
kooperatiflerinin vazife ve ga- Türk'lerin boğazlan tahkimine edilmişlerdir. Hafif çinko 200 

yeleri içinde olmak üzere muhalefet etmiyecektir. Paris, 11 (Radyo) - Havas boya. 
kredi kooperatiflerinin ortak· Eko Dö Paris ajansı bildiriyor: Boğazlar kon- Suma siyah 100 

larının yılıık istihsal kredile- - Münakaşa nazaridir. An· feransına ltalya'nın iştirak et- toz boya. 
rini karşılamak imkanını elde kara boğazlara hakimdir. in- miyeceği muhakkaktır. Bunun Gres araba 200 
etmesinden sonra, en az iki giliz politikası manidardır. sebebi de İngiltere'nin Bal- yağı. 
sene ortaklık etmiş ve bu Fransa Londra ile Roma ara- kan devletlerile akdettiği uz- Balık yağı 18 
zamanda kooperatife karşı sında açıkça ve muallaktadır. laşmayı feshetmemesidir. İtalya Trabzon 211 borç ve taahhütlerini vaktin- Diyor. cereyan eden müzakere ve ba-
de yerine getirmiş olanlarla Pari Midiye Londra' dan diseleri dikkatle takip etmek· 
inhisar etmek şartile tarım sa- bildirilen bir haberde tedir ve bütün Avrupa işle-
tış kooperatifleri birliğinin is- - Titulesko'nun Montröde rine karışmamakta devam ede-
tihsali verimlendirmek için ha- kullandığı lisana ve takındığı cektir. 
zırlıyacağı programın icabet- harekete hayret eden İngiliz Paris, 11 (Radyo) - Hari-
tirdiği iş ve vasıtalar için zi· mahafili pekaz bedbindir. Mü- ciye baknı M. Delbuş bugün 
raat bankasının muvafakatile nakaşa akademiktir. istediğini Sovyet sefirini kabul etmiştir. 
tayin edeceği şekilde üç yıl elde eden Türkiye vaziyete Ayni zamanda Fransa'nın Lon-
kadar vadeli krediler açabile- hakimdir, deniyor. dra sefiri M. Kurbeni de ka-
cektir. Londra, 11 (Radyo) - Tür· bul etmiştir. 

Yukarıda cins ve ıni~ 
yazılı beş kalem malzeme "'J 
katiplikteki şartname v~~ 
28 /7 / 936 salı günü sa•~ 
eltıda açık eksiltme ile . 
edilecektir. iştirak için , 
bir liralık muvakkat te 
makbuzile söylenen giill 
saatte encümene gelinir. 

2141 12 14 181 
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lzmir Komutanlığı ilanları Ms. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 

Sayfa 7 .. 

M 1 - Manisa merkezinde bulunan kıtaat hayvanatının ihtiyacı 
s. Mv. sat. al. komisyonundan: için 308156 kilo kuru ot münakasaya konulmuştur. 

lzmir vilayeti Muhasebei hu-
Mikdarı Beher kilosunun tah- Tahmin edilen 2 _ Şartnamesi her gün Manisada satın alma komisyo-

Kilo min edilen fiati mecmu tutarı nunda görülebilir. 
susiye müdürlüğünden: 

126450 
K. S. L. K. 3 - Münakasası 25 temmuz 936 cumartesi günü saat on 
12 25 15491 00 birde Manisada tümen satın alma komisyonu tarafın-

ldarei hususiyenin cibayei ve tahsilatında kullanılmak üzere 
ve idarede mevcut nümunesine göre 2000 cilt tahsildar mak
buzunun tab ve imali 15 gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 
Şeraiti ve nümuneyi görmek istiyenlerin her gün Muhasebei 
hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve eksiltmeye iştirak 
etmek istiyenlerin de ihale giinü olan 20 /7 / 936 pazartesi 
saat 10 da depozito makbuzları veya bank mektubu ile vilayet 

12 50 8115 00 dan yapılacaktir. 
12 50 12431 25 4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

u 64920 
rJJ~ • ' 99450 
ıııir'f eminab muvakkatesi 
iiJJ1

1 L. K. M k üna asanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
'"el 1162 00 Kapalı z.arf14/temmuz/936 salı günü saat 15/30 da 

, 609 ()() " " " ., " " " 16 ., 
• - 933 00 " " " " " " " 16130" 
. ti 1 - Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 

JI üç kalem Un ihtiyacı üç kıt'a şartname ile ayrı ayrı 
in kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde 
adf ,. 

3-
4 

5 

lzmir'de kışlada Mst. Mv· satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
lstc.kliler .. Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
yesıka gostermek mecburiyetindedirler. 
Eks~.lt~e~~ iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve uçuncu maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 

of· kalarile. teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
sol' en az bır saat evvel komisyona vermiş bulunacak-

de~~--;;::-~IM7d~ır~. ---:-~18~8~9 ______ ~2~7~~2:___:.7 __ ~12:..__ 
al Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
r tf 1 - Gazct "lA d ·h h 

1 e 1 anın a tarı atasından dolayı münakasa ya· 
e ıd pı m.ıy~rak 2490 sayılı kanunun on dördüncü maddesi 

.,~ t~ucıbınkce yeniden ilanına karar verilen Manisa' daki 
13 umen ıtaatının senelik yirmi d""rt b. k"l d .. ·1 . o ın ı o sa eyagı 

iki~ ı e merkezdekı _ kıtaatın yüz on sekiz bin kilo Un 
yed kapalı zarfla munakasasının devamına karar verildi. 
uşl 2 - Sadeyağı ve .Unun .. şartnameleri ayn ayrıdır ve bedelsiz 

z~ 

etlef 
Sa 

3 

olarak Manısa tumen satın alma komisyonundan 
verilir. 
On beş Temmuz 936 çarşamba günü saat on altıda 
sadeyağınm ve ayni günde saat on yedide Unun tü-
men satın alma komisyonunda kapalı zarfla ihalesi ya
pılacaktır. 

'l/t 4 - ~uhammen bedelleri sadeyağının beher kilosu seksen 
uç ~uru~ ve Unun beher kilosu on üç kuruş elli el santımdır. 

5 - Teminatı .. mu~akkateleri sadeyağının bin dört yüz 
doks~n dort lıra ve Unun bin yüz doksan beş firadır. 

6 - lsteklıler k~nundaki sarahat dahilinde vesika ibraz 
edeceklerdır. 

7 - ~.anuni şekilde yazdıkları mektupları ihale saatinden 
ır. saat ~vel Manisa' da tümen satınalma komisyonuna 

verılccektır. 1930 30 4 8 l 2 
Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 

ulii ~ Miktarı Beher kilosunun tah· Tahmin edilen 
ilJll"" Cinsi K"l - d"l f ı osu mm e ı en iati mecmu tutarı 

üıiil 
t o.JI( uru soğan KS. Sso· L. K. yrn. 10280 565 40 
edi~ : : 3360 5 50 184 80 
Jsu T . 1720 5 50 94 60 
nıil~ emınakt mu.vakkate Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
ub' a çesı 
yv• L. K. 
or5' 42 41 
nU~ 
i içJ 

Açık münakasa 15/temmuz/936 çarşamba 
13 saat 15 te 

tıııit 
01aı 1 

7 ~g " " " ,, ,. 15/30 da 
" ,, " " " 16 " 

Mst. Mv. kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları yazılı 

i " 
Üç kalem kuru soğan ihtiyacı üç kıta şartname ile ayn 

r. ayrı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
J 2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda fz-

İt1 mir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün kamisyonda hörülebilir. 4 
- l~teklil:r ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sı a gostermek mecburiyetindedirler. 
5 - Eksilt · · k d ve Ü ~e>:~ ıştıra e. ecekler 2490 sayılı kanunun iki 

. ç ncu maddelerınde ve şartnamelerinde yazılı ve· 
at ::~dları ve 1tekmin~tı muvakkatelerilc birlikte ihale saa-

8 ~- en evve omısyonda hazır bulunmaları. 28 3 8 12 
~n JJJ' Mst. Mv. Sat. Al. Komisyonundan: 

s3' 
1 

- e.lyt~şbe~kap ve Hikarideki kıtaat askerivenin l 15000 

-

ı 0 a rı a unu kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

2 
- ~ale.~i 16 temmuz 936 perşembe günü saat onda 

1 eytkuşşebapta askeri satın alma komisyonunda yapı· 
aca tır. 

3 - Teminat kk . 4 _ Ş t ~uva ate akçesı 1552 lira 50 kuruştur. 

5 I ar namesı her gün komisyonda görülebilir. 
- ~tekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve

sıka göstermek mecburiyetindedirler. 
6 

- Eksiltmeye İştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve ·· ·· ·· k u~ncu ~addelerinde. ve şartnamesinde yazılı vesi· 
alarıle temınat ve teklıfmektuplarını ihale saatından 

en az bir saat eve} komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. 26 2 7 12 

~s.2_ Mv. satın alm.a ko1!1i.syonund~n: . . 2047 
B~hcr metresıne bıçılen ederı otuz ıkı kuruş olan yüz 
hın metre kılıflık be1 kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

~ - 1
1
h
1
kalesi ~3/tcmmuz/936 çarşamba giınü saat 15 tedir. 

- temınat 2400 liradır. 

~ = Şa~namesi l?O kuruşa M. M. v. sa. al. ko. dan alınır. 
Eksıltmeye gırecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sa-
yıh kanunun iki ve üçüncü maddelerinde .yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden evel 
M. M. v. sat. al. komisyonuna vermeleri. 8 12 18 23 

5 308156 kilo kuru otun beher kilosunun muhammen 
fiati 3 kuruştur. Mecmu tutarı 9245 liradır. Teminat 
muvakkatesi 694 liradır. 

6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve-
sika ibraz edeceklerdir. 

7 - Teminaf ı muvakkate makbuzile birlikte teklif mektup· 
!arını münakasanın yapılacağı belli saatten en ~şağı 
bir saat evvel Manisada tümen satın alma komısyo· 
nuna vermeleri lazımdır 2048 7 12 17 22 

Mst. Mv. sat. alma komisyonundan: . . 
1 - Beytüşşebap ve Hikari' deki kıtaatı askerıyenın 24,000 

kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 17 Temmuz 936 cuma günü saat 10 da Bey

tüşşebap'ta askeri satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır, 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 450 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
.5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksitlmeye iştirak edecekler 2490 sa~ılı kanunun i~i 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesınde yazılı vesı· 
kalarile ve teminat ve teklif mektuplarını ihale saatin· 
den en az bir saat evvel komisyona vermiş buluna· 
caklardır. 1845 25 1 7 12 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Turgutlu'daki kıtaatı asker~yenin .< 159870) kilo kuru 

ot ihtiyacı kapalı zarf usulıle eksıltmeye konmuştur. 
2 - ihalesi 17 /Temmuz/ 936 cuma günü saat birde Tur-

gutlu'daki askeri satın alma komisyo~unda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 6395 lıradır. 
4 - Teminatı muvakkatesi 480 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve· 

sika göstermek mecuriyetindedirler. . . 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sarılı kanunun ı~ı 

ve üçüncü maddelerinde ve şartnam:sınde. y~zılı .vesı
kalarile teminat ve teklif mektuplarıle bırlıkte ıhale 
saatından enaz bir saat evvel komisyona vermiş bu· 
lunacaklardır. 4 8 12 16 2013 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Muhtelif yerlerde yeraltı benzin tankı yaptırılacaktır. 
2 - Bu işlerle meşgul olan firmalar M. M. V. hava müs

teşarlığı inşaat şubesine müracaat ederek fenni ma· 
lUmat aldıktan sonra hiçbir taahhüdü tazammün et
memek şartile proje ve tekliflerini Tem muz 936 sonuna 
kadar mezkur şubeye vermeleri. 

1819 24 26 28 30 2 5 9 12 16 19 23 26 

Mst. Mv. Satın Alma komisyonundan: 
Beher kilosu 

Miktarı Tahmin edilen nun tahmin 
Cinsi Kilosu mecmu tutan edilen fiati 

Teminat mu
vakkate akçesi 

Lira K. 
2490 00 

771 75 
577 50 

Lira K. K. S. 
Yulaf 632300 33195 75 5 25 

" 174000 9570 00 5 50 
,. 140000 7700 ()() 5 50 

Münakasanın şekli ihale tarihi gün ve saatı 
Kapalı zarf 30/temmuz/936 perşembe günü saat 16 da 

,. ,, ,, ., ,, ,, ,. ., 16,30 da 

" " ,, ,, " " " ,, 17 de 
1 - lzmir Mst. Mv. kıt'at hayvanatının yukanda cins ve 

miktaları yazılı üç kalem yulaf ihtiyacı üç kıt'a şart· 
name ile ayn ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

2 ihaleleri hizalarında yazılı tarih, ğün ve saatlerde İz
mir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda ya-
pılacaklır. 

3 - (632300) kilo yulafın ş~rtname sureti yü~ alt.m_ış altı 
kuruş mukabilinde komısyondan alınır, dığer ıkı şart-
name her gün komisyonda görülebilir. 

4 - istekliler Ticaret odasınds kayıtlı olduklarına dair ve
sika göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 
ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesi· 

5 

kalarile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

12 16 21 26 

Mst. Mv. sa. al. komisyonundan: 
Sekiz çeşit isterlizasyon cihazlcri ve teferruatı kapalı zarf 

usulile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 15000 on beş bin li-
radır ilk teminatı 1125 liradır. ihalesi 13/8/936 perşembe günü 
saat ondadır. Evsaf ve şartnamesini görmek ve almak istiyen· 
ler bedelsiz olarak M. M. V. satın alma komisyonuna müra-
caat, münakasaya giı mck için 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle teminat we teklif mektuplarile birlikte belli gün ve 

daimi encümenine müracaatları. 2067 8 10 12 14 

Istanbul Vakıflar başmüdür
lüğünden: 

SATILIK 
Değeri 

Lira K. 
15462 00 

Pey parası 
Lira K. 
1159 65 Kargir natamam üç katlı, beher 

katı 655 metre bina ve 1748 met-. 
re arsasile beraber. 

Şehza..debaşında f evziye caddesinde (Bir tarafında imaret 
ve bir tarafında Şehzade camii sokağı) bulunan ve evsafı yu
karıda yazılı vakıf mahal satılmak üzere 12171936 tarihinden 
başlıyarak kapalı zarf usulü ile artırmaya konulmuştur. ihalesi 
27171936 pazartesi günü saat 15 te Çenberlitaşta lstanbul va
kıflar başmüdürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. istekli
lerin teklif mektuplarını usulü dairesinde tertip ve mnayyen 
saatten evvel komisyona vermeleri ve şeriti öğrenmek istiyen-
lerin mahlUtiit kalemine gelmeleri. 12 16 20 24 

Açık eksiltme ilanı 
Tire Şarbaylığından: 2072 

l - Uray müessesesi elektirik dairesinin 1936 finansal yılı 
için ihtiyacı olan aşağıda yazılı iki kalem malzeme 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye konulan malzemenin: 
Muhammen Neviler 

bedelleri 
Lira K. 
999 50 

2999 80 
8 cins ampul 
66 kalem elektirik tesisatı 
ve tamirat melzemesi. 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 
74 96 

224 99 

3 - Açık eksiltmeler 2817 /936 salı günü saat 15 le yapı· 
lacaktır. • 

4 - Malzeme Jistelerile şartnameleri bedelsiz olarak Ura· 
yımızdan verilecektir. 

5 İsteklilerin muayyen olan gün ve saatta uray daimi 
encümenine müracaatları gereği ilan olunur. 12 16 21 

Açık eksiltme ilanı 
Tire şarbaylığından: 

1 - Belediyemiz hastanesi için 957 lira 60 kuruş muham
men bedelli 134 cins ilaç ve tıbbi malzeme açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Bunların cins, muhammen miktMları ve eksiltme şart
nameleri bedelsiz olarak urayımızdan verilecektir. 

3 - Açık eksiltme 28 17 I 936 salı günü saat 15 te yapı
lacaktır. 

4 - isteklilerin muayyen olan gün ve saatte muvakkat te
minat makbuz veya ınektuplarile Uray daimi encüme
nine müracaatları gereği ilan olunur. 2071 12 17 

Devlet demiryolları işletme 
umum müdürlüğünden: 

idaremizin Ankara' daki hasılat dairesinde açık bulunan ıne· 
murluklara 30 /7 I 936 günü Ankara, İstanbul ve İzmir' de ya· 
pılacak müsabaka imtihanı ile aşağıdaki şartlarla memur alı
nacak ve imtihanı kazanıp hizmete alınacaklara 67 lira aylık 
ücret verilecektir. 

1 - Türk olmak. 
2 - Yaşı otuzu geçkin olmamak. 
3 - Askerliğini yapını~ olmak veya askerlikle alakası bu

lunmamak. 
4 idare hekimlerimiz tarafından yapılacak muayenede 

sağlık durumu hizmete elverişli çıkmak. 
5 Polisten tasdikli iyi ahlak belgesi göstermek. 
6 - Lise veya Ticaret mektebi mezunu olmak. 

• Kazananlar arasında Fransızca bilenler tercih olunur. Bu 
şartları haiz isteklilerin diploma ve sair vesikalarile birlikte 
verecekleri bir dilekçe ile Ankara'da U. müdürlüğümüze, ls
tanbul' da birinci, lzmir' de 8 inci işletme müdürlüklerine 
29 171 936 gününe kadar müracaatları gereği bildirilir. 

1651-2132 12 14 17 
saatinden en az bir saat evvel komisyona müracaatları. 

~-----21_~12 __ 2s..__..,;,..;ıı ___ Devlet demiryol- 1 Akhisar bele-
lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: [ d 

• Lira arın an: diyesinden: 
76 Reşadiye kaptan hüseyin sokağında 18 taj No. lı ev 96 10 Temmuz 936 tarihinden 
77 Oruç reis mahallesinin kirpi s. 19 taj No. lı ev 72 itibaren İzmir-Konya ve Kon· 
Yukarıda yazılı emvalin birer senelik icarları onbeş gün ya-lzmir arasında aktarmasız 

müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 27171936 pazartesi yolcu nakliyatı için doğru ara-

120 lira aylık ücretli bele

diyemiz fen memurluğu mün

haldir. isteklilerin vesikalarile 
günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak miidüriyetinc mü· balar tahsis edileceği ilan müracaat etmeleri ilan olu· 
racaatları. 2091 olunur. 10 13 2095 nur. 7 9 12 14 
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~ Say~8 ............................................ ANADOLu .......................................... .. 

Fratelli Sperco Hellenic Lines 
Vapur Acentası Limited 

ROY AL NEERLANDAIS Hamburg - Bremen, Rotter-
KUMPANY ASI dam-· Amsterdam ve Anvers 

''VULCA~US,, vapuru 13 
temmuzdan 18 temmuza kadar 
limaımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

limanları için her ay munta
zam iki sefer yapacal1ır. 

Ren, lskandinav ve Baltık 
limanları için doğru Konşi
mento ile eşya kabul eder. 

Anglo.Egytian Mail 
Line 

Çeşme ılıcaları 
Büyük Türkiye Otel ve 

Gazinosu Açıldı 
"BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her 
türlii konförü cami, tertemiz takımları ile saygılı misafirlerinin 
emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. 
GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 

taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. 
Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat -

Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, NEDKALMiNA 

= 
B 
v 

"CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip 1 agustosta AN
VERS, ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 
SVENSK ORİET LINEIN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GO-

Marsilya ve iskcnderiye için 
9600 tonluk "Cairo City ,, va
puru her ay Pireden munta
zaman iki sefer hareket ede-
cektir. 

Hava 
dan; 

okulları komutanlığlt ) 

~ TEBURG, OSLO ve ISKAN
D1NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"V ASALAND,, motörü 30 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO
PENHAGE, DANTZIG, GD
YNIA, OSLO, GOTEBURG 
ve ISKANDINAVY A liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARİTİME 
ROUMAİN 

"ALBA JULIY A,, vapuru 
30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PİRE, MALTA, MAR
SIL YA ve BARSELONE ha
reket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
2ci kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasında Fratelli Sper
co vapur acentalığına müraca
at edilmesi rica olunur. 

Tele. 2004 2Q05 2663 -----llr W.F.H. VAN-
DerZEE& CO. 

Yolcu fiatinde tenzilat: 
Pire-Marsilya seyahat müd

deti 75 saat, 
Port-Sait ve İskenderiye li

manları için "VELOS,, vapu
ru her hafta pazartesi günü saat 
12 de muntazam Pireden ha
reket edecektir. Yolcu ve eşya 
kabul eder. 

Fazla tafsilat için Cemal 
Cendeli hanında No. 14 
Umum Deniz Acentahğı 

Limited 

Hava okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı şJ 
haiz istekliler: 

Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuz başlangıcından il 
tos sonuna kadar okula başvuranlar okulun bulunduğu ~ 
dışında bulunanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile 
la gönderirler ve alacakları karşılığa göre hareket ederle' 

Madde 86 - Hava okulları gedikli kısmına girme ~ 
şunlardır: 

A - Türk olacak. 
B - Orta mektep "Lise sekizinci sınıf,, tahsilini bitil 

enaz 17 en çok yirmi yaşında olmak. 

Manisa vilayeti daimi encü- c - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerindt> kul~ 
acentasına müracaat olunması. ınağa elverişli olduğuna dair mütehassısları t"J 

Telefon: 2548 meninden: olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu almak. 

------------ Dışarıda bulunanlar: 
Olivier v E Şürekası Açık eksiltme ilanı Bulundukları yerin askerlik şubelerine mGracaat ' 

Limited yeneye gönderileceklerdir. Tam teşkilatlı sıhhi 11' 
1 - Manisa memleket hastanesi için 2651 lira 47 kuruş bulunan yerlerde o yerin en büyük kumandanına 

Vapur Acentası tahmin kıymetinde 137 cins ilaç ve tıbbi malzeme racaatla muayeneye gönderilirler. 
Cendeli Han, Birinci Kordon satın alınacaktır. D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiçbir suretle su~I• 

Tel. 2443 2 Bunların cins, miktar ve eksilme şartlarını gösterir mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin eın~ 
THE ELEERMAN LINES Ltd. liste Ankara, lstanbul ve İzmir Sıhhat müdürlüklerinde müdürlüğünden veya polis amirliğinden tasdikli "' 

"GRODNO,, vapuru 25 ha- mevcuttur, orada görülebilir veya Manisa memleket göstermek. 
ziranda beklenmekte olup hastanesi baş hekimliğinden parasız olarak alınabilir. E - Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar W 
Londra ve Hul için yük ala- 3 - Açık eksiltme Temmuzun 17 inci cuma günü saat on • kındaki 2505 sayıh kanun mucibince muamele ~ 
caktır. birde Manisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. ceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müddetle j 

"MARDINIAN,, vapuru 27 4 - Muvakkat teminat miktarı 198 lira 87 kuruştur. gedikli erbaş olarak vazife göreceklerini taahhüt etJ1Jfl' 
1864 28 5 8 12 F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 

haziranda beklenmekte olup H - istekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alın 
Liverpool ve Glasgow için Hava okulları komutanlıgı"' n- miktardan fazla olursa bunların içinden riyaziye 
yük alacaktır. gilcri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. f4 

"DRAGO,, vapuru temmuz dan; mektepleri okuyucuları askeri liseler okuyucular; I 
ortalarında Londra, Hul ve yedirilir ve giydirilir. Kitap ve dig~ er ders için l~ Hava okulları için 126 lira ücretle bir mimar alınacaktır. 
Anversten gelip yük çıkara- O olanlar parasız verilir. V N. Şerait aşağıda yazılıdır. cretlerine gösterecekleri iktidar I 

• • cak ve ayni zamunda Londra, ve liyakate göre ve talimat veçhile iki senede bir zam yapı- V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı ..l 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE ve Hul için yük alacaktır. lacaktır. isteklilerin istida ve diğer evrakı ile beraber Eskişe- vaffakıyetle bitirenler arasında kabiliyetlerine J' 

G. m. b. H. "LESBIAN,, vapuru 15 tem- uçucu makinist telsiz fotoğrafcı atış ve bombardı,-
hir hava okulları komutanlığına müracaat etmeleri lazımdır. 6 

"ANGORA,, vapurn 20 tem muzda Liverpol ve Swansea- 1 _ Türk olmak. cıliğa ayrılırlar. 30 5 12 3576/191~ 
muzda bekleniyor 25 temmuza dan gelip yük çıkaracaktır. D l b 1 
kadar ANVERS, ROTTER- DEUTSCHE LEVANTE LINIE 2 - ip oması ulunmak. =•llllllfllllflllllllllllllllllıı. Doktor AllllllllllllllllllUllll 
DA 3 - Askerliğini bitirmiş olmak. 

M, HAMBURG VE BRE- "SOFIA,, vapuru 25 hazl·- 4 H h 1 k hh l k = A K 1 T ME - üsnii a vara ası ve Si at raporu ama . = ema onay 
N limanları için yük ala- randa Hamburg ve Bremen- 5 fk' 1 · · hh.. d · d · N l'k =- • caktır. - ı sene 11zmetı taa ut e eceğıne aır oter ı ce 

AMERiKAN EXPORT LINES den gelip yük çıkaracaktır. musaddak senet vermek. 30 5 12 3577 /1917 EBakterigolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mütahasSI. 
i•----------------m;-----------•-ı•---• - Ba ınnlıaue i~tnsyonu karş1sını1nki ılibek okak haşıncla 30 ss'f'. "EXMISTER,, vapuru tem- := lı ev ve ıııuayeııchaneı>ind~ ahab --aat 8 den akşam aut 6 a kııd' 

muzun nihayetine doğru bek- = hastalanuı kabul eder. 

!eniyor. New-York için yük _ Mürae:ınt rdrn hastalara ppılmaSJ Jazııngeleıı aair tnhlillit ~ 
alacaktır. _ mikro kopik JnUll)<'Dclcri İle '\Crt"m]i hastalara )Apılmasma cefr"f = gönil«'n Pnonıotorak ınua)enchanc~ndc muntazaman )Bpılır. 

DEN NORSKE MiDDELHAVS •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Tele/on: 4115 ili 
LİNJE (DS. AS. SPANSKE-

LİNJEN) OSLO 
"SARDİNIA,, motörü 20 

temmuzda bekleniyor. İSKEN
DERiYE, DIEPPE, DÔN
KERK ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul edecektir. 

SERViCE MARİTİME ROU-
MAIN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 9 
temmuzda bekleniyor. KOS
TENCE, SULiNA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, HOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA, Vl
YENA ve LiNZ için yük 
kabul eder. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NA VIGATİON DANUBI
ENNE-MARITIME BUDAPEST 

"SZEGED,, motörü 13 tem
uzda doğru bekleniyor, BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATiSLAVA, Vl
YENNA ve LINZ için yük 
kabul edecektir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi
lemez. Telefon No. 2007 2008 

•.N~A 

Menemen Urbaylığından; 
1 - U rbaylığa ait tenvirat dairesinin bir senelik ihtİ~ 

olan 13 bin kilo mazot ile 17 50 kilo ince makine yağı, V 
kilo kalın makine yagı, 500 kilo beyaz gaz, 100 kilo b~~ 
ve 40 kilo üstüpünün mübayeası 15 gün müddetle açık elı'· 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme işi 15/7/936 tarihine rastlıyan Çarşamba/ 
saat 15 te Belediye dairesinde icra kllınacaktır. 

3 - Bu işin muvakkat teminat miktarı 92 lira 73 kuruf 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak Uray tarafından verili~~ 
5 - Talip olanların Menemen Urbaylığına müracaat eP' 

leri ilan olunur. 3 7 9 12 19~ 

lzmir Muhasebei hususi~ 
müdürlüğünden; 
Bedeli sabıkı 

Lira 
26 
42 

Yeri Cinsi No·' 
Aras mektebi altında Dükkan 39 
Karşıyaka alaybey ik- Ev 26 
tısat sokak. -" 

idarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve ciıı"t 
yazllı bulunan akar kiraya verilmek üzere 15 gün müdd ~ 

/ artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek istiyenler hergün jt 
~ ij / susi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek 

O ll ıu 11°. 
'1).:1 

/ --·----- ......___.. __ ...,, yenlerin de ihale günü olan 20/7 /936 pazartesi günü saat .ılJ 
1 .&ircı~B .ÔA"r t.<Aaj da depozito veya bank mektubu ile encümeni vilayete ~· 

) '· caatlar.ı. 8 10 12 14 205f ......................................................................................................................... .-~ 
Pu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri raha 

olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnız bunu tavsiye ederler. 


