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Cumartesi 

18 
Temmuz 1936 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 

İmzadan sonra büyük merasim yapılacaktır. 15 
bin ton kaydına Rusya donanması dahil değildir. 

. 

Yeni mukavele pazartesi-

Telefon: 2776 

Yunanistan 
ve Balkanlılar . 

ıiııa 16 (A.A) - Bn_.hııkan 

Mct:ık a Hlcılıle toplnnıııış olaıı 

Balkan untautı t•koıııonik kon i'} i· 
ııirı gı1yn hnzı mii,kilıiın tı•sa<liif 

etıııcktt· olıhığııııa 'e Balkıııı ıııiit· 

tefikleri arasında noktai nazar ilı· 

r ~ 

Almanya'ya 
Tetkikat için yetmiş mual

lim gönderdik. 

Mısır üniversitelileri Canakkale-, 
ye uğradılar. Profesörleri dedi ki: 

c;anakkale, şanla 
dolu· bir isimdir. 

-

tilafhırı olcluAunıı dnir hazı gaz<'lı'· • 
lcriıı )azılorııııı cernbı•n gıızctcl'i· Atatürk 25 nisan 915te burada İstanbulu 
lerı• demişıir ki: T k. k 

, unun hiiklııılt'ıiuin ı,n)ıc lıir· ve ür ıyeyi urtardı. Yalnız Türkiyenin 

ye imzalanacaktır. Derhal 
tahkimata başlıyacağız. ~(')(leıı .• lıııheri )Ok.ııır. Fa.k~t. size. değil yakınsark tarihinin seyrini deği ti d" 

şunu kal ı olarak tcnıııı eıld11hrım kı, ~ .. ş r l 
). mıaııi tanin lıütün Balkon nıiille· 

ile fiklcrilc miina ehııtı mlikemmeldir. Dış Bakanımız Tevfik Rüşdü Aras, bir İtalyan murahhası 
ko~uştu. İtalya'y,a_ açık yer bırakıldı. . İngiliz a;; fi. 

Alman 'l r konferans neticelerini tenkid ile Rusya losunun dönüşü .. 
a ' • • • ' Loml r:ı l 7 (Had> o) -- Hıı lıri yı• 

F r nsa ve lngiltere 've tarız edıyorlar. lonlluğutıuıı ~'.r ll'hlif:İ, 21 lt•ın: 1 

a q nıuzda na t ılomm Jıeınnı lwp·ı 
Moııtı·o 16 ( \, \} il \:t• 'ı kıyeıe lıakılır;:ı Al.:,leni1.ılerı a~rılnıı~ olıtı':ığını itil· 

ajan ındaıı: ııilrni :ıııl:ı~ın:ı hı·· dirıniş•ir. 
Hoğazlnr konfcron~ı ant 22 men lır-nıcu b.:ıı"i Dıin ,.,. Lugüu Cdıelü11urıktaki 

ıll' )eni ho~ıızlar ınukaH·l•·~i pro· gibidir. Tiıull'•ko cfiııı•lı•r lııgiltPrc")t' h:ın·b.rı N· 

jı• inin hiitün noktııhırı Uurinı\ı· lıur:ıp dönnıi~ı·· ıuişlerdir. 
kuı'i olarak nıutııbık kalmıştır. ('ı•kıir. 
Tahrir kl\mİtr i , arıu prııJcnuı 
kafi metnini t" bit' cdcc ktir. 

Amerika' da ölenler 
4157 yi buldu .. 

- .., ... 

• 

Konforun ı;clrcek um uııı7 top· 
lııııtı ını eumnrte i giinii :ıııt l:; dr 

ııkı\caeı-ek , " ıııukıwdcniıı iınza"ı 
de paz:ırtt' i nnı ] ;; de 'ukulııı· 

Bt·ıfoı, l: (Haıl· 

~") :\lınıııı)a 
ıııcıılıuııtı , Moıı· 

trii konft•rnıı ıııı 

tPnkiı clınrktrılir. 

Pııri l 7 (R:ıd> o) - Aıııcrikıı· Çnnııkkııle. 16 (A.A) - ~11.'m· m:ın) n 'ııpurıı Lugilıı lmrııd ın g ~-

hıl', ktır, 
1 tanlnıl J i (Hu u~i muluıhirİ· 

ıuiıJen) _ Pozartc i güuü imzala· 

nacak olan , eni hoğazlar ııı ukn \'e· 

leııaıncsini. 
0

Türldyc"clt•n lııışka be~ 
de, let daha tasdik eı\incc, nı uk:ı· 
\e)e ahkamı derhal nwri) rtf' gi· 
reeektir. 

Yeni nıukan:1cnıınıcniıı imza· 

111 miitt·.ıkip ga~ ri a kcri mınta· 
kadn derhal tnhkiıunta lın)aml· 
nıo ı için mukMclcuameyc tı) rıcn 
hir .ı protokol ilihe ~ılihni~tir. 

Boğazlardan 1:; hin toulıık 
lı rlı g.-.ınilerinden fıızlu olan gc· 
f,;cın z ka)dma, ovyct ]hı )il do· 
nnnınn ı tnbi de~ildir. lliik(ımcti· 

. c • 
ınız, boğazlar konıi.;y omınu la~-
''etıuiştir. 

. l lanhul ı i (il u u i ımıhalJirİ· 
ıııızden) Montrö Loğn:ılnr kon· 
rf'r 1 • • • , an, ıul uki balırİ)I' müşınırınıız 
lialın, '<'lırimiz.c geldi. 
. • 1 tanLul ı 7 (Hll'<n i mulıahİ· 

rınnz<le.ıı) _ ) eui bo~azlnr muka· 

\ı>lenuııu· i 20 temmuz pazartesi 
~iiııü öğleden onr:ı aııt l5 de 
11ııuılanııcaktır. Bu müon cbctle 
parluk mera ·nı ,apılacaktır. 

Moııtrö l (i {A.A) - Elde t•di· 
l<·ıı arı in nııı ~ti' lı• lmlıisn cılilcbilir: 
11 ~ J • 

nr), uınıanıudu ,e 'fürki)e hıt:ı· 

r.ıf olclu~u tukdinle lıarb "e mııa· 
'İn gemilerin lıoğnzlara ginne~i 
11ll'llluud ur. 

Tr('O\'iİZ<' ıığrı) an milletler cc· 
ıııi) dİ paktı mucihince ) ardım 
etrnek lııı u u lııınil•ııı müs'\e uııdır. 
Bıııulan mnuda Fraıı ız donanması 
lıer uıınıı n Hoıneu 'e o\) et pct· 
tollanııı ıcdarik edehilecektir. 

'J'icnrt'l l!ı·nıilt'ri her zaman 
lıo~ıızlımluu ~rçnıekıe erlıcsttir. 
Uıı ıııe '1111 ııetice lııgiliz'Jcrin gHs
tı•rdiği uzlu mu fikri s:ı)e inde -------

Son Dakika 
• 

imza salı 
gününe kaldı! 

Montrö, 77 ( A.A)- Öğ
renildiğine göre, son gün
lerde seyahat projelerini 
birkaç kere değiştiren Ro
manya dış işleri bakanı M. 
Titulesko'nun da şahsen im
za merasiminde bulunabil
mesi i~ln boğazlar nıukave
lenanıesinin imzası salıya 
bırakılmıştır. 

Montrö, 17 ( A.A)- Ha
vas ajansı bildiriyor: 

Doktor Tevfik Rüşdü 
Aras dün ltalyan müşahidi 
B. Bovaskopa'yı kabul et
miş ve kendisine boğazlar 
mukavelenamesi projesinin 
bir kopyasını vermiştir. 

ılaki şidMtli lıararı·t ılı•\·aııı d· lckt:timizi zi) nı·cı <'ltnCK iizNe ıniştir. 'npur Çnnakkol<' lıoğımıın 
ınektrılir. Son hir lı:ıbcm gıire. :\lı~ır ünİ\ cr~itı• i profc lir '<' talı•· girerken lı:ı gih·crtede topl:ıııaıı 

Eılt:ak yüziinılcu ölenler l 5i adc· hderinılcıı ıııilrekk<'p J,ir lıt')!'lj kord<'~ \C do"t ıııı•ııılı·kct iinİ\n· 

ılinc baliğ olınu~tur. 1 ıanlml'ıı getirııu:ktc olnıı Ho • - Sonu 4 ncü say/ada-
Bu gn. etelerin 

fikrine giirı·. Frnn 

N1 H~ Hu ~a lıu 

konfcr:ııı lıt hu· 

··~·~·,....~ ......... ~ ..... ~ ..... ,.... ~·~· ...................... 4 ........ ~.~·····~·~·~···~·--· ... ·~·~· ... ·~·~·~·~·~·· 

Tevfik Rüştü Aras konferansta.. vıı~i ııınksaıllıır 
rlılr,. i"dilnd~tir. Çüıık(i lııfriliz"ln ı.ıkib ctnıi~lerdir. lııgilter~'nin son 
:ıkiııı k.uloıı buıw:ı koııft•rnııslurd:ııı zumuııd:ı sureti lı~r••kt•tiııi clcğiştir· 

Suikasd hadisesinde iki kişiden bah
sediliyor, fakat yakalanan bir kişidir 

lııı koııfn:ın""ın da aldııı lrnlıııa ı mc i de Akdt•niz iyııcetiniu fınl· 
'e):ı ı;:ıdct"c tı•zuh!irc ııgranıa ının 

Lt')UelıııileJ nizama h:ığlı olan <le,. 

)etler iı;iıı bir frlıikN le kil cclt ... 

~·<'~ini anlaını,l:mlır. 

Rouıaıı~ n hükıinu•ti nıurnfokıı· 
tini lıildirnıi~tir. Hu ilk ımn affn. 

yu ııl~·hiı11..• dı·vaııı etmckır olılıı· 

ğlıııu ı;ö~lf'rmcklı'llir. 

1 t:ıııbııl, 17 (Husu i mııluılıiri· 
uıizdeıı) Dün ak,am :Montrii')e 

lıir İtalyan muraLlıa;;ı gdıni VI" 

-Sonu 6 ıncı sahifede-

Fransa ve İngiltere hükumetleri Akde. 
niz anlaşmalarını bozmadılar .. 

istauhııl l j (Hu ıı,i ınnbaLirimizdcli) - Fran.a hük(ımcti, Al{deniz 

dı·\ Jetleri :ıra6ında akdcclilen ittifakı hozcluğu hııkkmdaki hulwrlcri tek· 

z.ip etmcktf'dir. 
1 taııbul ] j (11 n"u i wuhıı biriıııizdı•ıı) f ugiltcre lıariciyt· nazın 

:\1. Eılt•n, Akılt>ııİz paktının fngiltı·re. Yııgo lrıvya ,,. Tilrki)C :ıra ııııla 

dc\'aıu ettiğini rcıımcu hcyaıı eıuıişıir. 

Romen dış bakanı dedi ki: 

"Fransa, Çekoslovakya 
ve Rusya ile müttefikiz,,I 

--.- 1 
M. Titulesko, ltalya ve Al'?1anya-
ya tariz etti. Fransız, lngiliz 
dostluğunu daha iyi buldu. 
ntikrı·~· 1 i (H:ııl) o) - M. Ti· 

tulesko 'Cnh er :ıl g:ızctcsine be} :ı· 
nnıta lıulun:ırıık demiştir ki: • 

İu l:ır osyeıc inde hııl) n· 

·nm ):ıpnınk i tf'di~i ısl:ılınt dikkate 

lfı) ıktır. Biı.iııı için huna fc, kalfıtlı• 
ehemmi) et Hrilmcliclir, ı;üııkii bıı 
teklif ı:ınınnıen kiiçiik de' lNlf'r 

ah•)hinedir. E)liılde 1111 teklif üze· 

riııc bii) ük nıiicaclclı•ler ) ıı p.J:ıeal.:. 
ıır. Ben sulhun tarafıunymı. ll n· 
tlutlanmı1.ın emniyetini de ~idıletle 
isti)onını. Hunun t<'ıııiııi içiıı 1';'0 

nıılyonluk Huspı'ııın da yardımını 
kalıulc hazırını. Koınfınist oMıığu· 
mu ö' lcnıck iııtenıi) orııın. Miitı•·· 
fiklı•ri;nizin mcııfcntleri de hizim 

iı;iıı saygı değer hir 'nrlıktır. Bıı 
cbelıle biz de l~rao~a. Çcko IO\·nk· 

yu 'c Hu~)O ilı• ınüttefil..iz dı·· 

ıncktedir. 

Sözlerimden Ru a kerlcriııiıı 
toprallnrıırıızn gireceği nıanıı 1 çı· 
kunlmnnuılıdır. Yalnız ullıun mil· 

dııfaası ııl oınılııki rnzi) eti ö~ le· 
ıııiş ohıyornm. 

F' et, !tol) n H' Alnıauyonın ela 
ılıı tlıığuıııı i teriz. Fnkut. küçük 

itilnf H Bıılknıı itilafı, J'rıın~a H 

1ngilterr ile miin:ı cheıleriıııiz biis· 
biiıiin haşkn rn çok <lııha amimi 

. , e ciddidir. Uomaıı} a Frnnııa · nın 

en lıü,ük bir l'hcıııınheti 'ennck· 
' ' 

M. Titulesko 
tl'dir. Çliııkii J'rnnsa •nın 6i) a eti 
kiiçiik de' l~tlcriıı hukukuna ria) eti 
,·anlır. K 11\\'Ptli hir ılr:' lcı olan 
Fr:ınsa "mıı m ııi i dı· daima ulhu 
ınü~tcnittir. 

Er:;ı·r lıir harb çıkıırıoa, Hoııııın· 
) a Fr.ııı ız <·chlıe inden Lıı,.kn bir 
cdılwdc ınMki alam:ız. \'e lıillın~ a 
nr zı ı ha~knlan :ılc) hine ll'\'Sİ 

dii~uııoı rlc\ lctlcr )'anında . ) eri 

olamaz! Demiştir. 

Suikasdçı, lngilizdir. Kral 
yaralandı mı? diye sordu! 

--·-Tabancası ata dokununca at şaha kalkmış. Bir habere göre . ıse 
bir kadınla bir polis, tabancayı elinden düşürtmüşler. 

Loııdra, 17 (Hndyo) - Kral 
ı•kizidt·İ Eıh:ırıl ),ugüıı Y urk ir.<lc 

jş claire inde çalışmış ve l.ıinlcrcc 

ıressiir ııwktııp w telgraflıırı al· 
ııııştır. 

uiS.ad<'ı jnrj :\lak i\lnlwıı 32 
) nşııııla 'c 1ııe lt•ki g:ı7elt'l'ilik1ir. 

Fliııclen silahı .ın, iir<'n poli 

ı}l' :-:ılıık b:ıhri) elilenlen olup umu· 
mi h:ırLı deniz üzerinde geçirmiştir 

1 nrıdrn, 16 (A.A)- Polis mii· 
frllİtİ crııl uıııhkemcdeki i fnılt•· 

iııdt• elemiştir ki: 
:\l:ılıon ismindı• olnıı ıııiitt~~a. 

'iz h;idiı;<' hnkkmdn bana şöyle 

rlf'ıniştir ki: Kral yaralnıımııdı de
gil mi~ Onu kııt'iyyen )aralnn\lık 
i<otcıniyorduııı. nunu sadece pro· 

te to ııı:ıknnıındu yaptım. 

lliitiin clçilt•r şulı .. en Hugiıı· 

gam arayına gi~crek uikasttı·n 
kıırtıılııııış ol<luğuııclaıı ılolnp krn· 
lın tebrik dcftcrhıi iınz:ılumışlıırdır. 

Lonılr:ı, 16 (.\.A)- Oğrcnilıli· 
{;ine güre kralın h:ıyaımıı kurşı 

suikıı ıl tı•şeLbii ünde huluııııııış ol· 
ılu~ııııılaıı ılola) ı tevkif t'ılilcıı şn· 
hı-. ecnebi değildir. Kcnılis.i Sİ) a i 
teea\·iiz , .. ürmii ile itlıaııı edilmek· 

tı•dir. l\lütenrrmn kralın ii tiiııe 

-------------
Suikasdcı 

I 

deli mi imiş!_ 
l..oııdra l 7 (Hıı<lyo) - Gıızete· 

lerin \'Crdiklf'rİ lıalıerlere giire, 

krale uikıısıl teşelıhü-iintle lmlu· 

ıınu (Jorj Makıııaon), yıılnlZllır. Hu 
aılıım, uc hir şehcl.:e ve ııe de ı;i· 

yasal Lir te~ckkül adııı:ı hareket 
ctnıiştir. Kendi i, ııkıl ha tnlığına 

nıüptclüdır. Bundan Lir müddet 
eve), İngiliz tlahili) c nnzarctine 
ğüııdt•rdiği bir mektuptu, :ımlilm 

cılildiğintlıııı ,.e clııha lıir takım 

ipe sapana gdıııiycn ~wylt•rdt•n lınlı· 

ederek şikiiyette lnılunmu hı. 

'Suikıı dc;ı, aslen Lrlanılrı'lıdır. 

l\hınuıilc) hin hakiki aclı, (jerolıın 

Delingaııj dır \'C Dulılin üniver i· 
le inde tahsilini IJitirmi,.tir. Son 

zamanlarda l.oııdra'ya gcldiğinclc 

- Sonu 6 ıncı sayfada-

-------ateş etınemis olduğu tasrih edil· 

ınektcdir. ~liitcnrrız lıirdenlıirc po· 

li" koriloııunu } urnrnk krala do~ru 
ilrrleıniştir. A) ııi nnıln lıir kuma~ 

pım;asma anlı olan lıirşe) de yı·ri' 

tliişnıiiştiir. Bu Lir ruvelwrtli. llıı· 

nıı yere düşürnıiiş olıın ~alıı he· 
men tc,·kif edilmiştir. 

\':ık'tı) ı gHzlerifo g<irnıiiş olaıı 

diğer bir ~ahı nıütearnz :ılı ın 
ileri atılır utıluıaz hir poli~lc lıir 

kadın ı:ır:ıfındaıı yakalanıp tutul· 
muş olduğunu teyit etmektedir. Bu 
şalııs yakıılanınrıı ı;ırpınm:ığa lıaş· 

lamı~ ve 'lfılıı )el'l'l düşmüştür. 

Ordumuz 
Çanakkale'ye gi. 
rerken şenlik var! 

1 ıunLul 17 (Hu u iJ Çn· 
unkknledcki goyri a kcri nııııtııka) ıı 
ıııu:ıheılenin inızu ı giiııii Tiirk a • 

kerlcri girecektir. Ve hu mıınn c
lıctlc hütilıı Tiirkiye\le şrıılik \U· 

pılacaktu. 

TAŞLAR 

Loııdru, Hı (A. \) h:rul:ı kar· 

şı yapılan ımikn d lıtidi esiııdr lııı· 

zır Luluıım uş olnıılurm lıcp·İ de 
miit<'aınzın rii,·ch ı•rini krnlııı alı· 

na dokııııdunnuş oldu~unu 'e ııtııı 
şaha kail tı[tını ii) lcıııektedirlcr. 

Bu .. ıı:ıı.ln kr.ıl nrk:ısmıı döııiip 
l1aknıı,. 'c mütcamzm lıi r poli 
tıırııfınılaıı ) nk:ılııudığıııı gcirıııiiştiir. 

Lonrlr:ı, 17 ( \.A) - Poli }erin 
iki ki~i) i IC\ kif etmiş olduklarına 

dnir eveler orluıhı dolo,mı~ ol,ııı 

ŞU) iıılarn ru~ınen polıslcr ) nlmz 
Aııdrl'V Mnk lıılınıı aılıııclo biri~iııi 

-Sonu 6 ıncı say/ ada-

Suikasdda 
Trocki ve mechul 

' ' kadınların rolü .. 
t taıılıııl l i 1 n usu ij - 1ngilız 

krrılınn sııiku d ıııc ·dı• inılr. ııınrııf 

koıııilııi ılcrden H' Ru ):ı·daıı mal· 
ruıl hıılıınnn Troı;ki ile hnzı kn· 
dınlarııı p:ırm:ığı b11lu111lıığıı hak· 
kında şn~ inlar de,cr:ııı <·tmckterlir. 

~ir hakikat var, yürüyor! 
Lozan muahedesinin parlak varlığına, pazartesi günü 

yu .... : •• : .. bir sahife, bir ek daha bağlanıyor: 
Yeni boğazlar projesi! 
Akan, yürüyen hakikatler ve güneş gibi parlıyan in

kişaf /ar karşısında ·Türk olmak haysiyeti ile ne kadar 
gurur duysak geridir. Dün, başka devlet diplomatları-

• nın etekleri arkasında sürünen ve yeşil siyaset masala
rının altında dolaşan Osmanlı diplomasisinin yerinde, 
şimdi, şerefli, isabetli, hassas ve vakur bir diplomasi
miz vardır. 
Hakkımızı korumak kudretini taşıdığımız için, 
Ôzü sözüne uyan bir devlet olduğumuz için, 
Dünya su/hunu, samimiyetle sevip istediğimiz için, 

dünkü iri gövdeli, fakat kof, müstehase şeklindeki Os
manlı imparatorluğu ile alay eden garp, şimdi bize 
hürmetle bakıyor. Montrö konferansım, dünyanın en bü
yük devletleri de dahil olduğu halde biz topladık. Ta-

- Lütfen çeviriniz -



D KLER M 

Köylerde 
Sağlık işlerimiz. 

Köy, cumuriyet idaresinin 
kalkınma planında başlı ba
şına bir mevzudur. 

Köy, Türkiye' deki idari te
şekkül kuruluşunun ana teme
lidir. 

Köyde, Türkiye nüfusunun 
yüzde sekseni oturur. 

Köy, Türkiye istihsal ma
kanizmasının döndüğü yerdir. 

Köy, devlet varidatının top
lanıp geldiği kaynakların en 
kuvvetlisidir. 
Şu halde demek ki, köy, 

bu cemiyetin kan damarlarını 
taşıyan bir gövdedir, kol ve 
ayaktır. Ve binnetice, onu her 
bakımdan sağlam, faal, kuv
vetli, yaşıyan ve çalışan bir 
varlık olarak tutmağa mec-
bu ruz. 

* * * Köy sağlığı diye bir mevzu 
olmak gerek: 

Köy, içki pahalılığından is
tifade etmek istiyen esrar ka
çakçısının güzergahıdır. 

Köy, zabıta ve doktor kaç
kını bedbaht kadınların, gör
güsüz, aydınlatılmamış deli
kanlı kollannda oynatıldığı 
bir yerdir. 

Köy, hamamı, temizliği, ban
yosu olmadığı için, içindeki· 
lerini ekseriya derin bir mah
rumiyete düşüren bakımsız bir 
teşekküldür. Yıkanmıyan, traş 
olmıyan, ne köylüler vardır. 

Köy, beden terbiyesinin 
ayak basmadığı bir yerdir. 
Vücudlar sert, mafsallar katı 
ve hareketsiz .. 

* * * Gazetelerde okuduk : 
Sıhhat Vekaleti, portatif fi

lim makineleri hazırlamış. Bun· 
ları seyyar hekimlerle köylere 
gönderecekmiş. Okudum da 
heyecan duydum. 

Bizim köylü artık verem 
mikrobunu, frengi mikrobunu, 
belsoğukluğu mikrobunu alü
minyon perdelerde görecek.. 
Sefahatin, içkinin bütiin tah
ribatı ile karşı karşıya gelecek. 

Bu, şüphesiz ki, kitap ve 
sözden çok kuvvetli, ayağa 
ğelmiş, gözle görülen bir in
tibah ve düşiinme vasıtasıdır. 
Gönül öyle istiyor ki, her 
köyde, haftanın muayyen gün
lerinde, muallimlerin, askerden 
gelmiş çavuşların, ihtiyat za
bitlerin idaresinde beden ter· 
biyesi hareketleri de yapılsın 
ve haftada iki gün, üç gün 
yıkanma ve traş bayramı ya
pılsın . 

Bunu yabana atmıyalım, 
köylünün sağlığı, temizliği mor
folojisi itibarile, bu tedbirdir, 
bir ihtiyaçtır. 

Orhan Rahmi Gökçe 

Erzurum'a su 
Erzurum, 17 (Hususi)-370 

bin lira sarfile şehre su geti
rilmesi kararlaştırılmış ve Ba
yındırlık bakanı bu hususta 
tahsisat ayırmıştır. İnşaata der
hal başlanacak :ve Erzurum 
yakında bol ve temiz suya 
kavuşacaktır. 

, G u·· -n u·· n T 1 ... f H b•-mıııııııı--·-'ı Tarımkooper~tifı 
1 e g r a a e r e r 1 Yurdu kooperatifleşti 

Cumuriyet Türkiye'sinin . ----------.. ---1-.--------------------------------•ı isabetle üstüne bastığı nıü~ imza salı gününe mi kaldı? P. Malş mes'elelerden biridir. K~ 
lizmin ekonomik akid~s•.~ 

Alman gazeteleri konferans netice- üniversiteyi ifadesi olan kooper•lı~" 

Sin·ı nı·çı·n asabiy' etle karşılıyorlar? çotı.i~:ı.~~/(~:.:.; muha- :.e:!~e~;~en ::~::~enis;;:~;.~ 
temiz ve ıslah edilmiş randdl" -----------Konferans, Rusya, Fransa ve Türkiye gibi evel

birimizden ) - • İstanbul üni· alınması için en kestirme bil 
yersitesini kuran profesör Malş yol, ve en doğru bir sisteıır 
geldi , üniversite teşkilatını tet- dir. Yaşadığımız devrin iltfl 
kik etti. Beyanatında; üniver- ve fenni kanaatlarının en f 

Bulgariştan'ın da muhalefeti siteyi kurduğundan çok daha zel ve en doğru ifadesi, sof 

den anlaşmış devletleri tatmin ediyormuş. 
Montrö, 17 (Radyo) - M. 

Litvinof'un talebi üzerine bo-
ğazlar uzlaşmasının Salı günü 
olmasına karar veri!miştir. M. 
Titülesko' da imzada hazır bu
lunacaktır. 

J<onferans halen tali bazı 
meseleler üzerinde müzakereye 
devam etmektedir. Yarın saat 

" 

15 te uzlaşma şekli umumi 
heyeti ile tetkik edilecektir. 
Jakonya'nın vaziyeti henüz ta
vazzuh etmemiştir. Japon mu
rahhasının uzlaşmayı imza et
miyeceği tahmin edilmektedir. 

Yarın bütün murahhaslar 
hükumetlerinden yeni direktif 
beklemektedirler. 

Olimpiyatlar meş'alesi 
Yaya giden bir heyet tarafından Bulgar

lara teslim edilecek ve sonra ... 
Berlin, 17 (Radyo) - Olimpiyat oyunlarına iştirak edecek 

olan heyetler, tedrici surette ve müctemian gelmeğe başlamış
lardır. Bugün Japonya, Avustralya ve Yeni Zeland heyetleri 
gelmişler ve meçhul asker abidesine giderek çelenkler koy
muşlardır. Yarın, İtalya, Fransa ve lngiliz heyetleri bekleniyor. 

Olimpiyat meş'alesini Atina'dan Berlin'e götürecek olan 
Yunan heyeti hazırlanmıştır. Bu meş'aleyi taşıyacak olanlar, 
Bulgar hududuna kadar yaya gidecekler ve orada meş'aleyi 
Bulgarlara teslim edeceklerdir. Bulgarlar da, meş'aleyi yaya 
olarak Berlin 'e gotüreceklerdir. Bu heyetlerin geçecekleri yol
larda muhtelif filimler alınacaktır. 

--

3 Lokarnocu devlet 

devam etmektedir, Diğer mu- iyi bulduğunu söyledi. yoloji dilile solidarizm ve ekO" 
rahhaslar Bulgaristan'ı tatmine Avusturya' da gaze. nomi dililc de kooperatiııd' 
çalışmaktadır. Maamafih dün dir. Bu sistemdir ki, musa11 

akşam elde edilen uzlaşma, _ leler endişesi ve hak fikrini iktısadi sahact-

Berlin' de büyük ademi mem- İstanbul, 17 (Hususi) _ sola ve sağa kaçmaksızın t 
nuniyet husule getı'rmiştir. A l · h min eder. vusturya gazete erı eyecan b 

Almanya'nın resmi mahi- içindedir. Çünkü Avusturya _ Herkesin alınteri ve ka 

Yetteki gazeteleri, bu uzlaşma, liyeti nisbetindeki çalışmasını• 
Almanya anlaşmasına tevfikan l k d t ~ 

alakadarlardan bir kısmının meyvesini a ması a ar ad 
bazı gazeteler kapatılacakmış, d ~ b" t e 

menafiine göre yapılmıştır. Fa- ve o2!>' u ırşey asavvur 
bu gazeteler başvekalete baş· lebilir mi? 

kat diğer alakadarları tatmin 
etmemektedir. Sadece Rusya, vurmuşlardır. Diğer taraftan Ekonomi tarihindeki sağ ,,c 

Naziler Avusturya aleyhine sol ekoller cemiyetin bünye' 
Fransa ve Türkiye gibi eve!- d I· 
d gizli gazeteler neşretmekte sinde hep bu eksikliği 0 

en anlaşmış ve birbirlerine berdevamdırlar. durmak için çalışmışlar, ~ 
bağlanmış devletlerin menafii daima noksan kalmışlardır 

d·ı ki · t · k b 1 Avusturya propagandanı ise ve 1 e en amamen a u Bizim inanımıza göre bu e~SW 
edilmiştir. anlaşmada gizli madde olma- ği yalız kooperatifçiliğin bıf'I' 

lsbat etmiş olduğumuz gibi dığını söylemiştir. . birlerine dayanmak ve mesır 
Fıansız-Sovyet misakının tah- K. c:'arer liyetleri müşterekleş.tirmek bÜ' 
rip edici neticeleri gene 'gö- r j kümleri, cemiyette yalınız ekO" 

rülmekte ve şimdi Türkiye de 300 Üniversiteli ile nomik değil normal, netice' 
bu misaka, Almanya'ya aleyh- ler de yaratacaktır. İşte . ~11 

tar olmak üzere alınmak iste· geliyor• geniş bağlılıktır ki her iyi ıÇ' 
nilmektedir. İstanbul, 17 (Hususi muha- timai zaviyeden görmeğe "it 

Almanya'nın meslek ve he- birimizden) - Fransız edibi bizi horlgam fikirlerden uzak 
defini gösterdiğimizi sanıyo· Klod Farer'in riyasetinde, 300 laştırmağa saik olacaktır. 
ruz. Almanya zecri tedbirler- Fransız üniversitelisi yakında Artık asırlardanberi dayı· 
den kaçmış ve sulha hareket memleketimizi ziyaret eqecek· nılmaz borç altında ezilen ""' 
etmiştir. Fakat bazı devletler lerdir. Kafile; lstanbul, İzmir bu ~uretle hüviyetini kaybede: 

------------- böyle düşünmemektedirler. ve Ankara'da tetkikler yapa- rek sadece bir istismar alel' 

Fakat bu hazırlık mahiyetindedir __ o_e_m_e_kt_ed_i_r.--===·====c=ak=ı=ar=d=ır=. ==------- f:~~:~:t: .~01;~:0 r;~ü~ 
Brüksel' de toplanacak .. 

askeri anlaşma yoktur. Kudüs'te neler oluyor? yurda zenginlik getirecek yo 
lun bu yol olduğunda şüpht" Araplar şimdi çete faa- miz yoktur. Büyük Lider;yur Londra, 17 (Radyo)-Lond

ra' da esasları hazırlanacak olan 
Beşler Lokarno konferansı Av
rupa sulhu için çalışacaktır. 

Paris, 17 (Radyo) - Paris, 
Londra ve Brüksel arasındaki 
noktai nazar teatisi neticesinde 
şimdilik Londra' da üç devlet
ten mürekkep bir konferans 

dun ekonomik politikasına te· 

liyeti içindedirler. mas eden noktalarında daimi 
------- • bu noktayı tebarüz ettirmiştir· 

Kuvvetli bir ihtimale göre bu 
konferans ta eylülde toplana
caktır. 

aktine karar verilmiştir. Bu 
konferansın tarihi henüz tesbit 
edilmemiştir. 

lngiltere, Kudüs:ü bir müstemleke şek- Vakıa kooperatifçilik, bizirtl 
bulduğumuz bir şey değildir· 

/inde mi idare edecek? Fakat onu derin bir inan ve 

Londra, 16 (A.A) - Amele 
meb'uslardan M. Mander'in 

sormuş olduğu bir suale ce
vab veren müdafaa nazırı To· 

mas; lngiliz, Fransız, Belçika 
askeri manevraları hakkında 
erkanıharbiyeler arasında hiç
bir anlaşma yapılmamış oldu
ğunu söylemiştir. 

Hakim olan nazariye, sa
dece Brüksl' de umumi bir 
konferans esaslarını hazırla
mak nazariyesidir. 

Paris, 17 (Radyo) - Ber
tin' den alınan haberlere göre 
M. Hitler kısa bir zaman için
de İngiliz suall~rine cevap ve
recektir. 

Kudüs, 17 (Radyo) 
Arapların taarruz ve isyanları 
devam etmektedir. İngiltere 
hükumeti, mandater bir hü
kumet olmak hasabile Arap· 
ların bu isyanını bastırmak 
kaı arından dönmemiştir. Arap· 
lar isyan halinde buluudukça, 
lngiltere hiçbir müzakereye 
girişmiyecektir. 

nihayet vermek için Filistin 'i 
müstemlekeleri meyanına ithal 
ve Malta idaresine müşabih 
bir idare sistemi tesis ede
cektir. 

Arap kadınlarının vucuda 
getirdikleri bir teşkilat işyan 
halinde bulunan Arap erkek-
lerine yardım için şubeler teş
kil etmektedir. 

Almany<ı. - Avusturya anlaş
ması ve Çekoslovakya .. 

Bazı haberlere göre bugün
lerde Kudüs'e Yahudi muha· 
cereti durmuş lgibidir. Fakat 
Araplar bu haberlerin uydur
ma olduğuna hükmetmekte
dirler. 

Yahudi'ler, Tel·aviv yollarını 
tamire kalkışmışlardır. Burada 
5400 mülteci Yahudi vardır. 

Arap 'lar çeteler teşkil el· 
mişlerdir. Şimdi bi:t'in Filis
tin' de çeteler faaliyettedir. Çek dış bakanı, korkmıyoruz, kendimiz 

ve müttefiklerimizi müdafaa imkan
larına malikiz, dedi. 

Diğer bir habere göre İn· 
giltere hükumeti Yahudilerin 
müddeiyatına ve ümitlerine 

Yahudi'lerin, en son sistem 
silahlarla mücehhez 50,000 
kişilik bir ordu t eşkil ettikleri 
söylenmektedir. Prag, 17 (Radyo} - Dış 

işleri bakanı, M. Kamil Kroflta 
doğumun altmışıncı senei dev
riyesi münasebctile siyasi ku-
lüpte gazecilere bir nutuk irat 
etmiş ve şunları söylemiştir: 

Son Avusturya - Almanya 
uzlaşması münasebetile Çe
koslovakyanın sureti hareketi 
hakkında bazı neşriyat yapıl
ın ıştır. 

Biz, gizli siyaset takip et
miyoruz. Dostlarımızla olan 

münasebet ve uzlaşmalarımız 
aşikardır. Bu Avusturya · Al
manya uzlaşması ne kadar 
ehemmiyetli olursa olsun, biz-
ce Alman alemine ait bir ih
tilafın hallinden ibarettir. 

lspanya'da façist'lerle 
sollar çarpışıyorlar 

Bu uzlaşma bizim ittifakı- l 
mızı takviye edecek ve belki Kabine buhranı bek eniyor. Fa-
de ~omşularımızla yeni müza- • l _J k . r l k 
kerelere sebeb olacaktır. Bu çıst eraen teV lTaf yapı aca tır. 
vesileden istiğna doğru de- Madrid, 17 (Radyo) - Va-
ğildir. Bu devletlerin bize ta- ziyet çok vahim ve naziktir. 
arruz ve tecavüz için bir blok Cumurreisi M. Azana riya-
vücuda getirdikleri hakkındaki 

ketine meydan vermemek için 
polise yardım etmektedirler. 

dikkatlı bir takip ile bütiiıt 
memlfıkete teşmil etmek .,e 
tek bir blok haline getirme1' 
mal ve mülkiyet zevki tema· 
yüliyle sosyal faydayı birler 
tirmek Türk zeka ve kabiJiye· 
tinin bir eseri olacaktır. 

ahhütlerine sadık, muahedelere hürmetkar, kendini sev
dirmiş ve itimad kazanmış siyasetimiz sayesinde bu 
konferansın da neticesini almak üzereyiz. 

setinde toplanan kabine vazi-
rİvC:lyetler, manasızdır. ' yeti teskin edecek bir karar 

"Bu vesile ile devletler bir- ittihaz edememiştir. Kabine 
birlerile daha fazla irtibat bugün tekrar toplanacaktır. 

Barselon 'daki İtalyan faşist
leri komünist ve sosyalistlere 
tecavüzatta bulunmuşlardır. 

Sansebastiyan 'da maktul fa. 
şist reisi cenaze merasiminde 
sağlarla sollar arasında bir 
müsademe olmuştur. Tevkif 

Cumuriyet idaresi heniiı 
daha pek genç olan tarihinde 
yurdun her tarafında koope· 
ratifler teşkiline muvaffak ol· 
muştur. O günden bugünt 
kadar, cemiyetin sinesinde ya· 
şıyan •muhtelif cinsteki koope· 
ratiflerin tatbik bakımından 
olan eksiklikleri tesbit edile· 
rek, 2836 numaralı kanunla 
olgunlaştırılmıştır. Yeni kantı· 
nun en karakteristik vasfı, or· 
taklara geniş bir mürakabt 
hakkı vermesi, ve lktısat vt: 

kaletinin alakasının daha ıi· 
yade artırılmasıdır. Şu hale 
göre kooperatifin muvaffak•· 
yeti tam bir el birliğile ola· 
caktır. Bunun için iktisat ve• 
kilini en samimi bir ruh ilt 
tebrik ederiz. Yeni kanun• 
göre teşekkül eden tarım krcd• 
kooperatifinin ilki olan Tekir 
kooperatifi kurulurken Büyii1' 
Önderin değerli vekile yazdık' 
telgraftaki candan temenni bii: 
tün Türk, milletinin en kalb1 

ifadesidir. Pazartesi günü, elimize, Çanakkale'nin çelil<: anahta
rını gene almış olacağız. Bu anahtar, sııllı ve emniyet 
kapısının anahtarıdır. Demir gibi bileklere sahip olan 
ellerimize o kadar yakışıyor ki, harbı umumide herkes 
denedi ve parmağını ısırdı. 

Yurddaşlar, Atatürk ve cumuriyel bize geni bir eser 
daha veriyorlar .. Yürüyoruz, durmıgoruz. Her gün daha 
varlıklı ve canlıyız!. Veeeeeeyl onlara ki, bunu anla-
mıyorlar!. SAPAN 

peyda edeceklerdir. Avustur· Bir kabine buhranı ihtimali 
ya üzerinde Almanya -ltalya büyüktür. Bütün İspacya' da 
rekabetinin kalkması sulh için sağ taraf mensuplarının tev· 
bir kar demektir. kifine devam edilmektedir. 

Çekoslovakya bu gibi hadi- Polis takviye edilmiştir. Çok 
selerden korkmaktadır ve ken- mühim tedbirler ittihaz olun· 
di kuvveti ve menfeatleri ile muştur. 
müdafaa imkanına her vakit Barselon 'da, sol cenah men-
malik bulunmaktadır.,. supları sağ cenahın bir hare· 

olunan beş komünist bilahare 
serbest bırakılmışlardır. 

Madrid, 17 (Radyo} - Bil
hassa· madrid'de devam eden 
grevler yüzünden daha müh· 
Jiktir. 8000 grevci asayişi teh-
dit edecek bir vaziyet almıştır. 

N.A.KÜÇOK) 

Almanya'ya 
Giden muallimler. 

İstanbul, 17 ( Hususi ) _..,. 
70 muallim tetkikat yapma~ 
üzere Almanya'ya hareket et• 
mi tir. 



MAHKEMELERDE: 
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Barsak/arı 1 z ere cin yet•T!re'~eç·re 

u . . . Yere Dökülmüs.J - .. kın hır baskın cıayreddın, tehdıtten haberı olma • ' ızavallı ihtiyar kadını parası ıcın -··- . 
d ., •• l d. ''M d d Tire'de bir vak'a 1 ' 17 Yaşında bır ıgını SO) e ı ve asumum,, e l Old 2 1 öldürmedikleri anlaşılıyor kızı kacırdılar .. 

Kahramanlar mahallesinde muhakeme safhasının gazete- E ~~· k ya~~ ~d v:~·· Burnava nahiyesinin Uzun- müddeiumumi muavini Müm- Tire ka~asınm Çiniyeri kö-
babası Ahmed Hilmi'yi ve kız lerde yazılmamasını tekrar 1 ~~ ı af .şanı "dıred e. f ab- yu"'nde çirkin bir hadise ol-
k d · f hk · · d · t ra ı ıvıusta aya aı erı a - dere köyünde bır bağda kır- taz Yılmaz, köyden y.dptığı • 
ar eşı Fıtnat'la Musta a ve , ma ·eme reısın en rıca e - "k d k ' 1 . d mızı Ali kızı ve Süleyman ka- tahkikatta ihtiyar bir kadın muştur Kuru oğlu Mehmed'in Yu f · · d 'k" 1 · f B şah'tler gelme rı asın a ra ı mes c esın en . 

su ısmın e ı ·ı yo cuyu ta- mış ır. azı ı - b" k' l t A 1 d rısı Fatma'nın öldürülmüş ol- Fatma'nın varlıklı olduğunu Tütün çardağına baskın yapan 
banca kurşuniJe yaralıyan Sab- miştir, onların celbi için mu- j ır .v~ı· a ok mHuş .. ur. · ~l eôe den Kemerdere köyünden Hasan 
·• · l"k d 'l · f zmır ı ça ır useyın ı e e- duğunu dünkü sayımızda yaz- ve birçok akrabası bulundu-

n nt.ın 1muh~k~mesi ağırcezada hakeme ta ı e 
1 mış ır. mişli Hüseyin oğlu Hamid mıştık. Adliyece derhal tahki- ğunu tesbit etmiştir. Fatma'nın oğlu Hasan, Ali oğlu Ali ve 

ne ıce enmı t k Jd E · ğl O il · d k" ş ır. B arasında çıkan kavgada Hü- kata girişilmiş ve Fatma'nın parasına tama edilere ö ü- mm o u Sil''" ı , e erın e ı Me~leket hastanesi sıhhiye seyin, tabaklara mahsus hı- katilinin meydana çıkanlması rülmüş olması ihtimal haricin- tabancalarla U'll ederek heyetınden l k d k ·· ·· · · d 1 
ge en rapor o un- Go·. zt 'd çakla Hamidi karnından ve için tedbirler alınmıştır. dedir. Çünkü :parası berabe- çar a ·ta tutun ışın c ça ışan 

mu~tur. Bu raporda Sabri'nin p e e kollarından ağır surette ve Tahkikata göre Fatma, köye rinde değildir, bütün köylü- bir kızı kaçırmışlardır. 
delı oldu~u tasdik edilmekte ,.. ·•. kavgaya karışan Eskişehirli on dakika uzaktaki bağında ler; kendisini çok severlerdi. 17 Yaşında ve Dudu adını 
v: .mahkum edilemiyeceği bil- Z • b • Mahmud 'Ja kasığından hafif Hayıt dallarından yaptırdığı Çünkü Fatma: gelirinin miihim taşıyan bu kızın anası Hayriye dırılmekte "d· f k b engın lT gece b" k f k" k .. ı·· ·1 k .. "k k d · N f" ' · ı ı, a ·at ser est suretle yaralanmıştır. bir çardakta oturuyordu. Ge- ır ısınım a ·ır oy uyc ver- ı e uçu ar eşı a ıze yı 
bırakıldığı takdirde tehlikeli eg., fencesi Hüseyin tutulmuştur. Yara- celeri bnğa Çakal ve sair vahşi mekten ve hayır işlerine sarf- tabanca dipçiklerile döverek 
olacağı da işaret odilerek bir lılar lzmir memleket hastane- hayvan geliip zarar yapma- mekten zevk duyardı. muhtelif yerlerinden yarala-
lımarhanede tedavi altında bu- Göztepe spor kulübünün, sine' getirilmişlerdir. Hamid'in ması için giceleyin de bağda Vak' ayı gören kimse yok· mışlardır. Bir jandarma müf-
lundur 1 · h d · ·1·k b · · yıldonü- · k' ·· f ·1· • "l"'h u ması ıstenmişti. Mn - enızcı 1 şu esının kamından aldığı yara yüzün- kalıyordu. tur, yalnız Fatma'nın akşam- rezesı, va anın uç aı ını sı a • 
kenıe heyeti, maznunun deli mü münasebetile fevkalade bir d barsakları yere dökül- Köylüler, sabahleyin cese· leyin çardağında birlikte otu- larile birlikte yakalamıştır. Suç-
olması hasebile salıverilmesine eğlence tertip edilmiştir. Bu m:n tür. Hayatı tehlikededir. dini kan içinde ve çardağın ruh görüştüğü (Küçük) adın- larını itiraf eden failler, adli-
karar · · s b · v k G "" tepe'de Mez ga- ş • d k" k b h"b" 1 ·ı · 1 d' vermışhr. a rı, agırce- a ·şam, oz H d" tahkikatına Tire müd- dışında bulmuşlardır. Fatma - a ·ı ·omşu ağın sa ı ı o an yeye ven mı~ er ır. 
z~dan sonra hukuk mahkeme- zinosunda gençler tarafından d~u~:miliği tarafından devam nın sol çenesi ile bumunda kadın, karanlık basıncıya ka-
sıne götürülmüş ve hukuk hazırlanan bu eğlence için edilmektedir. iki derin yara vardı. dar birlikte oturub konuştuk- Defterdar 
ınahkeınesi, Sabri'nin Manisa davetiyeler dağıdılmış ve her· Bu yaraların tabanca kur· larını, sonra kendisinin kalkıb Ankara' ya çağırıldı 
akıl hastanesinde daimi suret- kesin gelebilmesi için icabe- Köv[ere kadar şunu yarası olduğu zannedil- bağına döndüğünü söylemiştir. 1 
te ted · ı d t t 1 s den tertı"bat alınmıştır. J F , b d k" t kk Defterdar hsan Pırnar, Ma-avı a tın a u u ma mı miş, hatta vücudundaki kan- atma nın aşın a ı a · e-
kararlaştırmıştır. Gençlerin hazırladıkları prog- Sinema gidecek !ardan go··gvsu··ndc de yara bu- sinde birçok ziynet altınları liye Vekaletinceb Anl{kara'ya 

d B" k davet edilmiştir, ugün Ü tren taharri komiserini ram çok zengin ir. ırço var- Sıhhat bakanlığı Amerika- lunduğu tahmin edilmişti, fa- vardır ve bunların ç.alınmadığı ile hareket edecektir. Defter-
yaralıyan yete numaraları da vardır. Sa- dan otomobil motörü ile veya kat doktor tarafından yapılan görülmüştür. Tahkikata göre d b h 1 'd 

D S baha kadar deniz kenarında Ak"' ··1At•· ·ı · ı· bı"r si k l b . it I F t arın; u seya atinin zmir e eri tiiccarı Davi idi'ye umu a or 1 e ış ıyen - muayenesinde çenede ve bu- ·ati , u zıynet a ın arını 8 - yapılacak yeni maliye teşki-
~e~did mektubu gönderip para neş'eli bir gece geçirilecektir. nema makinesini getirtmek- rundaki yaralann bıçak yarası ma'nın uykuda bulunduğu sı- lab mes'elesile alakadar oldu-
ıstıyen ve taharri komiserini Fırsatı kaçırmayınız. tedir. Makine ile beraber il- olduğu ve ölümü intaç ettiği rada çalmak istemiş, fakat ğu tahmin edilmektedir. 
Yaralıyan sabıkalı Hayreddinin _J mi, sıhhi, içtimai ve terbiyevi anlaşılmıştır. Fatma uyanıb kendisini gö- " • 
ınuhakemesine dün ağırcezada Ad/iyeae mevzular üzerinde, yüz muh· Ortada cinayete ait en kü- rünee yakalanarak hapse gir- Uzüm, incir 
devam edilmiştir. Yaz tatili başlıyor. telif filim satın alınmıştır. Ba· çük bir iz ve delil bile yok· memek için Fatma'yı bıçakla· Satıs ve ihra. 

Bu celsede iddia makamını b kanlık, elinde mevcut bulu- tur. Katil, izini kaybetmekte mıştır.. .. Adliyenin yaz tatili ugün d f l · t k d işgal eden müddeiumumi mu- k nan 10 - 15 ka ar i mı şim- ve ortada delil bırakmamakta Vak'a failinin meydana çı- ca l ne a ar .. öğleden sonra başlıyaca tır. k · 
avini Şevki Suner, iddiasını k d diye kadar anca'· sıneması hakikaten maharet göstermiştir. karılmak üzere bulunduğu ha- Ticaret odasınca Üziim ve Adliye tadili 5 eylrıle a ar k b ı · 
serdederek maznunun, tehdit dd olan şehir ve asa a ara gön- Tahkikata el koymuş olan ber alınmıştır. lncirlerimizin satış ve ihracat devam edecektir. Bu mü et 
ve yaralamak suçlarından tec- derilmekte idi. vaziyeti hakkında bir rapor zarfında ceza davaları, nöbetçi k B m t • • ımf t• ,. 
ziye edilmesini istemiştir. Halka, talebe ve as ·ere 1 r acı rı n marı e 1 hazırlanmıştır. Bu rapora göre L ağırceza mahkemesi tarafından 1 b ti v 
k dayreddin, suçla hiçbir ala- k gösteri en ve u sure e sag- Çekirdeksiz kuru üzümün pi-görülecektir. Diğer mah ·eme- 1 k d · I · d k 1 .ası olınadıgv ını tel"Tar etmiş- ı propagan ası ış crın e u - - yasaya ilk geliş tarihi olan t lerle hakimlerden nöbetçi olan- f l d f r· . . 
hı.r. Gösterdiği müdafaa şa- lar da tesbit edilmiştir. lanılan ilim erin e nü usumdu- Kücük bir ihracafcı Üzüm ı ıatını 15 Ağustos 935 ten 30 Hazi-

hıtI:ri dinlenmiştir. Bunlar, zun yüzde seksenini barın ı- ' ' ran 936 tarihine kadar lzmir 
apısh h 60 muhacir ailesi ran köylere kadar göndermek du" sürmek istemis. borsasında 74602 ton ve 4333 k.. anede bulunan üç ma • lu"'zumunu ı'lerı"denberı· takdir ' ' uındu M hk ·· ·· d /d • torba kuru iizüm satılmıştır. ı; r .... a eme onun e Çeşme'ye ge l. eden Sıhhat bakanlığı, bu por- lzmir Türkofis şübesi, İzmir ı Bu gibi satişlar yapılırsa mal- G h k 

d"a~reddın ın hapishaneye gel- Yugoslavya'lı (60) muhacir tatif makine ile miihim bir kuru rncyva ihracatçılar bir- lann çıkmasına müsaade edil- satışeçn~~t~;ıne 4;r;; t:~~ tev~ ığı zaman gözlerinin bağlı d b l I 
ve il ailesi Çesmc'ye gelmiştir. ihtiyacı karşılıyacaktır. liği idare heyeti tarafından miyeceğin en ya ancı a ıcı a- 1374 torbadır. e erinin mos-mor bir hal- ' 'il • d · · b 
de old 1. •• d""kl . . .. Türk kardeşlerimizin Çeşme ye Vazife ile köylere gi en tesbit edilen fiatlcrden daha rın zarara uğramaması ıçın u Haziran 936 ayı içinde lzmir 
leıni I Usumı gor u • erınkı soy- gelmeleri [lizerine kaymak. am mücadele ve hükumet dok- dun fiatlerle alivre satış ya- nokta kendilerine ayrıca bildi- limanından dış ülkclere .. 1730,6 ş er ve demişlerdir i: d f k l f ı I k · 

Mustafa, onların parasız ıaşe torları alüminyom an u a pı mamasını temin için aa i- ri ece tır. ton üzüm ihraç edilmiştir. 
- Kendisine bunun sebc- ve ibateleri ile derhal alaka· perdeyi kurarak köylüyü ten- yet göstermektedir. Bunun H --- Geçen sene Haziran ayın-

bini sorduk. Karakolda polis· dar olmuş. vapurdan çıkınca vir edecek bu cihazı, otomo· için Avrupa' daki istihlak mer· ava postası daki üzüm ihracatı 2588,3 1~~ 1 tarafından döviildüğünü kendilerini Çeşme ilk mektep bilin makinesi ile kolayca İş· kezlerine bir tamim gönderil· Jstasyon hazırlan- ton idi. 
~O}k' edi, üzerindeki aliımetler, binasına yerleştirmiş ve sıhhi letebileeektir. Otomobil işle· miş, teshil edilen asgari üzüm incir: 935 yılı incir rekolte-

a ikaten dövülme alametle- 1 d k"" ··ı c f" ti · k ı k l mak üzeredir. 
riydi. muayenelerini yaptırmış, eş- miyen yer er e a umu a or ıa erme ay ·ırı 0 ara · yapı - sinden piyasada mevcut mal 

yalarını da dezenfekte ettirmişti. kullanılacaktır. Her sene !Jlik- ması muhtemel teklifler için Ankara, lstanbul ve İzmir kalmamış olduğundan Haziran 
. Maznun Hayriddin, şahitle- Muhacirler, hükiimet tarafın· tarı artınlacak olan lilimlerin oralardaki alıcıların nazandik· arasında başlıyacak olan hava ayı içinde lzmir borsasında 
~n bu ifadelerinden sonra mü- dan iaşe edilmektedirler. Kay- arasında şehirler halkını ve katlerinin celbedilmesi isten- postalaı ı istasyonu olarak Hal- incir üzerine muamele olma-
~aasını yapmış ve masum makamın, kendileri hakkında mektep talebelerini alakalan- miştir. Çünkü ihracatı kontrol kapınar sahasında hazırlan- mıştır. Haziran 936 da lima-

o Kuğunu tekrar etmiştir. gösterdigi al5kadan çok .n.ıü- dırnn öğretici mahiyette olan- hakkındaki yeni kanuıı bu makta olan yerin düzeltilmesi nın11zdan dış iilkelcre 37,2 ton 
k ararın tefhimi için muha- teşekkir kalmışlardır. Dahılıye )arı da vardır. Cihaz ve filim- gibi satışlara aid malların ih- ve tayyarelerin kalkıp inmesi- İncir ihraç edilmiştir. 
·eme başka bir güne bırakı!- Vekaletinin emri iizerine mii- !erin bugünlerde gelmesi bek- racını men için hükumet teş- ne yarıyacak bir hale getirilmesi Geçen yıl Haziran ayında 
mıştır. rettep yerlerine sevkcdilccek- lenmektedir. kilfıtına geniş selahiyet ver- ameliyesi, yakında sona ere- ise hiç incir ihraç edileme-

Tepecik cinayeti !erdir. u••tu••n mektedir. cektir. mişti. 
Tepecik'te karısı Hamide'yı 8DUDU Birliğe dahil olmıyan küçiik 

··ıd Teftiş Vilayet ve belediye, tayyare y l kampı o Ürmcklc maznun marangoz ihracatçılardmı birinin bu fi- aman ar 
Lı h k Müddeiumumi muavini Müm- R gönderı·lecek istasyonu sahasının dümdüz rıafız Mehmed'in mu a me- apor yatlardan aşagvı teklifler yap- Verem mücadele cemiyetinin 
· d d taz Yılmaz, dün umumi hapis- olması için buradaki hendek- y I d ğ d k" l kt sıne dün Ağırceza a evam 2506 sayılı ekicilerden tü- tığı haber alınması üzerine aman ar a ın a ı çam ı a 

cdilıni~tir. Hafız Mehmed; haneyi teftis etmiştir. tün alma kanununun tatbika- dün Türkofis müdür vekili leri doldurtmuş, otları temiz- açtığı kampta 100 kişi bulun-

-
d k ·· ı··k Mehmet Ali Eten tarafından letmiş, bunun için kafi mik- maktadır. Bugünlerde daha tında mey ana çı an guç u ·- tarda amele ve silindir ma- k 

E L H leri tetkik etmek üzere 27 çağrılarak derhal birliğe gir- bazı ailelerin kampa gidecc -Telefon 2573 1 kinesi vermiştir. Halkapınar ] · h b ı t . Tem muz' da stanbul Ticaret mesi ve asgari satış fiatların- erı a er a ınmış ır. 
odasında bir komisyon topla- dan aşağı fiatıa teklif yapma- bataklığı <la kurutularak sa- Bahc, e eğlentisi 

Bugün iki büyük film birden 

1- Bu ra 
Albert Prejean - Daniele Darieuse 

2 - s·ıah ba ına 
Anna Bella - Victor Fransen 

Duhuliye 20 Kuruştur. 
Seanslar - 4 de Silah başına, 6 da Buhran 

7.30 dn Silah başına, 9.30 da Buhran bitti. 

Bitti, 

nacaktır. 
Ticaret odası umumi katibi 

Dr. Mehmed Ali Eten'in da
veti üzerine hafta ıçınde şeh
rimizin bütün tütiin ihracat
çıları toplanarak kanunun mak
sat ve gayesine uygun görü
lemiyen hususlar varsa bunları 
tcsbit ve bjr raporla komis
yona bildireceklerdir. 
Şehrimiz tütüncüleeri namına 

ayrıca bir delegenin İstanbul' a 
gitm;si-demuhte~ldir. -

ha da daha geniş bir hale ması kendisine ihtar olduğun· Her hafta devam edecek 
d getirilect•ktir. 

an hemen birliğe kaydedil- olan Halkevi bahçe eğlentisi, 
miş; istidasını vermiştir. As- Ankara, İstanbul ve f zmir bu hafta da cumartesi giinü 
gari fiatlardan dun alivre tek- arasında muntazam hava pos- akşamı ev bahçesinde yapıla-
liflcri yapanlnr şiddetle takip taları tayyare seferlerinin bu caktır. Davetli yurddaşlanmı-
edilecek ve kendilerine ilıra- ay sonuna doğru muntazam zın teşriflerini rica ederiz. 
catç.ı lisansı verilmiyecektir. bir şekilde başlıyacağı tahmin Taym 

İzmir Türkofis şubesi asgari edilmektedir. Gümrük icra memuru Naz-
fiat listesini Berlin, Londra ve Bayındır arazi tahriri ıııi Kaylan, yeni teşkilat ka-
diğer Türkofis şubelerine ta- Arazi tahrir müfettişi Halis, nunu mucibince ihdas edilen 
mim ederek bunlardan aşağı Bayındır kazası arazi tahririne hukuk ve icra servisi şeflif,rine 
yapılacak satış tekliflerinin ait işleri teftiş etmiş ve ça- 35 lira asli maaşla tayin edil-
derhal tellenmesini istemiştir. lışma tarzını çok iyi bulmuştur. miştir. 



Mısır ü:niversite-

S iyase t ve Aşk lil~ri Ç~nakka-
le ye ugradılar. --... ··---Edebi, Tarihi, macera romanı - Başı 1 inci sahi/ede -
sitesi profesör ve talebeleri 
Türk'ün bu şahamet sahasında 75 .. 

Lüsi, gözleri inmiş bir hal- Stuber dovuca Hanri Bua- ölen arkadaşlarımız için büyük 
de bir müddet sakit durdu; gemon'un kapısına gitti ve tezahürlerde bulunmuşlardır. 
sonra: kapının zilini çaldı; kapı açı- Bu münasebetle Mısır üni-

- Ne ehemmiyeti var! De- lınca hemen içeri girdi. versitesi profesörü demiştir ki: 
di. Ben şimdiye kadar hiç bir Kapıcının odası önünden Aziz arkadaşlarım. 
şey sevmemiş olmakla iftihar geçerken de: işte Çanakkale önündeyiz. 
ederim; o kadar ki vatanımı - Yüzbaşı Buagemon için Çanakkale burası ebediyen 
bile sevmedim! Ne ehemmi- geldim! Dedi. tarihi kalacak bir yer. Bu isim 
yetı var. Alemın tasası bana Pibulet elinde lamba oldYğu şanla dolu bir isimdir. işte 
kalmadı ya.. halde Hanri'nin dairesinin ka- buradadır ki, Türk milleti ken-

Bu kadar hissizlik karşısın- pısını aştı. Stüber, genç kızı disinden adedce ve teknikce 
da Stuber bile tiksindi, fakat görünce hayret içinde kaldı: faik bir düşmana İstanbul yo-
bir şey söylemedi sıgarasını - Siz.. Siz mi matmazel? lunu kesti. 
yakarak bir koltuğa oturdu. Dedi. Ne mesut bir tesadüf?. Milletlerin tarihinde unutul
Lüsi de bu sükutten istifade Pibulet'te Stuber'i tamdı. maz güAler vardır. Çanakkale 
ederek bugün kazandığı para- Vakıa, araba kazası günü bu de Türk tarihinde zamanın 
ları saymağa başladı. adamı biraz yılışık görmüştü; ebediyen aşmdırmıyacağı gra-

Stuber, müstehzi bir tavırla: fakat fena bir harekette bu- nitten bir abide olarak kala-
- Nasıl?. Dedi. Tam elli lunmamıştı. caknr. 

tane biner franklık mı?. - Ne arzu buyuruyorsunuz? Sofya'da ataşemilter olan 
Lüsi, başı ile " Evet! " işa- - Sizi burada bulacağımı kaymakam Mustafa Kemal 23 

reti yaptı. hiç ummuyordum.. Bu zavallı nisan 1915 te yeni teşkil edil-
Yirmi dakika sonra, kapıda Yüzbaşının başı ucunda sizin miş olan ondokuzuncu fırka-

bir anahtar sesi duydular. Sa- bulunmanızdan çok memnun nın kumandanlığını eline al-
atçı Şanç gelmişti ve; oldum. mıştı. Türk yüksek kumanda 

- Araba aşağıdadır! Dedi. - Ben de sizi burada gö- heyeti tereddüd içinde idi. 
Stuber kalktı: receğimi hiç ummıyordum. Kaymakam Mustafa Kemal 
- Alal Dedi. Sende be- -Bundan tabii ne var san- tehlikeyi gördü. Hareketsizlik 

nimle beraber gel. Yolda sana ki?. Ben yüzbaşının doktoru devam ettiği taktirde bundan 
talimat veririm! değil miyim?. çıkacak felaketin genişliğini 

Sonra, Lüsi'nin kendisine - Ne?. Yüzbaşıyı siz mi ölçtü. Ve hiçbir emir bekle-
vcrmiş olduğu dosyayı göster- tedavi ediyoriunuz? meksizin kendi şahsi teşeb-
di, ve: - Haberiniz yok mu? büsü ile kararını verdi. 

- Bu paketi burada bıra- - Fakat ben buraya henüz Ordusunu aldı. Ve en ziya-
kıyorum. Bunu bir dolaba ki- yeni geldim! · de tehlikeli gördüğü noktaya 
litle ve anahtarını bana ver. - Hizmetçi misiniz? koştu. Bu nokta Arıburnu idi. 
Çünki herhangi bir zaman dö- - Hayir.. Yaralı olduğu Filhakika onun askeri dehası 
nersem, seni beklemeden bu müddetçe, uyurken başı ucun- kendisini aldatmamıştı. 
paketi alabilmeliyim .. Dedi. da bulunmak için buraya gel- 25 nisan 1915 te şafakla 

Bundan sonra, Lösiye: elimi beraber 15,000 anzak Arıbur-
- Artık size ihtiyacım kal- ı .. - Genç kız hiç ·bir şeyden nununa çıkıyorlardı. Hiç kim-

madı. Evinize dönebilirsiniz.. şüphe etmeden kapıyı kapattı se bunların bu manialı nok-
Dedi. ve Stuber'i içeri aldı. Ve: taya çıkacaklarını ve bu yal-

- Dalgın uyuyor! Dedi. çın ve v<ıhşi ~sahillere hücüm -10-
Bundan bir çeyrek saat son- Akşamdan bir kadın geldi, edeceklerini sanmamıştı. 

ra, pos bıyıklı ve Meklem- gittikten sonra, mecruhun başı Mustafa Kemal yalnız as-
burglu bir adam olan Hamers- ucuna geldim. Ben de dalmak kerlik sanatının yüksek kapi-
teyn tarafından sevk ve idare üzere idim.. tenlerinin haiz oldukları cür'et 
edilen araba Foborg Sen Ha- _ Sonu t1ar- ve pervasızlıkla düşmanın fai-
nore sokağı ile Matinyon so- 1 

1 
kiyetine ve askeri meziyetle-

kağı köşesinden dönüyordu. Borsada rine bakmadan onun karşısına 
Az sonra araba durdu. ~~--------- çıktı. Hücuma kalktı. Onun 

Stuber arabadan indi. Sa- Üzüm sallfları: imanı vardı. Ve biliyordu ki, 
ad~kıkSa1 nç'ta beraberdi. Etrafı Ç. Alıcı K. S. K. S. Türk askerinin kahramanlığı 

ı at e gözden geçirdiler. 71,5 Alyoti bira. 9 9 50 ve fedakarlığı karşısında hiç-
Sokak tamamen tenha idi. 26 S. Emin 9 25 9 25 birşey dayanamaz. 
Evlerin pençereleri kapatılmış 13 Şınlak z. bi. 8 75 10 Üç piyade taburunun bir 
hiç bir ışınk ta görülmiyordu. 13 K. Kazım 9 50 9 50 makineli tüfek bölüğünün ve 

Stuber saatçıya: 123,5 bi; cebel topu bataryasının 
- Çabuk hareket lazımdır. 520803 başında düşmanın sol cena-

Dedi. Sen burada kalacak ve 520926,5 hını vurdu. İki piyade taburu 
etrafı gözetlemekte devam ede- Zahire sabşları: bir makineli tüfek ayni za-
ceksin. Bilhassa Elize cihetini ç Al K manda düşmanın sağ cena· 

.. d K d d . ıcı . S. K. S. h h I 
goz en ayırma.. apı an a 916 Buğday 6 50 7 ına ücum etmişti. şte ora-
uzaklaşma .. Islık çaldığım va- 50 Arpa 3 50 3 50 da onbeş saat beşbin Turk 
kit bana gel! 1 adım adım onbeşbin Avustu-

Süküti bir adam olan Sanç 1 Nöbetçi eczaneler 1 ralya'lıyı ve Ye11izelanda'lı .ile 

bu sözlere sadece bir baş Bu akşam Başdurakta Sıhhat müca.dele etti. 
işareti ile mukabele etti. Karantinada Eşref, Kemerde Düşman durmadan gerili

Kamer, Eşrefpaşada Eşrefpaşa yordu. 25 Nisen 1915 sabahı 
eczaneleri açıktır. tehlike altında bulunan Geli-ANADOLU ___ , __ 

__ G_ünlük siyasal gazete 
Sabip Ye hao·azganı 

Haydar Rüşaü ôKTEM 
Umumi neşriyat ,.e yazı işleri 

müdürü: Hamdi .ı. ılzhet 

fdanbanesi: -
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Halk partiıi binaıı içinde 
Telgraf: 1zmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 -Poata kutusu •OS 

ABONE ŞERAiTi 
Yıllı~ 1200, ala aylığı 700y üç 

aylığı 500 kURftur 
Yabancı memleketler için ae.neli.k 

abone ücreti 2 7 liradır 
Her yerde 5 kuruştur -~ilılil geçmit aU.laalar 25 kuruftur ·--

ANADOLU MATBAASINDA. 
BASILMIŞTIR 

Milli mUdaf•a pulları 
Bazı. pul bayilerinin milli 

müdafaa pulu satmadıkları ve 
kendilerine müracaat eden 
halka: 

- Pul yok! Cevabı verdik
leri haber alınmıştır, Bazı pul 
bayilerinin bu harekette bu
lunmaları, milli müdafaa pul
larından kendilerine aidat ve
rilmemesi sebebi imiş. 

Bayilerin, vatanperverliklerin
den şüphe etmiyoruz. Fakat 

·bazılarının bu garip hareket
l~rine ne mani vermek lizım
geldiğini de anhyamadık. Bu 
mes'eleye alikadarlann ehem
miyet vermelerini bekleriz. 

bolu yarımadası boğazlar ve 
lstanbul güneş batarken artık 
tamamen kurtulmuf bulunu
yordu. 

Düşman Çanakkale'nin tah
liysine kadar sahil boyunca 
siperlerde kalmıya mahkum 
edilmişti. Mustafa Kemal işte 
bu tarihte lstanbul'u birinci 
defa kurtarmıştı. Mulıtakkak ki 
onun lstanbul'u ve ayni za
manda bütün T6rkiye'yi bir 
ikinci defa ve bu sefer kat'i 
olarak kurtarması mukadder 
bulunuyordu. 

O ıaferi ile yalınız Türkiye 
vekayiinin seyrini de~il. hötün 
şark tarihinin seyrini değiş
tirdi. 

M. Mussolini ve Avrup 
--~---------...-.-----~~ 

Lokarno toplantısı kum üstünde bina kurmJ. 
olur ve İngiltere fena vaziyete düşermiş. 

Paris, 17 (Radyo) - La 
T ribon Dö Masyon gazetesi 
müdürü M. Mussolini ile bir 
mülakat yapmıştır. M. Mus
solini demiştir ki: 

Habeşistan zaferi nihai bir 
zaferdir, bu mes'ele üzerine 
artık müzakere caiz değildir. 
Bunu birkaç defa daha söy
ledik, Faşist hükumetinin za-
feri tanınmalıdır. 

ltalyanın Uluslar sosyete
sine iştieaki de İtalya hakkın
daki fevkalade kararların kal
dırılmasile mümkündür. 

Roma, 17 (Radyo) - Jur
nale D'Jtalya, Mussolini'nin 
gazetecilere verdiği son beya
nattan bahsederek: 

" Bu beyanat, Düçe'nin 
Deyli Meyi gazetesine verdiği 
beyanatı tamamlamaktadır. M. 
Mussolini, avrupa işlerinde 

-mevkiini almağa hazır bulun-
duğunu tekrarlamıştır. Fakat 
bu hususta gayri tabii kayıt
ların kaldırılmasını şart koş

maktadır. 
Fakat M. Eden'in beyanatı 

ltalya'nın bu maksadını kolay
laştıracacak şekilde değildir. 

Eğer hal böyle devam ederse 
Belçika, Fransa ve İngiltere 
hükumetlerinin, İtalya ve Al
manya'nın iştiraki olmadan bir 
iş görmeleri kabil değildir. 

Hatta, bu ademi iştirak va
ziyeti Belçika ve Fransa'yı bu
büyük zarara sokabilir; ve İn
giltere için de vaziyet böyle 
olabilir . 

Kont Çiyano'nun Lokamo 
davetine verdiği eevap ta, Al
manya ve ltalya olmadan ve
rilecek kararların "Kum üze
rinde bina kurmak" mahiye-

ltalyan'lar t~kzip ediyorlar 

Mareşal Grac;yani 
öldürülmemiş. 

Maamaf ih Habeş çeteleri Adis
A baba~akinine geldiler. 

Londra, 16 ( A. A) - iyi 
malumat almakta olan mehafil 
Adis-Ababa' nın memleketin 
diğer aksamile günlerce irti
batın kesilmiş olduğunu be
yan etmektedirler. Sel gibi 
yağan yağmurlar tayyare mey
danlarını, yolları geçilmez bir 
hale sokmuştur. Tayyarelerle 
kamyonları atalete mahkum 
etmiştir. 

Fazla olarak Habeş çeteleri 
Cibuti demiryolunu 6 Tem
muz tarihindenberi kesmiş bu
lunuyorlar. Servis ancak Adis
Ababa 'dan bir trenin tahri
kinden sonra temin edilebil
miştir. 

Adis-Ababa'nın yakininde 
bir takım karışıklıklar olmuş 
.. 1 .................. , 

. Aziz dostlarım, 
Birkaç saat sonra İstanbul'da 

miralay Mustafa Kemal'ın kur
tardığı bu memlekette bütün 
muhabbetlerimizin hatta ümit
lerimizin makesi olan Ata
türk'ün Türkiyesinde olacağız. 

Burada vatanları için ölen 
askerleri selamlayalım. Onla
rın hatırasını ve ebedi şanla
rını tebcil için bu çelengi 
denize atalım. Ve bir dakika 
sükut edelim. 

İstanbul, 17 (A.A) - Ka
hire üniversitesi profesör ve 
talebelerinden mürekkep 100 
kişilik bir grup bugün 16,30 
da Dacya vapurile şehrimiz.e 
gelmişlerdir. 10 profesör ve 
90 talebeden mürekkep olan 
misafirler rıhtımda içlerinde 
üniversite rektör ve profesör
leri de bulunan büyük bir ka
labalık taraf mdan karşılan-
mıştır. 

Yarın Kahire üniversitelileri 
şerefine lstanbul üniversiteli
leri tarafından bir ziyafet ve
rilecektir. Misafirler şehrimizde 
on ıün kadar kalacaklardır. 

ve oradaki İtalyan mevzileri 
müteaddit tecavüzlere uğra
mıştır. ftalyan yüksek kuman
danlığı tathir ameliyelerine gi
rişmiştir. 

Cibuti, 16 (A.A) -Royter 
Ajansı muhabirinden: 

Adis-Ababa' daki ltalyan'la
rın münferid bir vaziyette kal-

mış olduklanna dair olan ha
vadislerin asıl ve esası yoktur. 

Mareşal Graçyani'nin öldürül
müş veya yaralanmış olduğuna 
dair olan haberler de asılsız
dır. Mareşalın sıhhatı tama
mile yerindedir. Cibuti Adis-

Ababa demiryolu Madjo ve Adis 
Ababa arasında kesilmişse de 
birkaç gün içinde ltalyan 'lar 
tarafından tamir edilmiştir. Ha
sar pek ehemmiyetsizdir. Bu 
gibi hadiselerin tekerrür et
memesi için İcab eden ted
birler alınmıştır. 

Roma, 17 (A.A) - Müs
temlekat nazırı, mareşal Graç-

yani'nin ölmüş olduğuna dair 
olan haberleri tekzip etmek-

tedir. Nazır Habeşistan hidi
vinin daha bu sabah Roma'ya 

bir telgraf çekmiş olduğunu 
tasrih eylemektedir. Diğer ta-

raftan dün Habeş - Fransız 
demiryolu idare meclisi erk~
nından M. Gevol ile görüşmüş
tür. Nazır yağmacıların taar
ruzu üzerine birkaç gün dur
muş olan münakalatın normal 
bir surette yapılmakta olduğu
nu ve vaziyette sükun hüküm 
sürmekte bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

Adis-Ababa, 17 (Radyo) -
Debarelc mıntakasında yeni
den birkaç reis teslim olmuş
tur. Diğer kısımlarda da iki 
reis daha dehalet etmiştir. 

Mareşal Graçyani Fransız 
gazetecisi Madam Edit'i nı
şanla taltif etmiştir. 

tinde olacağı bildirilmiJtl" 
Eğer bu siyasette ısrar edff 
lerse, lngiltere hükumeti ye' 
ve mühlik vaziyetlerle kaf11lr 
şacaktır. Demektedir. 

Dançig'te Al
manya-Lehistı 
Bir hadise cıktı. 

' ler cevab hazırlıy 
Varşova, 16 (A.A) - GI 

zeteler M. Hitler'in halihaıırd' 
Lehistan'ın Leipzig adındl 
Alman kruvazörünün Dantf 
limanında bulunduğu sırı/J 
vukua gelen hadiseye mütJ' 
lik olan notasına cevab b-' 
lamakta olduğunu yazmakfl' 
dırlar. 

Gazeteler bu notanın rııtl 
lihane bir ifade ile kal_. 
-alınacağını yazmaktadırlar. 

Kujer Varsavski diyor ki: 
Bu hal Almanya'nın DanıİI 

hadisesini mümkün olduğu ki' 
dar yakın bir zamanda tasfi1' 
etmek arzusunda bulundu~ 
göstermektedir: Almanya'.,
Danzig'i ilhak için bir takı" 
tedbirler almış olduğuna dil 
haberler asılsızdır. Esasen 1' 
histan müdafaa vasıtalarıol 
malik olub serbest şehrin İ~ 
tısad bakımından harab olnı" 
sına sebebiyet yerebilir. 

Berlin'e gidec 
sporcularımı1 
İstanbul, 17 (Hususi mulal' 

birimizden) - Bura gazetelet'ı 
Berlin olimpiyatlarına göndt 
rilecek sporcuların 37 ve idi' 
recilerin de 15 kişi ola~ 
tesbit edildiğini yazıyorlar. 

Erzurum'da gazete 
Erzurum, 17 (Hususi) "" 

Umumi müfettişliğin teşebbiifİI 
üzerine Erzurum'da "Doğu lliı 
adında bir gazete çıkarıla~ 
tır. Bu gazete, doğu illeriPİf 
tanınmış kimselerine ait rne' 
zuları ihtiva edecek ve ~ 
illerdeki bayındırlık, kalkınll1' 
hakkında günü gününe habel' 
ler verecektir. 

Bu dilsiz 
Acaba kimdir? 

İstanbul, 17 (Hususi muhl 
birimizden) - Jandarmalat" 
mız, Antalya civanndaki d,, 
larda serseriyane :dolaşan f/I 
kendisine dilsiz süsü ver' 
~üpheli bir şahsı yakalaJllll' 
lardır. Bu adam Antalya'1' 
getirilmiş ve tahkikata'_başla( 
mıştır. 

-----------------~ Kari mektupları: 

Karatat'taki deniz otl,,.. 
Dal;al.,n Karataş Koyuııd' 

topladığı deniz "otlarının iJ' 
dırılmaması yüzünden bu tf 
vardaki evler pis bir kol" 
içindedir. Deniz üzerinde g~ 
bir sahayı örten bu otlar, F' 
neşin harareti le kokuşmakU f/I 
sivrisinek te yapmaktadır.~ 
otların belediye tarafın' 

toplattırılması halkın sa~ 
namına lazımdır. Belediye _., 
isliğinin nazarı dikkatini cır 
bederiz. 
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lngiliz'ler, Fransız karargahının haşme
tini kibirlerine hazmettiremediler .. 

Sekizinci Hanri de ayni ar
zuyu gösterdi, fakat bir müd
det sonra "Ciddiyet ve söze 
sadakat kalptedir, sakalda 
değil!,, Diyerek traş olmakta 
bir beis görmedi! 

Bu sakal hikayesi uzun ve 
diplomatik muhabere ve mü
nakaşalara sebeb oldu. Bu da, 
matlub mülakatın geri kalması 
için kafi bir sebeb teşkil 
etti. 

• 
* * Şaılken, sekizinci Hanri'nin 

karısı kraliçe Katerin d' Ara
gon'un yeğeni idi. 

1 
Şarlken, Katerin'in nüfuzile, 

ngiltere kralı tarafından Fran
sova' dan evel kabul edilmek 
İçin çalışıyordu. Fakat Okya
nus'tan muhalif rüzgarlar esi
~ordul Bir gün ansızın Duvr 
lımanına geldi, tam beş gün 
sekizinci Hanri'nin samimi mi
safiri oldu; beş gün haşhaşa 
Verdiler, nefret ettikleri Fransa 
kralı aleyhine ne lazımsa karar 
verdiler. 

Bundan sonra, gemilere bin
diler, birisi Fransa'ya, diğeri 
de Almanya'ya müteveccihen 
Yola çıktılar. 

Bundan evel sekizinci Hanri 
birinci Franso~a'nın Marinyan 
zaferini kazandığını duyduğu 
v.akit o kadar müteessir olmuş
tu ki, "Adeta gözlerinden yaş
lar akacaktı!,, 

Kendisinden üç yaş küçük 
olan Fransız kralının muvaffa
kıyetlerine mani olmak için el 
altından ne yapmak laz:ımsa 
Yapmaktaydı. Halbuki, şövalye 
kral: 

- Sizin ittifak ve dostlu
ğunuzu elde ettikten sonra, 
ben Avrupa'da hiçbir prens 

• ve hükumdardan korkmam! 
Diyordu. 
F rankfort muvaffakıyetsizliği 

h~berini, Fransova gfiya se
vınçlc karşıladı. Zahiren hiçbir 
teessür göstermedi. Fakat, bu 
Vaziyet Şarlken'in nüfuzunun 
Ve kudretinin genişlediğini ve 
ufukları kararttığını da çok 
Çabuk hissetti. 

F ransova, bu endişeyi çok 
ınükemmel hissediyordu. Bu 
halin bir tehlike teşkil edebil
mesi her zaman mümkündü. 
Bu tehlike, Fransova'nın hiçbir 
zaman aklından çıkmıyordu. 
Bununçun, bilmukabele yard~
rnını lemin etmek fikrile sekı
zinci Hami'ye dostluğunu ar
zetmiş bulunuyordu. 

Sekizinci Hanri samimiyet 
Ve dostluğunu teminde tered
düd göstermedi. Ve bunun 
için de Andre' de mülakatı ka-
bul etti. 

Fakat hey'hatl. Fransızlar~~ 
haşmet ve daratı, prens ve şo
valyelerin, maiyet erk~~ının 
ormaıılarını değirmenlerını sa
larak vücude getirdikleri. ~~ 
"Al k 1 kıbırlı tın kumaş ·anıp •• 
ve hodgam lngiliz'leri kıskan-
dırdı! 

Ve birinci Fransova, kızı-
nın, ~ekizinci Hanri'nin oğlile 
evlenmesi anına kadar senede 
yüzbin ekü vermeği taahhüd 

etti! 

* • • Kralların bir araya gelme· 
sinden sonra mütemadi şenlik 
ve eğlencele; başladı. lngiliz-

ler; Fransız kadınlarının güzel 
sesi, niiktcli nağme ve bir 
kemanla pek kolay elde edil
diklerini anladılar. 

Heriki milletin güreşçileri 

güreşiyorlar; ok atma müsa
bakaları yapılıyor ve sekizinci 
Hanri ok atmada birinci ge

liyordu. 
Validei krali, Margrit ve 

kraliçenin etrafında birçok gü
zel kadınlar vardı. Bunlar ara
sında An Boleyn bir yıldız 

·gibi parlıyordu. Sekizinci Hanri 
de bunu da farkelmişti. 

Kraliçe Klod, bu şenliklerde 
saf ve samimi, mütevazi etva
rile adeta hakimdi. Ve... Be
şinci defa olarak gebe idi. 
Dördüncü olan prens Hanri'yi 
31 Mart 1519 da Sen Jermen
de doğurmuş ve Sekizinci 
Hanri bu çocuğun balığı idi. 

ilk çocuğu, güzel Lüiz öl
müştü. Bu kıza nişanlı bulunan 
Şarlken gizliden, Fransız veli
ahdının nişanlısını da babaı.;ı 
sekizinci Hanri' den istemiş v J 

Portekiz prensile nişanlanm1k 
üzereydi! 

Bir öğleden sonra, sekizinci 
Hanri, birinci Fransova'nın en

sesine el attı ve: 
- Kardeşim .. Sizinle güreş 

yapmak istiyorum! Dedi. 
Birinci Fransova, siyasi ne

zaket icabı ilk hamlede mağ-
lub oldu. Fakat müsaraanın hita
mında kendisini ve siyaset 
icabatını unuttu ve lngiliz'lerin 
kibirli kralını bir hamlede ve 
hakiki bir oyunla yere serdi! 
Çünkü kuvvetli ve mahir bir 

güreşçiydi. 
- Sonu var -

Diş hekimleri
miz okusunlar •. 

Hartman isminde bir Ame
rikalı doktor herhangi bir 
ameliyata tabi tutula:ak bir 
dişi tam bir saat muddetle 
hissiz]cndiren bir ilaç keşfet
miştir. Keşfini bir se~el ~em
baJ addetmeyip, ınsanıyete 
bir hizmet olmak üzere ilan 

etmiştir. 
Haç tertibi şudur: 
Thvmole 1,25 kısım 
Al~ool aethylique 1 " 
Ethcr sulphurique 1 " 
Mahlfil koyu renkte ve iyi 

kapanan şişelerde ~nuhafa~a 
edilir. lıaç hissizlendırmck ıs
tediğimiz dişin üzerine bir 
parça pamukla konulur. Pa
muk işba halinde olmıy~~~-k 
ilaç dişin minesi veya. çuru
müş tarafı ( : Carie) ıle te-

masa gelecektir. . . .. . • 
Şayat çürümüş dışın uzerı-

nc konulursa, çürümüş tarafı 
çıkardıktan sonra ikinci ?ef~ 
olarak ilaç tatbiki ınecburıyetı 
hasıl olabilir. 

ilaç çocuklar için bir daki-
ka ve büyük için bir buçuk 
dakika dişin üstünde kalmak 
lazımdır. Sonra pamuk çıka
rılır ve tatbik yerine sıcak 
hava üfürülür. 

Doldurulmak istenilen diş-
ler üzerine bu ilaç konulduğu 
zaman, doktor dişin içini te
mizleyip siniri çıkaran alet ile 
serbestçe ve hastanın hiçbir 
ağrısı olmadan bir saat kadar 

işliyebilırmiş. 

- ---- ---- -- ~----·-.,. ·u " ' -·----

iki kıt'a arasında Türkiye. 
T aymis, demiryollarımız, sıhhat ve nüfus işleri ile 

dost intihabımız hakkında ne diyor? 

Ankara' dan bir gör ü11üş •• 
9 Temmuz tarihli Taymis 

gazetesinden: 
Gerek ekonomik ınünase· 

betler, gerek müdafaa saha
sında Türk politikası, demir-

f yolu yapmak ve1 nüfusu artır
mak esaslanna _istinad ediyor. 
Demiryollar inkişafı bakımın
dan memleket, cidden muaz
zam bir muvaffakiyet göster-

miştir. 
1940 senesinde, Lozan mua-

hedesi sirasında cumuriyet hu
dutları içinde bulunan demir
yollarının iki misline çıkarıla
cağı tahmin edilmektedir. 
Türkiye, şimdiye kadar yaban
cıların elinde bulunan bütün 
demiryollarını, Suriye hududu 
boyundan geçen Yenice - Nu
saybin hattı müstesna olmak 
üzere, satın almış veya almak 
üzere bulunmuştur. 

Bütiin bu satın almalar, 
yeni hatların inşası masrafla
rilc birlikte, içinde yoksulluk 
bulunan, müşkülat başgöste
ren bir memlekette hiçbir ya
bancıdan borç almadan, mali 
müzaharct istemeden Türki
ye'ye 200 milyon Türk lirasına 
malolmuştur. 

Ankara' dan Kayseri ve Ulu
kışla'ya teındid edilmiş olan 
bir hat, orada eski Afyonka
rahisar - Konya hattı ile bir
leşmekte bu suretle bu iç 
Anadolu hattı, Türkiyc'nin 
Akdeniz kıyıları ile bunların 
sonunda bulunan Tarsus ge
çidinin müdafaası bakımından 
bu yol bir stratejik ehemmi
yet kazanmak1adır. 

Eski Bağdad hattı üzerinde 
Fevzipaşa'dan Malatya, Elaziz, 
Ergani'ye giden \'e Diyarıbe
kir' e kadar uzayan bir hat, 
Suriye hududu üzerinde ikinci 
bir demiryolu vücuda getir
mekte, bu suretle şarktan gar
ba ve garptan şarka asker 
ve malzeme naklini kolaylaş
tırdığı gibi, bütün bu müna
kale işlerini basit bir hale 
koymaktadır. 

Buradan şarka doğru, Kay
seri' den Sıvas'a kadar hat 
(140 mil) esasen uzatılmış, ve 
bu sene sonunda bu hattın 
Erzincan yolu ile Erzurum'a 
kadar temdidi (250 mil) ka
rarlaşmıştır. 

Burada evelce Ruslar tara
fından yapılmış olan Sarıka
mış hattı vasıtasile bu yolun 
Karsa ve Trans-Kafkas demir
yollarına bağlanması ve Hay· 
darpaşadan kalk,ıı. bir trenin 
Tiflisc gidebilmesi mümkün 
olacaktır. 

Bundan başka ufak, fakat 
ehemmiyetli hatların yapılma
sı da düşünülmüştür. Mes'ele 
Malatya-Divrik h'attı (90 mil) 
bunlardan cbirisidir ki bu su
retle Diyarıbekir Sıvasa bağ
lanacak, ve Anka-;:a .. ile-~b.ve 

şark vilayetleri arasında ikin· 
ci bir muvasala yolu vücuda 
getirilmiş olacaktır. 

Tamamile yapılmış olan Sı

vas - Samsun - Çarşamba hattı 
(240 mil) Karadenizle merke
zi ve garbi Anadolu vilayet· 
leri arasında doğrudan doğ
ruya demiryolu muvasalasını 
sağlamaktadır. 

Ankara - Filyos yolu (245 
mil) Ereğli ve Zonguldak' a 
da uzatılması -ki bugün inşa 
halindedir- tamamlandıktan 
sonra Karadenizin değerli kö
mür sahasını bütün Anadolu 
demiryolu şebekesine bağlı

yacaktır. 
Afyonkarahisar' dan Antal

ya 'ya yapılacak olan hat (162 
mil) Anadolu ve izmir - Eğir
dir hatlarını Anadolu'nun ce
nub sahillerine bağlıyacağı gi
bi, esasen tamamlanmış olan 
Kütahya - Balıkesir hattının 
(160 mil) Çanakkale'ye doğru 
inşa halinde olan temdidi bi
tince Çanakkale boğazının 
Asya sahilleri bütün Anadolu 
şebekesine bağlanacaktır. 

Sıhhat mes' el esi 
Demiryolu, ekonomi, ve mü

dafaa mes' delerine herşeyden 
üstün bir ehemmiyet veren 
bugünkü modern Türkiye'nin 
şefleri, nufus siyasetine de 
büyük bir önem payı ayır

mışlardır. Yapılacak bütün 
siyasetler, halkın artmasına ve 
çoğalmasına bağlı görülmek
tedir. Anadolu, asırlarca im
paratorluk harplerine acemi 
efrad vermiş ve birbiri ardınca 
gelen hükumetlerin ihmal et
tiği halk, kolera, veba, di
zanteri, malarya, çiçek, verem 
ve zührevi hastalıklar yüzün
den fena halde kırılmıştır. Bu 
yüzden Anadolu halkı, ölmek 
üzere olan bir halk şeklinde 
telakki edilmiştir. 

1927 yılında yapılan niifus 
sayımında Türkiye'nin nüfusu 
11;777,810 nun ana dili Türk
çe olmak üzere 13,560,000 
bulunmuştur. Şark vilayetlerin
de bulunan bir takım halk 
ile göçebeler bu mikdara gir ... 
medikleri için Türkiye nüfusu
nun bu rakamdan bir hayli 
fazla olduğu yabancılar tara· 
fından tahmin edilmektedir. 

Zührevi hastalıkların Ana
dolu' da büyük tahribat yap
tığı hakkında bir rivayet varsa 
da bu, mübalağalı bir efsane
dir. Kastamonu vilayetinde 
uzun zaman bu hastalık üze
rinde tecrübeler yapmış olan 
bir doktor, bu hastalığın tah
ribatının azaldığını, fakat en 
fazla ölümün iyi gıda alma
mak, verem ve çocuk vefat
ları yüzünden (Bazı bölgelerde 
birinci senede yüzde 70 ol-
duğunu söyledi. 

Bu zatın söylediklerini sıh-

hat bakanlığının neşretmiş ol
duğu resmi istatistikler dete
yid etmektedir. 1926 - 28 yıl
larında muayene edilmiş olan 
704,000 kişiden ancak 25,861 
kişiye mecburi firengi tedavisi 
tatbik edildiği bu istatistik
lerde yazılıdır. 
Nüjus mes'elesi: 

imparatorluk zamanında 
umumi sıhhat işi bir takım 
hususi hayır müesseseleriyle 
bir; takım yabancı heyetlere 
bırakılmıştı. Eğer bugünkü 
hükumet, Adana ovasındaki 
yıllanmış malarya ve cenubu 
şarki vilayetlerini tehdit eden 
su çiçeğini kökünden kazıdığı 
gibi cehalet ve yoksulluktan 
ileri gelen fena tegaddi ve 
çocuk ölümü af etlerini de or
tadan kaldıracak olursa Ana
dolu halkının iki misli artaca
ğına hayret etmek için bir 
ecnebi müşuhide hiçbir sebep 
kalmaz. 

Bugün Türki~•e'nin karşı 
karşıya bulunduğu bu mes' e
lenin ciddiyeti, bir takım nü
fus kesafetlerinin mukayesesile 
pekala meydana çıkar. Bu 
kesafetler şu şekildedir: Tür
kiye' de 17,9., Arnavutlukta 
18, Bulgaristanda 43, Yugos
lavya'da 50, Yunanistan' da 53, 
Romanyada 68, ltalya'da 130. 

Cumnriyet toprakları dışa
rısında bulunan bir takım 
Türk göçmenlerini vatana göç 
ettirmek, harptan beri Anka
ra .hükumetinin göz önünde 
bulundurduğu mes' el el erden 
birisi olmuştur. 

Bu siyaset yeni birşey de
ğildir; osmanlı imparatorluğu 
zamanında da bir milyondan 
fazla Kafkasyalı Kafkasyadan 
binlerce tatar Kırımdan gelmiş 
ve Anadoluda yerleştirilmişti. 

Harptanberi göç sürekli ol
muş fakat ölçüsünü genişlet-

memi.ştir. Dağıstan ve Azer
baycandan gelen bir takım 
mülteciler Anadolunun nüfusu 
az taraflarına yerleşmişlerdir 
ki bir kısmı Konya civarına 
düşmüşlerdir. Daha chemmi
miyetli göçmenler, Yunanis
tandan, Makedonya'dan ge
lenlerdir. Adana ve Tarsus 
havalisine bir miktar Giridli 
ve Kıbrıslılar da gelmişlerdir 
ki bunlar rumca konuşmak
tadırlar. 

Bu sene Romanya hiikfımeti 
ile yapılan anlaşma iizerine 
Romanya'dan 15,000 Türkçe 
kouuşur göçmenin Tiirkiye'ye 
gelmesi kararlaşmıştır; bunlar 
da Kilikya havalisine yerleşti
rilP.ceklerdir. Bundan başka 
şark vilayetlerinden bir takım 
Kürtler de Balkan muhacirle
rinin ekonomik hayal yoluna 
koydukları ve Edirne'nin can
lanmasına muvaffakıyetle ça

lıştıkları Trakya'ya nakledil
mişlerdir. 

Bu suretle endüstri ıneka
nizmasilc kuvvetlenmiş ileri 
bir Türk devleti Akdeniz'in 
şark sahillerinde istikrar ka
zanmaktadır. 

Rusya ile Akdeniz devletleri 
arasında Orta Avrupa ile Hint 
Okyanos'u yolu üzerinde bu
lunan Turkiye'nin dünya ta
rihinde çıkacak herhangi bir 
buhranda ehemmiyetli bir rot 
oynaması mukadderdir. 

Bir taraftan ırkdaşları Orta 
Asya'ya kadar uzanan; diğer 
taraftan da kendileri Balkan-.. 

Gdrdea haberleri 
Gördes (Hususi) - Jan

darma kumandanı Mansur'un 
Manisa merkezine tayin edil
miş olması hasebile inhilal 
eden kumandanlığa Eşme ku-

. mandam Basri tayin edilmiş
tir. Basri işe başlamış ve ilk 
muvaff akıyetini Kurttutan kö
yünden Duran 'ı öldüren katil 
Osmanı yakalamak olmuştur. 

Gördes tütünlerinin nefaseti 
ötedeııberi medhedilecek de
recededir. Bu sene zürraın 

fevkalade ehemmiyet atfede
rek fenni şekilde tütün yetiş
tirmesine gayret edişi gelip 
giden kumpanya eksperlerinin 
nazar dikkatini cc1betmekte
dir. Ziraat sair senelere naza
ran fazladır. Bu sene bir mil· 
yon kiloya yakın tütün yetiş
tirileceği umulmaktadır. 

Müddeiumumi Arif Hikmet 
Kırkağaç vekaletinde iken bu 

kerre vazifei asliyesine gelmiştir. 
Yeni belediye: 

Belediye yeni inşa edilen 
binaya nakledilmiştir. Beled.iyc 
şimdiye kadar bu yeni bina 
ile beş bina meydana getirmiş 
ve her biri mühim bir ihtiyacı 
karşılamıştır. 
Kooperatif işleri: 

Kooperatifte zürra ve müs
tahsillere yardımın bırakılarak 
bazı kumusyonculara daha 
fazla yardım suretile zürraın 
hakkının gözetilmediği şika
yet olunmaktadır. Bu hususta 
valimiz Murad Germen'in na
zar dikkati celbolunur. 
Kaymakam vekili: 

Bir ay mezuniyetle aynlan 
Celal'a tahrirat katibi Naci ve

kalet etmektedir. ...................... 
larda ve Akdeniz kıyılarında 
topraklara sahip bulunan Türk-
ler, Balkan devletlerile bir 
taraftan Hindukus dağlanna, 
öte taraftan Sandenizi'ne ka· 
dar varan küçük isliım dev
letleri arasında politik ve kül
türel bir bağ teşkil etmekte
dirler. 
Dost intihabı: 

Eski Osmanlı imparatorlu
ğunun dünya politikası üzerin-
de müşevveş bir tesiri vardı. 

Türkiye cumuriyeti, kudretli 
bir miivazene unsurudur. Tür-
kiye: 'nin Sovyet Rusya ile dost· 
luğu her iki memlekete de 
uygun gelmektedir. Bunun de
vam edeceğine, demiryollar 
programında bilvasıta işaret 
edilmiştir. 

Türkiyenin siyasi muharrir
leri, son Akdeniz havzasında 
hakimiyet meselesi bahse mev
zu olurken bir hayli telaşlandı· 
lar. Cumuriyet gazetesi başmu
harriri, habeş buhranı müna
sebetiyle yazmış olduğu bir 
makalelerde bunu tebarüz et
tirmiştir. 

Kollektif sistemin iflası 
karşısında bu muharrir, eğer 

statükonun korunması için in· 
giliz politikası tesirli bir istika
met almıyacak olursa Türkiye 
nin Almanya ile daha sıkı mü
nasebetlere girişmek zorunda 
kalacağını yazmıştır. 

Yoğuslavyada da bu yolda 
kuvvetli bir temayül kendini 
göstermektedir. Eğer bu iki 
memleket, Almanya' dan yana 
temayül gösterecek olursa o 
zaman yakın şark muvazenesi 
altüst olacaktır. 

Netice olarak şarki Akde
niz' de Türkiye'nin toprak bü
tünlüğünü de koruyacak şe
kilde bir İngiliz liderliği tesi 
edilemiyecek olursa bu lider 
liğin, yahut bu inisiyatifin ltal 
ya'ya, Almanya'ya veyahu 
Sovyet Rusya'ya geçeceği mü 
lahaza olunmaktadır. 



• 
' lngiliz kralına Boğazlar komisyonu lağvedildi 

Fihtenin Hitabesi -Baştara/ı 1 inciyüztle- lngiltere uysal ilk gösterdi 
-----------·'tevkif ederek en yakın polis Pol Bonkur arayı buldu 
68 Çeviren: M. Rahmi Balaban merkezine götürmüşlerdir. . • 

Birçok rivayetler suikasd - - .,,. 

yapılan suikasd. 

Eğer gençlik, olgun yaştaki birer işçi olarak hazırlanması hadisesinin gayet sür'atle cere- Alman'lar, bizim Fransa ile bir pakt aktedeceğimiz haberı 
insanlardan tecrit edilerek hiç- gerektir. Diğer tarafıan; ha- yan etmiş olduğu merke,zinde sinirlendiler. Fransız gazeteleri cevap veriyorlar. TürkiY' 
bir terbiye verilmeksizin bü- yatta kendi kendine kafi gel- olduğundan hadisenin ne gibi 
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yütülse, bundan ne netice alı· mek kendine güvenmek, baş- ahval ve şerait altında vuku ngı ız aost uğunu ta ır e era er usya aan ayrı mamış 
nacağı tecrübe edilebilir. Fa- kasına muhtaç olmamak ka- bulmuş olduğunu tesbit etmek t gün öğleden sonra yeti 
kat gençlik bizim yanımızda naati ; şahsi istiklalin bir par- müşküldür. , \ terakkil~r elde edilm.i~tir. M~ 
kaldıkça, on iz farkına var- çasıdır ; ve ahlaki istiklalin Vak'a esnasında hazır bu- kavelenın tayyarecılığe a 
maks zm, ist n sek bile, ken- bir şartıdır. !unmuş olan bazı kimseler ~ ahkamı tesbit olunmuştur. Tar 
dimize benzetiriz. Gençler hal -Sonu var- mütearrızın önüne geçmek için •• yarecilerin boğazlarda müstalr 
ve harekette b\zi örnek alırlar. (•) ı ~ıikltılini kaybetmiş olan müdahale eden kimsenin bir kem mevki ve Marmara rcle-
Ve bize bezemeğe çalışırlar. Alman milletinin hu hayaıınırı ne kadın olduğunu ve bu :kadı- nizi üzerinden uçmaları yasak 
Halbuki içimizde çoğumuz da- kndar bozuk olduğunu bilmeden nın Mac Mahona şiddetle vu- edilmiştir. 
] "} t d" .. . 1 d Hat \C Luııu elde etmek j ... in çelik ira· T" k' ' . b ğ 1 k rniS' a e e uşmuş ınsan ar ır. - ~ rarak elindeki silahını yere dü- ur ıye nın o az ar 0 

b l k d.. .. l d' de snhilıi olmadan çocıı~u, cemiyet k ld l h kk il" 
ta i miyere uşınuş er ır. içine almamak. şürdüğünü söylemektedirler. yonunun a ırı ması a ı 
Zira, çocuk gibi, tekamül et- ------ Ancak bu rivayeti taban- daki talebi de kabul olunrnUf 
memiş olan, o insanlar, gayri lzmir birinci icra memurlu- canın kralın binmiş olduğu tur. Konferans yeni• muka~e" 
tabii olan böyle hayatı, iyidir ğundan: atın ayakları ucuna kadar atıl- lenin ltalya'nın imzasına açık 
sanıyorlar. Hatice'nin, Mehmed Bakir mış olduğu şeklindeki müte- bırakılmasını kararlaştırmıştır• 

Uzun senelerin bize (İkinci kızı ismetten alacağı olan 800 addit rivayatlerle telif etmek imzadan sonra 
yaratılış) yaptığı şeylerden ço- lira için borçlu lsmet'in ipo- güçtür. k 
cuklar önünde sıyrılsak bile tekli bulunan hacı Mahmud Dig" er bazı kimselerin nak- merasim yapılaca '' 

ı Fransız donanması .. 
eski zihniyetimizi yenisi i e h il · ş 1 k ğ d k" · lettiklerine göre, kral mütear- -Başı 1 inci sahifede--
nasıl değiştiririz ? Bizimle te- ına a esı am ı so a m a aın rızı uzaktan görmüş Paris, 17 (A.A) - Anado- Montrö, 17 (A.A) - Ana- Hariciye Vekilimiz doktol 
maslarında çocuklarımız bozu- 6 No.lu otel olarak istimal lerini ona dikmiştir. ve goz- lu Ajansının Paris muhabiri dolu ajansının hu&usi muhabi- Tevfik Rüştü Aras'la uzu• 

E edilen tahtani ve fevkani 17 b b hk' P · t l · · · d lacaklardır. ğer onlar için Londra, 17 (A.A) - Mac u sa a ı arıs gaze e erınm rın en : müddet görüşmütür. 
biraz sevg'ımı'z varsa bı'zı·m bo- oda ve derununda tulumbayı k l bog" azlar konferansı etrafındaki Konferans dünkü umumi cel- H · · V k'l' · ft ı .A• Mahon müdafaa ve iliy e te- arıcıye e ı ımız, a Y-
zulmuş havamızdan onları he- havi 4500 lira kıymeti mu- masta bulunmak arzusunu iz- mütalealarını şöyle hülasa sesinde boğazlar mukavele pro- murahhasına; ltalya'nın da idi' 
men uzaklaştırmalıyız. Onlara haınmineli bir baphane açık har etmiştir. Bunun üzerine ediyor: jesinin müzakeresini bitirmiş zası için yeni boğazlar mur 
daima temiz bir bina kurma- artırma suretile 20181936 tari- Bovstrest mahkemesinde bu- Gazeteler Montr3'deki du- ve fiilen tam bir anlşma elde hedesinde açık yer bırakıldı• 
lıyız. Onların yanında: Onlarla hine müsadif Perşembe günü lunmakta olan vekile telefon rumun inkişafından memnun- edilmiştir. Konferansa ; hava, ğını söylemiştir. 
nasıl hareket edilmesini çok saat 11 de satılığa çıkarılacak- edilmiştir. dur. Anlaşmanın pazurtesi tecim seyriseferi rejimi hak-
bilir en mükemmel insanlar tır. Bu artırmada satış bedeli Mahkeme bu mes'eleye aid günü imzalanacağını tahmin kındaki 20 nci madde için tek-
bulundunnalıyız. ediyorlar. lngiltere'nin uysal- nik komite tarafından teklif muhammen kıymetin yüzde davayı 8 gün sonraya bırak-
çocukları bizim cemiyttimi- · b · · b ı d k D h k lığını Pol Bonkur'un uzlaştır- edilen metni 21 nci madde yetmış eşını u ma ığı ta - mıştır. avanın te iri ararın-

ze : Bizim bozukluğumuzu çok d f k 1 ma hususundaki meharetini içinde Türuiye delege heyeti dirde en çok artıranın taah- an evvel müda aa ve ·i i şu 
iyi bilip nefret etmezden önce b b 1 takdir ediyorlar. tarafrndan teklif edilen tahrir hüdü baki kalmak şartile satış eyanatta u unmuştur: 
almalıyız. (*) Gazeteler, bir Türk-Fransız şeklini kabul etmiştir. 21 nci 15 gün daha uzatılarak ikinci Akşam gazetelerinde çıkmış 

işte alelumum ahlak terbi- olan havadı'sler dolayısı'le mah- karşılıklı yardım paktı imkanı maddenin yeni şekline göre; 
artırması 4191936 tarihine mü- B 

yesi hakkında izahını zaruri bus hiçbir suikasd lcşebbüsii mevcud oldcğunu kaydediyor- oğazlar komisyonu Iağvedi-
gördüğüm noktalar bunlardır. sadif Cuma günü saat 11 <le vaki olmamış ve kendisinin lar. Tan gazetesi diyor ki: lccek v e komisyonun vazifesi 

Ço ki 1 · yapılacaktır. Bu artırmada dahi U ] T" k t J b" h k b · b Jel d t b't cu ar, yaşça o gun ın- hükümdarı öldürmeği tasavvur z aşma ur · a e ıne a unu yıne u mac e e es ı 

sanlardan tamamen ayrılmalı, satış bedeli muhammen kıy- etmemiş olduğunu söylemiştir. verirken Boğazlarla alakalı edilen şekiller dairesinde ya-
ve mürebbilerile beraber kal- metin °o 75 i bulmadığı tak- Bununla beraber Mak Ma- devletlerin meşru mcnfaatla- pacak olan Türk hüki'ımetine 
malıdırlar : Bunu birkaç defa dirde ipotekli gayri menkul hon aleyhindeki itham her rmı <la koruyor. Türkiyeinin devredilecektir. 

Suikasdcı , 
deli mi imiş? 
-Başı 1 inci sahifede

( La Gazet Lümen ) admd• 
bir gazete çıkarmıştır. 

Süikastçının avukatı, müek· 
kilinin hasta olduğunu ileri 
sürmüş ve bir müddet müşahede 
altına alınmasını istemiştir· 
Mahkeme, deli olduğu hak· 
kındaki raporun, bir hafta 
zarfında ibraz edilmesi için 
mühlet vermiştir. 

tekrar ettim. en çok artıran isteklisine ihale hangi bir kimsenin hayatını ileride bir askeri paktla; Rus- Türkiye baş delegesinin ta-
Kız ve erkek de aynı su- olunacakhr. tehlikeye ilka etmek maksadile Fransız ittifakına g irmesinden lehi iizcrine konferans 22 inci Litvinof, a nişan 

retle terbiye edilmelidir. İki işbu gayri menkul üzerinde silah taşımak maksadile silah hiddetlenen Alman matbuatı mukaveleden çıkarmış ve keza ve tebrikler .. 
cins için ayrı-ayrı okullar yap- her haagi bir şekilde hak ta- taşımak cürmü olacaktır. bilsin ki askeri ittifaklar değil; yeni mukavelenin Lozan mu-
mak ; ergeye tamamen muha- lehinde bulunanların tarihi ilan- Londra, 16 (A.A) _ Bugün Fransa gibi lngilterenin de kavelesi yerine kaim olacağı Moskova, (Radyo) - R~: 

1 'k ı hükumeti hariciye nazırı ıvı· lif hare~et etmek demektir. dan itibaren 20 gün zarfında krala yapılan suı'kasl teşeb- po itı ası o an müşterek em- mukaddimede kaydedilmiş ol- f 
C Litvinof'u Lenin nişanile talti Bu suretle mükemmel insan ellerindeki vesaikle birlikte büsü hakkında şu malumat ·niyet ve enevre zihniyeti le duğu için 22 inci maddenin 

terbiyesinin temel prensiple- müracaatları lazımdır. Aksi verilmektedir: karşılıklı yardım pal-tları akdi mukaveleden silinmesine ka- etme2-e karar vermiştir. 
rinden çoğu tahrip edilmiş takdirde haklan tapu sicilinde Kral Hayd·park'ta muhafız ihtimalleri mevzuu bahistir. rar vermiştir. M. Stalin, bugün 60 yaşına 
1 D b. l 1 Ek d'· p · T k • giren M. Litvinof'u telgrafla o ur. ers programı, iki cins sa ıt o mıyan arın paraların kıt'atını teftişten dönerken bir o o arı, ür iye nin Konferans mukaveleyi Lo-
. d ı k 1 d h 1 ·ı· d 1 hd' tebrik eylemiştir. içın e, aynı o acak ; anca pay aşmasın an ariç bırakıla- şahıs polis kordonunu yararak ngı ız ost uğunu ta ır et- zan barış muahedesi akitleri-

elişlerindeki fark kolayca te- caktır. at üzerinde gitmekte olan mekle beraber Rusya'dan ay- nin iltihakına açık bırakan idari dava 
min edilebilir. Küçük okul 118/936 Tarihinden itibaren krala hücum etmiştir. Bu rılmadığını yazıyor. yeni bir maddenin ilavesi mü- l 
sosyetesi, - Bilahare içine şartname herkese açık bulun- karışıklık esnasında attan bir- Ôvr ve Lö Jiir, emrivakileri nasip olacağına karar vermiş 12000 ira isteniyof 
gireceği büyük sosyete gibi durulacaktır. Yüzde iki buçuk kaç santimetre mesafede elin- haklı çıkaracak akamet bekli- ve 25 inci maddenin teknik Manifaturacı Tatari ticaret-
iki cinsten mürekkep olmalı- dellaliye; müterakim vergi, den yere birşey düşürmüştür. yenlerin sukutu hayale uğra- komite tarafından tesbit edi- hanesi tarafından gümrük ida-
dır : iki cins, küçüklükerinden tanzifiye ve tenviriyeden olan Bu; bir tabanca idi. Bu şahıs dıklarını yazıyorlar. len yeni metnini kabul etmiştir. resi aleyhine açılmış olall 
itibaren karşılıklı tanışmak ve belediye rüsumu ve vakıf ica- hemen tevkif edilmiştir. Montrö, 17 (A.A) - Ana- 26 ıncı madde mukavelenin idari davanın rüyetine dün vi-
birbirlerinde insaniyeti sevmek; resi artırma bedelinden tenzil Kral atını durdurmuş ve dolu ajansının hususi muhabi- bazı hükümlerinin akidlerden !ayet idare heyetinde başlan· 
kendilerinde cins farkı hissi olunur. 2762 No.lu vakıflar yere inecek gibi davranmış rinden : Boğazlar mukavelesi birinin diğer bir akid tarafın- mıştır. Tatari ticarethanesi 
uyanmazdan önce birbirlerin- kanunu mucibince tediyesi İcab ise de hiçbir söz söylemeden pazartesi günü saat 16 da dan teyid ve iltizam edilecek cvelce hukuk mahkemesine 
de dost olmak mecburiyetin- eden taviz bedeli tamamen yoluna devam etmiştir. Bukin- imza edilecektir. talebi vukuunda tadilini müm- miiracaat ederek bir dava aç-

dedirler. Cinsler arasındaki miişteriye aiddir. Artırmıya iş- gam sarayında mütecavizin -----------• kün kılan bir hüküm ilave mıştı, fakat mahkeme, bunu 
mu"nasebetler (Yanı' bı"r taraf- tı·rak et k · t' ] - d kfımeti namına yolladığı telg- selahiyet harici görerek red' me ıs ıyen er yuz e ata değmeden tabancasının ft k h edilecektir. Bu hususta ittifak 
tan kuvvetli. hı"maye, dı'ğer ta- y d' b k k · · ra a, sui ast aberinden duy- detmı'ştı' Şı'mdı' ı'dare heyetı'ne e 1 uçu pey a ·çesını veya yere düştüğü söylenmekle ik- d mümkün olmazsa karar akid- . 
Taftan Sevgi. duyardım) yenı' ·11· b k 't'b kt b uğu teessür ve heyecanı ve gümrük idaresı· aleyhı'ne ı·darİ mı 1 an a 1 1 ar me u unu tifa ediliyorsa da vak'aya şa- k I k I I ]erin dörtte üç ekseriyetle it-
terbl.yedc yerlerı"nı' almış ve ham'l buluna ak b. · · · ra 10 urtu muı; o ması hase- dava açılmıstır. 1 r ırıncı ıcra hit olanlar mütecavizin ata tihaz edilecek ve ancak bu • 
talebeler öğrenmiş olmalıdır. dairesinin 36/2935 sayılı dos- bile his.ssedilen memnuniyeti Gümrük idaresi, Tatari ti-

III. _ Eğer bizim proı· emi- dokunduğu ve atın da şahlan- bildirmiştir. ekseriyetin Türkiye dahil ol- I 
yasına ve icra münadisine mü- dığını iddia ediyorlar. R I duğu halde Karadeniz'de kı- carethanesi tarafından itha 

zin tatbikine geçilecek dursa, racaatları ilan olunur. 2204 oma, 17 (Radyo) - talya edilen şam alacaları için ta· 
ık k Mütecaviz; karakola götü- k ı j ·1 k 1 1 yısı olan devletlerin dörtte üç 

i yapılaca iş : Bu terbiye • ra ı, ngı tere ra ına yapı an rife mucibince yüzde 8 üze' 
müessesesinin dahili öremini rülürken diğer bir şahıs bunu suikasdı haber alır almaz bir ekseriyetini ihtiva etmesi icap 

k E h Ucuz, temiz, taze polislerin elinden kaçırmağa 1 f edecektir rinden gümrük resmi istemiştir, 
yapma tır. ğer iza ettiğimiz te gra çekerek kral Edvard'a · halbuki ticarethane bu nisbe' 
prensiplerimiz iyi anlaşıldısa, ilac ve tuvalet teşebbüs etmişse de polisler beyanı teessür etmiştir. M. Diğer hükümlerin tadili an-
iş kolaylaşır. , düdükle İmdad istemişlerdir. Mussolini de Londra ltalya cak akitdevletlerin ittifakilc 

Bu yeni milli terbiyenin en çeşitleri Yapılan tahkikatta tabancanın maslahatgüzarını beyanı tees- olacaktır. 
önemli esaslarından biri : El Hamdı• Nu••zhet sıkılmadığı, fakat içinde dört süre memur etmişıir, Konferans bundan sonra 
işlerine bir mevki vermektir ; mermi bulunduğu anlaşılmıştır. M. Hitler'in telgrafı: evelce talik edilmiş olan mu-

o surette ki okul, hiç olmazsa s h h t Teessür telgrafları Berlin, 17 (Radyo) - M. kaddime ile birinci maddeyi 
talebelere, kendi kendine kafi 1 a Londra, 17 (Radyo) -Fran- Hitlcr, lngiltere kralına şu kabul etmiş ve bu suretle 
gelir görünmelidir. Ve her bi- sa sefiri M. Korben bugün telgrafı göndermiştir: mukavele projesinin okunma-
rinin buna yardım ettiği ka- E • Pokingam sarayına gelerek, • Majestamize karşı yapıl- sını bitirmiştir. 
naati çocukların hepsinde ya- ezan es 1 M. Lebrun'un telgrafını krala mak teşebbüsünde bulunulmuş Tahrir komitesi mukavele 
şamalıdır. Buna ancak bizim· vermiştir. olan menhus süikast haberini projesinin kat'i metnini bu-

metodumuz]a ulaşılabilir. Fil- Kücük salepci hanı M. Korben, hariciye nazırı aldım. Bu süikasttan kurtul- gün tesbi edecektir. 
hakika umumi milli terbiye ' ' lvon Delbos'un da bir tclgra- muş olmanız dolayısile duy- Montrö. 16 (A.A) - Ha-
alanlar, bilahare ameleler ola- karşıaında fını krala takdim etmiştir. lvon duğum sevinci ve en halisane vas ajansından: 
caklardır ; ye bunların çok iyi Delbos kendi ve Fransa hü- tebriklerimi bildiriyorum. ,, Boğazlar konferansında bu-

tin yüzde beş 
geldiğini iddia 
tenen gümrük 
liradır. 

olması lfızıJJl' 
etmektedir. fS"' 
resmi 12,ooO 

Şapka 
Kanununa aykırı 

hareket etmiş 
Bayraklı'da Girid'li MuS' 

tafa oğlu Hüseyin'in şapk' 
kanununa aykırı olarak başı' 

na poşu sardığı görülmüş .,e 
hakkında takibata başlanmıştıı' 
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1 - Bumavadaki latanın senelik ihtiyacı olan 25000 kılo 

Mıt. Mv. Sat. Al. Komisyonınıdan: ııtır eti açık eksiltme ıuretile sabo alınacaktır. lzmirde kilimcilerde 11 • 13 numarada tuhafiyeci Süleyman 
1 - 30 /6/ 936 Salı günü saat IS te ihale edileceti ilin 2 - Açık eksiltmesi 27/7/9~6 pazartesi günü saat 11 dedir. Fikri namına 934 yılı için tarholunan kazanç vergisi hakkında 

edilen Kütahya'daki 497 bin 514 lira 15 kuruş bedel 3 - Umum tahmin tutarı 4500 lira olup muvakkat temi· tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz olunan 29/6/936 tarih ve 
keıifli inpatm ihale gününde talipler Bayındırlık Ba· nah 338 liradır. 1853 sayılı karar temyiz komisyonunnn 19/6/936 tarih ve 697 
kanlığından alınacak vesikayı röıteremediklerinden ye· 4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. sayıb kararı ile nakzedilmiştir. Terki ticaret etmiş olan mü· 
niden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde· kelleflerin nerede bulunduğunun bilinememesi hasebile bu ka· 

2 - ihalesi 20 /Temmuz/ 936 Pazartesi günü saat 15 tedir. lerinde yazılı vesikalarla teminat muvakkate makbuz rann sureti kendisine tebliğ ettirilememiştir. Hukuk mahke-
3 - ilk teminat 23 bin 651 liradır. veya banka mektuplarile muayyen vaktinde Bumava· meleri usulü kanununun 141 : 142 inci maddeleri mucibince 
4 Ş k •f d · 1 ·ı f " ••rtnameleri M M daki askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. teblı"ğ makamına kaı·m olmak u"'zere keyfı"yet ı·1a·n olunur. 2219 - artname ve eşı roıe erı e ennı Y- • • 11 15 18 23 . 2108 

V. Sat. Al. Komisyonundan 25 lira karşılığında alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun iki ve /zmİr belediyeainden: 

nçüncü maddelerinde yazılı belgelerle BayındU"lık Ba· 
kanlığından alınacak fenni ehliyetnameler ve behemehal 
verilmesi mecburi elan şartnamede yazılı vesikalar ve 
ilk teminat mektup veya makbuzlarilc birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en geç bir ~at evvelinde 

- M. M. V. Sat Al. Komisyonuna vermelen. 
1974 3 8 14 18 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: . . 2047 .. 
1 - Beher metresine biçilen ederi otuz ıki kuruş olan yuz 

bin metre kılıflık be1 kapalı zarfla eksiltmeye konul· 

muştur. . 
2 - ihalesi 23/temmuz/936 çarşamba günü saat 15 tedır. 
3 - ilk teminat 2400 liradır. 
4 - ~meıi 160 kuruşa M. M. v. sa. al. ko. dan alınır. 
S - 'itmeye girecekler kanuni ilk temi~at ve 2490 sa· 

yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerınde yazılı bel· 
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden evci 
M. M. v. sat. al. komisyonuna vermeleri. 8 12 18 23 

Müitahkcm Mevki satın alma komisyonundan: 
19/Temmuz/936 cuma günü saat onda lzmirde kı.şlad~ Mst: 

Mv. satın alma komisyonunda açık eksiltme ıuretıle ıhalesı 
Y~pılacatı Anadolu gazetesinin 1117 /936 tarih ve 6661 No. h 
nUsbasile ilin edilen t 1800 kilo sabun ihtiyacı sehven 19/tem· 
llluz/]96 cumartesi günü saat 10 da denilmişt~r. . 

19/T enımuz/936 pazara tesadüf ettiğinden ıhalenın 20/tem· 
llluı/936 pazartesi günü saat 10 da yapılacatı tashihen ilan 

-?lunur. 2215 

~'~mir harici aıkeri ıatm alma ilanları 
~ aakeri sat. al. komisyonundan: . 2045 1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı olan 7905 kılo sabunun 

açık eksiltme suretile alınacaktır. 
2 - Açık ebiltmeıi 2417 /936 cuma günü saat 11 de ya· 

i>ılacaktar. . 
3 - Umum tahmin tutarı 2609 lira olup muvakkat temı· 
4 _ hab 196 liradır... . .. .. .. 

Sartn;n:esi hergun komısyonda gorulebıl~.r ... 5 - fst~kİi};rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 . uncu madde· 
lennde yazılı vesikalarla muvakkat temınat makbuzu 
veya banka mektuplarile muayyen vakti~de Bumava· 
daki askeri sat. al. komisyonuna gelmelen 8 14 18 21 

kırlcataç askeri satın alma komisyonundan: 
Teminab mu· 

vakkate akçesi 
Lira Kr. 
729 00 

82 00 
93 00 
94 50 

Mecmu tutan Beher kilosunun 
tahmini fiati 

Kr. san. 
13 so 

Cinai 
Un Kilo gr. Lira 

Bulgur 
7= ~~~ SO 

Kr. 

~- 2480() t 240 
Kuru ot 42000 1260 

Münakasa tekli 

Kapah 
Açık .. 

•• 

11 50 
s 00 
3 00 

ihale tarihi gün ve sutı 
T "h Gün Saat 

22nt936 çarşamba 14 
.. .. .. 14 
.. .. .. 15 
U H H ıs 

1 dört 1 - l<ırkağaç'taki kıtaab askeriyenin ihti>:acı 0 ~ .... 

kalem erzaktan birisi kapalı zarf usulıle, dığer :~ 
açık olarak cins ve miktarlan yaz.ılı a~ ayn ~ ko· 
melerle hizalarında yazıldığı veçhıle munakasay 

nulmuştur. ı ı ki 
2 - lh:.ı .. aaatlan tarihleri hizalarında yazı ı oma a 

a.1e gun ve 1 k · bina 
Kırkapç'ta piyade alayı sabn ama omısyonu • 

ıında yapılacaktir, ı · ı k ·· 
3 - Şartnameleri her gün komisyonda bede sız o ara go· 

rülebilir. ti ld ki dair ve 
4 - istekliler Ticaret odası'!da _kadyıd.1 0 u arına • 

sika gösterme-k mccbariyetin e ır. 
S E . . "rak edecekler 2490 No; lı artırma ve 

- ksıltmeye ııtı 'ki .. .. cü maddelerinde ve 
eksiltme kanununun 1 ve uçun · 

esindeki vesikalarila kapalı zarflannı ve ~emınat 
şartnam "hal saatinden bir saat evvel komısyona 
mektuplan) rd~ı 1 

A ek .. akasalara iştirak edecekler 
verecek e ır. ""çı mun k 
t . t mnvakkate makbuz veyahut banka mc tup· 
emına ı . 

la " '---- saatinden evvel komısyona vere-
rını D?una~ 2014 4 8 14 18 

ceklerdır. . d . 
Bn-·va A -•-en" Satın Alma Komısyonun ~n. 

- ·- ~ U t h Muvakkat 

Bedeli 
1- Cinsi Miktarı Lira 

Semer atacı 200 adet 30 
Kıl kolan 250 " 20 
Kıl yem torbası 150 " 105 
Saz 80 deste 24 

179 
Yukarıda cinı ve miktarlarile muhammen bedeli yazılı 
dört kalem malzeme başkitiplikteki prtname veçhile 
3117J.936 cuma günü saat onalbda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için onüç buçuk liralık mu· 
vakkat teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatta 
encümene gelinir. 

2- Cinsi 
Kalın ıicim 
ince sicim 

Bedeli 
Miktarı 

30 kilo 

20 " 
Dört telli keten ipliği 
Kanaviçe 

6 " 
50 " 

Lira 
18 
20 
12 
ıs 

20 Üç telli keten ipliti 
Kolan ipi 

10 " 
150 adet 6 

81,25 
13 
37,50 

Yarımlık urgan 
Beygir çılbırı 
Beygir yuları 

325 " 
100 " 
150 ,, 

222,75 
Yukarıda cins ve miktarlarile muhammen bedeli yazılı 
dokuz kalem malzeme başkitiplikteki şartname veçhile 
31/7/936 cuma günü saat onalbda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. iştirak için onyedi liralık muvakkat 
teminat makbuzu ile söylenen gün ve saatte encüme· 
ne gelinir. . 14 . 1~ 21 2~ 2159 

1 - Temizlik işleri içın be- rak ıçın. dokuz lıralık .muv~k-
h · k rk k ctan ikiyu" z lira kat temınat makbuzu ıle soy· 
~ 1 ~y 1 .. -

bedeli muhammenle 500 adet en~~ gun ve saatte encumene 

k köfünü alınacakbr. gelınır. 
mer ep 2 B" d k - ı· 
B k.t' likteki şartname veç· -:-- ın o uz yuz ır~ 
aş a ıp . . .h l . bedelı muhammenle şasesı 

hile açık eksıltme ıle ı a esı 3 988 l ğu d 1 k .. 
.. .. , uzun u n a o ma uze· 

28 111 936 ~1 ~n~ saat bon re başkitiplikteki tartname 
altıdadır. iştirak ıçın on eş vcçlıile bir adet kamyon alı
liralık muvakkat teminat mak· nacakbr. Açık eksiltme ile 
buzile söylenen gün ve saatte ihalesi 28/7 /936 salı günü 
encümene gelinir. . saat onaltıdadır. iştirak için 

2 - Cinsi Miktarı Bedelı 143 liralık muvakkat teminat 

Turu pişmiş 
beziryatı. 
Hafif çinko 
boya. 

kilo Lira makbuzu veya banka teminat 
200 80 mektubu ile söylenen gün ve 

~uma siyah 
toz boya. 
Gres araba 
yağı. 

Balık yağı 
Trabzon. 

200 

10() 

200 

18 

80 

50 

64 

3,24 

277,24 
Yukarıda cins ve miktarı 

yazılı beş kalem malzeme baş· 
kitiplikteki şartname vcçbile 
28 /7 / 936 salı günü saat on 
albda açık e~e ile ihale 
edilecektir. lıtir'ak için yirmi 
bir liralık muvaklcat teminat 
makbuzile söylenen gün ve 
saatte encümene gelinir. 

21.fl 12 14 18 21 
1 - Senelik kira bedeli 

muhammeni 121 liradan, ikin
ci kordonda T eşrifiye cadde
sinde 114 sayılı evin başka .. 
tiplikteki şartname veçhile bir 
senelik kirası 28/7 /936 salı 
günü saat on altıda açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. işti· 

ihale tarihi Gün Saat 

saatte encümene gelinir. 
10 14 18 21 2112 

Kültürpark içine ratsladı· 
ğından belediyece istimlak 
edilen 1 O sayılı evin enkazı 
müteahhide ait olmak üzere 
yıkılması başkitiplikteki keşif 
ve tartname vcçhile 24 /7 I 936 
cuma günü saat on altıda açık 
artırma ile ihale edilecektir . 
itin bedeli keşfi yetmiş lira 
elli kuauftur. lttirak için beş· 
yüz elli kuruşluk muvakkat 
teminat makbuzu ile sôylenen 
gün ve saatte encümene ge
linir. 2043 7 10 14 18 
Kizım Özalp bulvannın Bas· 

mabane meydanile Kültürpark 
arasındaki parçasının kordon 
taşlan çekilmesi ve iki taraf 
ve orta yaya yollannın imli 
ve tcsviyesile Kültürpark ka-

pısı önünde 400 metre murab
baı adi döıeme yapılması işi 

'" başkitiplikteki keşif ve şart· 
name veçhile 31 /7 / 936 cuma 
günü saat on altıda açık ek· 

1

' siltme ile ihale edilecektir. 
işin bedeli keşfi altıyüz altmıf 
yedi lira altmış kuruştur. iş
tirak için elli liralık muvak· 

Cinai Mahalli Miktarı mu;:~ mm teminatı 
Kilo 3300 248 29/7/936 Çartamba 10 

Şam. Bumava 220000 930 70 29/7 /936 Çarşamba 11 

kat teminat makbuzu ile söy· 
lenen gün ve saatte encümene 

Saman Ôd~miş. 62000 600 45 29/7/936 Çarşamba 11,30 

San.ant Gazıemır. 40000 
.. h il ri go .. ıterilcn kıt'aların ihtiyacı olan (Saman açık eksiltme 

- Yukarıda mıktar ve ma a e 

auretile sabn alınacaktır. ba günü hizalannda gösterilen saatlarda yapılacaktır. 2
3 - Açık eksiltm~si 2917la19~16 ~::kat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. 

- Umum tahmın tutar ne m .. ~ b·ı· 
4 Sarın . .. komisyonda gorule ı ır. 
s : fstekl~m~len nergun ılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla teminatı 

steldılenn 2490 say b lca mektuplarile muayyen vaktinde Bumavadaki askeı'i 
muvakkate makbuz veya an el . 14 18 22 25 
aabn alma komisyonuna pim en. 

gelinir. (2177) 151 ~8. 21, 25 

Miicellit 

Ali Rıza 
Yeni kavf alar 
çarfıaı No. 34 

Menemen Urbaylığından 
Menemen kasabasının su ihtiyacının temt.ni için Menemen' e 

20 kilometre mesafede vaki KaragöJ mıntakasındaki memba
lardan talimatname mucibince tanzim kılınan şartnameye göre 
projesinin tanzimi işi 14/7/936 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle ve 2,000 lira muhamıften bedelle açık eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme işi 2917 /936 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15 te belediye dairesinde icra kılınacaktır. Talip 
olanların tayin olunan vakıtta belediye encümenine müracaat 
etmeleri lüzumu ilin olunur. 18 21 24 27 2200 

lzmir sicilli ti
caret memur
luğundan: 

(Bahri ve Tevfik Nazlı) ti· 
caret unvanı ile lzmir'de Ye
miş çarşısında Sağır sokağın· 
da Çakıroğlu hanında 29 nu· 
marada her türlü emtia alım 
satımını ve yer mahsulleri ko· 
misyonculuğunu yapan işbu 
şirketin ticaret unvanı ve şir· 

ket mukavelenamesi ticaret 
kanunu hükümlerine göre ~si
cilin 1764 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve F. Te· 
nik imzası. 

1: Şirket mukavelenasi 
Bindokuz yüz otuz altı yılı 

temmuz ayının on altıncı per
şembe ğiinü saat on beş rad
delerinde lzmir' de Bahçeliler 
hanında kain hususi dairesin· 
de ifayı vazife eden iz mir 
ikinci noteri Emin Erener' e 
niyabeten ve vukubulap talep 
ve davet üzerine ben zirde 
imzası mevzu mezkür daire 
başsekreteri Raif Giray, lzmir
de Dolma'da kiin Ali Haydar 
Nazlı'nın ticaretanesine gitti· 
timde orada hazırlar olup şa· 
hıs ve hüviyetleri lzmir' de Ka~ 
rantina' da Y ıldıztepe sokağın· 
da 2 numarada mukim Avram 
oğlu Sami Taranto ve lzmir'· 
de Namazgih'ta Saçmacı ha· 
mamı sokağında 9 numaralı 
evde oturan lliya oğlu Bünya· 
min Ginni nam şahitlerin tarif 
ve şehadetlerile teayyün eden 
ve ehliyeti kanuniye ve niza· 
miyeyi haiz bulunan, lzmir' de 
Çivici hamamında Haftanı so· 
kağında 24 numaralı evde otu· 
ran Bahri Haydar Nazlı ile 
lzmir' de Çivici hamamında 
Turna sokağında 68 numaralı 
evde oturan Tevfik Mehmet 
Nazlı' dan davetimin sebebini 
sorduğumda takrir edecekleri 
gibi bir şirket mulcavelenamcsi 
tanzimini talep etmelerine bi· 
naen kendilerile münasebetleri 
ve şehadete mani bir halleri 
olmadığı tahkikatı vakıdan an· 
latılan şahitler yanında keyfi
yet kendilerinden soruldukta 
müttefikan söze başlıyarak me· 
vat ve şeraiti atiye dairesinde 
bir şirket kurduklarını söyle· 
mişlerdir şöyle ki : 

Madde 1 - Şirketin mer· 
kezi ticareti lzmir' de Yemiş 
çarşısında Sağır sokağında 
Çakıroğlu hanında 29 numa· 
ralı yazıhanedir. lüzmunda di· 
ğer yerlerde şube açabilir. 

Madde 2 - Şirketin unvanı 
"BAHRi ve TEVFiK NAZLI,. 
şirketidir. 

Madde 3 - Şirketin nevı 
KOLLEKTIFTIR. 

Madde 4 - Şirketin mev
zuu: Bil'umum mahsulatı arzi· 
ye komisyonculuğu ve her ne· 
vi emteai ticariye üzerine alım 
satım muamelitıdır. 

Madde S - Şirketin ser
mayesi: Otuz bin 30,000 lira· 

dır. Bunun on iki bin lirası 
Bahri Nazlı tarafından v~ di-

ğer on sekiz hın lirası Tevfik 
Nazlı tarafından konulmuştur. 

Madde 6 - Her takvim 
yılı sonunda yapılacak planço 

mucibince şirketin idaresi için 
yapılan bütün masrafların ten· 

zilinden sonra kalan kardan 
yüzde altmışı Tevfik Nazlı'ya 

ve yüzde kırkı Bahri Nazlı'ya 
ait olacaktır. Zarar da ayni 
surette taksim edilecektir. 

Madde 7 - Şirket namına 
her bir şerik münferiden vazı 
imzaya ve icrayı muameleye 
mezundur. Bu cihet ayrıca bir 

sirkülerle neşr ve tamim edi
lecektir. 

Madde 8 - 16 Temmuz 
936 tarihinde tanzim edilen 

işbu mukavelename mucibince 
teşekkül eden bu şirketin 
müddeti bu mukavelenamenin 
imzası tarihinden itibaren 16 

Temmuz 1938 tarihine kadar 
devam etmek üzere iki senedir. 

Madde 9 - Şeriklerden 
Tevfik Nazlı Mahiye iki yüz 

liradan Bahri Nazlı mahiye 
yüz otuz liradan fazla ihtiya· 
cab zaruriyeleri için para çe· 
kemezler. 

Madde 10 - Şüreka ara· 
larında çıkacak ihtilafı ha
kem marifetiyle halletmeği 
şimdiden kabul ve teahhüt 
ederler. Hikem İzmir tüccar· 
larından Ali Haydar Nazlı'dır. 

Madde 11 - Şüreka daima 
istişarede bulunacaklar ve hüs
nü niyetle çalışacaklardır. 

Akitler başka bir diyecek· 
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine bu şirket mu· 
kavelenamesi resen tanzim ve 
kendilerine açıkça okunarak tef
him münderecat ve mazmunun 
talep ve ikrarı vakıa mutaba· 
katı tasdik kılındıktan sonra 
ziri cümlemiz tarafından imza 
ve tahtim kılındı. 

Umumi no. 7709 
Hususi no. 6/187 
işbu mukavelename suretinin 

daire dosyasında mahfuz 7709 
umumi numaralı aslına muta· 
bakatı tasdik kılındı. Bin do· 
kuz yüz otuz altı yılı temmuz 
ayının on altıncı perşembe 
günü. 

16 temmuz 1936 
İzmir ikinci noteri Mehmet 

Emin mühürü resmisi ve 
E. Erener imzası 

75 kuruşluk pul 
(22()6) 
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Fratelli Sperco Hellenic Lines Çeş·me ılıcaları ~111111111111111111111111111111.. Doktor ~111111111111111111 
Vapur Acentası Limited __ § A. Keriıal ITonay 

ROYAL NEERLANDAIS H b B R 8 .. ..k r·· k. ot 1 KUMPANYASI am urg - remen, otter· uyu ur ıye e ve -Bakteriyolog ve bulaşık, salgın hastalıkları mül 
dam -Amsterdam ve Anvers - Ba muhane i:.ta~yonu l...arşı:c-ıııduki tlihı·k "okak başında 30 

"VULCANUS,, vapuru 13 limanları için her ay munta· Gazı·nosu Açıldı lı eY ve muayenelınne inılf: ahalı saat 8 den akşam snat 6 a 
temmuzdan 18 temmuza kadar = ha. talarını k:ılıııl eder. zam iki sefer yapacaktır. - ,,1,. 
Jimaımızda olup ANVERS, f Ü Ü Ü I - :\Iüraeaat t>ılen lıa~talara ) apılınası liizınıgelf•n sair tabı.İı 
AMSTERDAM, ROTTER- Ren, skandinav ve Baltık "B Y K T RK YE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her rnikroskopik ınuayeııt>leri ile ven·ınli hastalara yapılmasına 

~~~ü~~~~~~? limanları ~~;:•:;. ~~~a k:~~u .~~;şi· ~~~~n:0:~ö:~.~~r~\, !~:~~:~zb::~~~:';ı:'~.:;;:!' ı";"~~!:~~~i; iiııifülillılııı/iüHi\'ıllüiiılılııiijjj(ıfiiU\\jiıllıWiliııl'T~i;/~~·, 14'1~ 
"CERES,, vapuru 27 tem- Ang/o. Eaytian Mail GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, 1. . .1 • h b h ~ 

muzda gelip ı agustosta AN- ıe.. taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edecektir. zmzr Vlıayefl mu QSe ei ıtr 
VERS ROTTERDAM AMS Line Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat · • d [ d 

• • 
1 

- sırv"e mu.. u··r u··g.,u .. n en.· TERDAM ve HAMBURG li- Marsilya ve f skenderiye için Ucuz fiyatlar · Elverişli tabldot, 'J 
Nunıar-51 

t40 
manları için yük alacaktır. 9600 tonluk "Cairo City,, va-
SVENSK ORİET LINEIN puru her ay Pireden munta-

"GOTLAND,, motörü JO zaman iki sefer hareket ede-
temmuzda ROTTERDAM, cektir. 
HAMBURG, COPENHAGE, Yolcu fiatinde tenzilat: 
DANTZİG, GDYNlA, GO- Pire·Marsilya seyahat müd-
TEBURG, OSLO ve İSKAN- deti 75 saat, 
DiNA VY A limanları için yük Port-Sait ve İskenderiye li-
alacaklır. manian için 11VELOS,, vapu-

''V ASALAND,, motörü 30 ru her hafta pazartesi günü saat 
temmuzda beklenmekte olup t 2 de muntazam Pireden ha-
yükiinü tahl iyeden sonra ROT- reket edecektir. Yolcu ve eşya 
TERDAM, HAMBURG, CO- kabul eder. 
PENHAGE, DANTZIG, GD
YNİA, OSLO, GOTEBURG 
ve İSKANDiNAVYA liman
ları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

·Fazla tafsilat için Cemal 
Cendeli hanında No. 14 
Umumi Deniz Acentahğı 

Limited 
acentasına müracaat olunmast. 

Tele fon : 2548 ___ ._. _______ _ 

Yeri 
İzmirde keslelli caddesinde eski 
m. hususiye tahsil şubesi. 
Kaşrıyakada kemalpaşa caddesin· 
de eski m. hususiye tahsil şubesi. 
İzmirde tilkilikte eski m. husu· 
siye tahsil şubesi. 

Cinsi 
Dükkan 

.. 

.. 2.36 

Burnavada eski medrese binası Ev O 
idarei hususiye akaratından olup yukarda yer ve c~ 

yazılı akar kiraya verilmek üzere 9/7 /936 tarihinden 231 11' 

tarihine kadar J 5 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştlt 
teklilerin şeraiti öğrenmek üzere hergün Muhasebei hu; 
müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek isticenleri' 
ihale günü olan 23/7/936 perşembe günü saat 10 da ~ 
zito veya bank mektubu ile birlikte vilayeti daimi erı'1 
nine müracaatları. 11 14 16 18 2~ 

Türk Hava kurumu (Ma) ) Türkiye Ziraat bankası 
Müfettiş namzetliği ve şef hisar şubesinden: "ALBA JULİY A,, vapuru 

30 temmuzda gelip 1 ağus
tosta PiRE, MALTA, MAR
S İL YA ve BARSELONE ha

Olivier v E Şürekası 
Limited 

ti• v • •• b k • tih Akhisar tayyare sineması 1 181 936 tarihinden ittibareJI namze ıgı musa a a ım anı sene müddetle icara verilecektir. 
ihale 30 171 936 tarihinde saat 15 le Akhisar Türk ~ 

reket edecektir. 
Yolcu ve yük alır. 
ilandaki hareket tarihlerile 

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

Tele. 2004 2005 2663 ------lllr W. F. H. VAN-
Der ZEE& CO. 

V. N. 
DEUTSCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. · H. 
"ANGORA,, vapuru 20 tem 

muzda bekleniyor 25 temmuza 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG VE BRE
MEN için yük alacaktır. 
"ACHAİA,, vapuru 31 tem· 

muzda bekleniyor HAMBURG 
ve ANVES'ten yük boşalta
caktır. 

"CHIOS,, vapuru 10 ağus
tosta bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yok alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMlNSTER,, vapuru 31 

temmuzda bekleniyor. Nev
york içini yük alacaktır. 

SERVİCE MARiTiME ROU-
MAiN BUDAPEŞT 

"DUROSTOR,, vapuru 1 
ağustosta bekleniyor. KÖS
TENCE, SULiNA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, BUDA PEST, BRA-
TİSLA VA, VIYENA ve LINZ 
için yiik alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVİGATION DANUBI
ENNE-MARiTIME BUDAPEST 

·'BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor. fSKEN
DERIYE için yük alacaktır. 

Vapur Acentası 
Ccnôeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LiNES Ltd. 

"GRODNO,, vapuru 25 ha· 
ziranda beklenmekte olup 
Londra ve Hul için yük ala
caktır. 

"MARDINIAN,, vapuru27 
haziranda beklenmekte olup 
Liverpool ve Glasgow için 
yük alacaktır. 

"DRAGO,, vapuru temmuz 
ortalarında Londra, Hul ve 
Anversten gelip yük çıkara
cak ve ayni zamunda Londra, 
ve Hul için yük alacaktır. 

"LESBIAN,, vapuru 15 tem
muzda Liverpol ve Swansea
dan gelip yük çıkaracaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LINlE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi

randa Hamburg ve Bremen
den gelip yük çıkaracaktır. 

Jlırı 

" 

Türkiye Ziraat bankasından: 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada gösterilecek 

muvaffakıyet derecesine göre lüzumu kadar müfettiş namzedi 
ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için siyasal bilgiler, mül
kiler veya Yüksek ticaret ve iktısat okulasından veyahut hu
kuk fakülteşinden veya bunları yabancı memleketlerdeki ben· 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 ağustosta Ankara ve fstanbul 
Ziraat bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol pa· 
raları verilerek Ankaraya getirilip sözlli bir imtihana tabi tu
tulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine 140 ve şef namzetlerine 130 
lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 17 5 lira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankarada umum müdürlük servislerinde çalış
tırılacak olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra eh· 
liyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar 
Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat bankalarından elde edilebilir. 

6 - istekliler aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 / 
7/ 936 pazartesi günü akşamına kadar Ankara Ziraat bankası 
teftiş heyeti müdürlüğüne göndermek veya vermek suretile 
müracaat etmiş bulunmalıdırlar. • D. 12 2149 

kurumu şubesi binasında yapılacaktır. 
Artırma ve ihale şartnamsini görmek istiyenler lzmir, 

nisa ve Akhisar Türk Hava kurumu şubelerine mliraca" 
melidirler. 2090 10 14 18 22 2~ 

Izmir liman işleri idaresinde' 
Binbeşyüz metre mik'ap azmanın ruhsatiyesi idare ta.1' 

dan alınmış olan Gediz kazası dahilinde Karapınar orma~ 
idarece verilecek eb'ada göre kesilerek dört köşe baltr 
yapılması ve İzmirdeki tersanemiz ambarına teslim ediilf 
eksiltmeğe konulmuştur. 

23/Temmuz/936 tarihinde idaremiz şefler encümeninde 
siltme ve ihalesi yapılacaktır. Talip olanların 2250 lira 
nat akçesi veya ayni miktarda milli bir banka teminat 
tubu ile 23/temmuz/ 936 perşembe günü saat 15 te şefle! 
cümenine, izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenl~ 
o güne kadar levazım şefliğine müracaatları ilan olunur. ~ 

Türk Hava kurumu lzmir şf 
besinden: 

1 - lzmirde kültürparkta bir paraşüt kulesi yaptırılac~ 
2 - Kulenin tahmini keşif bedeli (39590) lira (1) ku~ 
3 - Plan ye şartnameler "25" lira mukabilinde lı~ 

T. H. K. lzmir şubesinden, lstanbulda T. H. "' 
tanbul şubesinden alınacaktır. 

4 - Eksiltme 3 Ağustos 936 günü saat onaltada kl 
zarfusulile lzmirde Hava kurumu şubesinde yapılac/ 

5 - Münakasaya girebilecekler: J. 
Diplomalı mimar veya mühendis olmaları ve i ~ 
ve müteahhidi olduklarına dair mukayyet 
lundukları ticaret odasından vesika ibraz eyleıJJ~ 
ve iktidar malilerini gösterir bir banka referans! .ti 
meleri ve şimdiye kadar bu şekilde mühim bir ~-. 
arme inşaatı yapmış olduklarını vesaikle ispat ' 
meleri ve bu vesaiki münakasa tarihinden itibareJl 
gari yedi gün evel Türk hava kurumu lzmir şubJ1 
jbraz ederek münakasaya girebileceklerine dair ,, 
almaları şarttır. 

6 - Talipler "2970" liralık muvakkat teminat me~ 
ve ehliyet vesikaleırile birlikte teklif mektuplaıı 
Ağustos 936 saat (15) e kadar Hava kurumu ~ 
şubesi başkanlığına teslim etmelidirler. 18 26 21 

Menemen Urbaylığından 
1 - Belediyeye ait Taş · hanı binası keşif ve projesi rl1~ i hince sebze haline ifrağ edileceğinden icrası muktezi tarl1 

• .- 1 ve inşaat işi 14171936 tarihinden itibaren 15 gün müdd 
- açık eksiltmeye konulmuştur. • _ ır· • 2 - Eksilme işi 29/7 /936 tarihine rastlıyan çarşamba 

, ~ saat 15 te belediye dairesinde icara kılınacaktır. ..tİ "DUNA,, motörü Danub 
limanları için yük almak üze
re 7 ağustosa doğru bekle
nilmektedir. 

Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. T elcfon No. 2007 2008 

JI 

ı 3 - Bu işin muhammen kıymeti 3664 lira 66 ku~ 

.~ ILJ ıı• Taliplerin bu miktar üzerinden % 7,5 nisbetinde temin'~~ 
/ \;;;;/I çesi vermesi ve ihaleyi müteakip bu teminatını % 15 e 1• ,J 

~ ~ı / \ etmesi ve mukaveleye bağlaması mecburidir. [Noter rn'1· 

J
)J.". ,/ - - .;t ile ilan ücreti dellaliye resmi talibine aittir. ~ 
,, [ &irao;a .D.o..NLc.o.aj 4 - Bu işe ait şartname belediye dairesinde görülel1 

- - 18 21 24 27 2201 .............................................................................................................................. ~ 
Pürı·en Şahap Tesiri tabii, eşsizıbir müshildir. o kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri raha 

olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorla~ :yalnız bunu tavsiye ederler. 


