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Belediye 

Benzin ve petrol f iatlerini 
yeniden tesbit etti 

- Temmuz 937 HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir. 'l'elcforı: 2776 

ltalya ve Almanyal{ontrolu Tanımıyor 

lar Anıor ııehrimkki Rus g.ıınLot· 
1
' lıenüz nehri terketnıcmi~lenlir. 

ltu \Io l.:o,a, 2 (Rad)o] - So,·yct 

lıu S) a llarici,·e X nzırı B. Un·ioof, 
Rusyayı idare edenler ediyor 

Belediye encümeni yeni 
fiatler tesbit etti 

!;il • J 

til u Jııpon ı;cfiri ttırafındao ve
CQ 

J\ Ptotestoya cevııb vermiş ve 
ltıur n b . d ibuı c rıu<leki adalar a çılan ara · dil'tj • J•ponynnın sclıel1iyet ver· 
b Ilı hı·ı ı· . . • ( ırmı~tır. 

l!,f 1•0 kyo, 2 [Radyo) - jııponya 
tıo~cıye .Nazın B. llirota, Ruı 
dıı~ ıtııo, fena niyete makrun ol· 
~c~u ôylemiş ve çıkan ilıtiJafın. 
dikı Itus gnmbotlnn geri çekil· 
\'c co Bonı-a zail olabilec ğint Jlu· 

cyt nıiştir. 
h111 Hue ı;cmileıi, Mançuri kona· 

~Ot) n. a01ağa ha~lamışlardır. 

de nıünasebatın kesilme~i isten· 
ıniştir. 

l\lo kova, 2 (A.A.) - Amour 

nehrinde 30 haziranda müselluh 
Sovyet moıörüne japon-Manı;oko 
eabillcrinden ııçılan topçu ate~i 

münasebctile hariciye komiser mu· 
avioi Stomoniakof japon büyük 
elı;i2.i Sigemetsuya eiddetli bir pro· 
il' ıo notaı:ı ''ermi~tir. 

jopon büytik elçisinin SO\')"et 
nıotôrüuün adaların cenubunda go· 
züktüğüne \'e ilk ate~i de ruezkıir 
nıotörün açtığına dair yaptı ğı mu· 
kabil protestoyu i~e Stamoniakof 
kııbul etmemiştir. 

miyetle kaydetmiş ..-e bu h!idise 
netice~indc malca '\e insaoca vuku· 

bulan 28) iııtın tazminini istemekteki 
hakkını muhafaza eylemi~tir. 

Avam Kamarasında 

-------------
Benzin yokluğu, mülhakatta da hissedil. 

di. Kumpanyalar, Ankara ve İstanbul 
f iatlerini kabul ediyorlar 

1.111 ~ uslann, Mançuri hududlarına 
tt,1 ~ fırka tahşid etmi~ oldukları 

. cıııyor. 

l> . Bir miting 
ltıı lltıs, 2 [ Had)·oJ - :;ıing Şing· "en Ot•da. 1 en malılmatıı ·göre, bugün 
~l!ıo lıilyO.k bir miting olmuş ,.e 
'•ra,~r nehrindeki ndalıır Ruslar 

Litvinofla jııpon büyük elçi i 
arasında dün vukubulen mülakatta, 
Litvinof )Jançuko sahillerinden 
Sovyet motörüoe yapılan topçu 
atcoi hakkındaki protestoyu tekrar· 
larnış, japon·Maoçuko askeri: maka· 
matınm Lu gibi hareketlerden do· 
ğahilecek vahim neticeleri ehem· 

Muhalif saylavlar, hükU
metin siyasetini sordular 

arl~ışhr. Belediyenin elıride 
bulunan (200) teneke benzin 
de dün vesait sahiplerine tevzi 
edilmiştir. Öğleden sonra be· 
lediyenin elinde tevzi edilecek 
benzin kalmamıştır. 

Dün akşam Ayvalıktan ben
zin ve petrol yüklü bir motör 
gelmiştir. Neft Sendikata aid 
olan bu benzin ve petrolları 
da belediye alarak tevzi ede· 
cektir. 

ıtıılan tahliye edilmediği takdir· 

!\ Frank üzerine muamele başladı 

lrnanyadcin Alacakh bu 
1Unanıar paralarını ahyor 
&" Vaziyet, piyasada son derece 

ltlemnuniyet uyandırmıştır 
tıı ~'r•n 
t Cltetı d ~'1.. frangının tekrar kıy· 
il "c • UŞtneğe boşlamasile, Lond· 
t' c lr,ıe "York borsaları frank üze· 
lııitdc~uaıneleyi kcsmiolenlir. lz. 
dG, ııy 1 

bankalar da birkaç giln· 
llıı,ı,tdtıı Şekilci~ bnrekete lıaşla· 
Ilı 1 ır. ('~ . 
~fırtı, d . ,•unkü frangın kıymctı 

ı te;ı • tıde~ılıli. El'elki giin ,;'llevyork 
et n~ılırı 11 frank üzerinden muame· 
~hutiışl! ııldıı~undan dün başta 

'" ~ 1 tııı~rkez bankası olmak 
tı 11de11 İltün lıankalar frank üze· 

•n\l 
G l<{)lld 11 ıneleyn başlamışlarılır. 
lıt~t1Qdeııra horaa&Jnda <ln frank 

1 llııtıi ruuarnclcve başlanması 
7 r Yoı:. J' .. ı ı'· · ı·- k ı· ft '•nk •C ce ıır ur ırası 

11ı'ı:ı~ Go 60 saııtiın iken dün 20 
1 ~·~ ~ santinı iizerindco mua· 
.tıh·ı· ~Qrın - -•i:d ·~ li uıtur. 110 frank olan 

tı ,;a 1
• diio 1:?8 frank fızc· 

h Cuı:ıı~,:~ele görmiletür. 
ı·lttı~, rıyet merkez bankasının 
~t, \'ıııı~Uaıoete, kliring üzerine· 

~i'1'-tıı:ıı ıı !;Gnırü~c gelen l<'ransız 
, 

11~ ~ ' hcdeli ödenmek iste• 
lll~ı ' 111tsız f - . ~ıt e )'a raogı uzerıodcn mu· 
ıı.,,..L Jıılac k -
>. ''"'"-L a ve mal gumrükten 
'l:f '°"'lt ~t 11ld,.tı l r. Dün Fransız frangı 
l\~ı htılık,;:oknlar hnzı muamele· 
r ~ ı:t~"tıl n halde gümrilkten 
~~\ lh Dtuıımıştır. Çilukil herkee 

'le / llıc ti · . . llle ı- rıın ıııııkrar bulmasını 
' tcd· ır. Uatta hozı kimseler 

~vyork borı:ınsınJıı Framız frangı 

üzerinden tekrar muamele yapıl· 
oıaınaeı muhtemel oldu~unıı eöylü
yorlar. Onun iı;in piyasaıla tered· 

düt vardır. 
• • • 

Tiirkiye-Almanya kliring unlao· 
ma ına göre Almanya ile İi yapan 
i:ımir ihracatçılarından bir kısmına 
C. merkez bankasım·a paralan ve· 
rilnıi9tir. Tevı:i edilen para nıiktart 
40·50 bin lira kadardır. C. merkez 
bankasının cvekr. açıktan ödcmi9 
oldu~u kliring para~ıoın itfa edil· 
mi: oldnğu ve alacaklı olun ihra· 
catçılara tarih sırasile yapılan tah· 
si\fit niebeıinde ıılacaklarınm öden· 
mesine haşlandı~ı anlaşılıyor. B~ 
euretle ldiriog unla~ma11ı hükümlen 
tatbik edilmektedir. İzmir ihracat· 
çıJarının Almaoyaya ynptıklan ih· 
racata mukabil kliriııg hesııbından 
alacııkları para 4.5 milyon lira rad· 
dcsiod1:dir. 

Havaleleri, merkezden banka· 
nın İzmir şubesine geldikçe ibra· 
catçılar pnr:ılannı alacaklardır. Dun 
ibracııtçılar namına yeni havale 
gelmemi~tir. Fakat gı•lıııesi bek· 
leni yor. 

Bu vaziyet İzmir ikıısodi saha· 

ıırıda büyük mcmnuniy4'li mucib 

olmııotur. 

-------
Dünkü toplantıda, cihan siyaseti 

umumiyesi tetkik .. olundu 

Avam Kamarası binası 
Londra, 2 (Radyo) - Anm kamaruı, bugün öğleden sonra toplan· 

mış ve cihan vaziyeti umumiye~ini tetkik eylemiştir. Bu toplantula, mu· 
halif partilere mensub !IA) lavlardan birçogu, hükumetin eiy11eeti balkın· 
da iı:ahat istemi~lerdir. 

Fikirlerinden vazgeçmediler 

Mısır Kralı S. M. Faruk 
Delgrad, 2(Hadyo)- )!ısır kralı 

J•'aruk, bugün hususi yatile Şibcli· 
)'e gelmietir. Kral Yugoslavya sa· 
lıillt!rinde üç gün kalacaktır. 
------- ------
İzmir telef on 

şirketi 
Nafıa Vekaleti le 
Maliye Vekaleti ara. 
sında ihtilaf cıktı .. 

P •ste bugu•• n bu•• tu•• n lo fbtıınbul, 2 (Hususi muhabiri· arı - nıizden) -· lzmir telefon ~irketinin 

k 1 d 
eatm alınması için cereyan eden 

kantalar apa 1 ır müzakereler durmuştur. Bunun ee· 
bebi vergi meselesinden ~afıa Ve· 
kiileti ile Maliye Vekaleti ara~ında -------------

Bu vaziyetin büyük. zararlar 
vereceği kanaati bakidir 
Paris, 2 (A.A.) - Otel ve Hc~toran eohihleri de dahil olmak üzere 

140 bin azası bulunan küçük ticaret ve san'at umumi konfederasyonu 
matbuat vaeıtaeile ne~retmiş olduğu bir tebliğde Paris ve taşradaki aza· 
}arına içkiler konfcdernayooilc milli ote!c~lik ?dası tarafın.dan 3 tem· 
muzda yapılacak greve i9tirak etmemelerını tavsıyc etmektedır. 

Bu tebliğıle konfedera!yon, ef kurı umnmiyenin büyük bir kıeınını 
otelciler aleyhine tııhrik edecek olan bu gibi l.ıir hareketin Franeız tica· 
retine ve bütün memlekete zararı dokunacağı noktasında 11raı et mektedir. 

ihtiliif zuhur etmesidir. 

İstanbulda 
Sıcaktan iki kişi öldü 

İetaobul, 2 [Ilmnsi muhabiri· 
mizden] - Üç gündür, tahammül 
fertıa sıcaklar hüküm sürmektedir. 
Yollarda bayılanlar olmuotur. Du· 
gün sıcaıtn fadalığından iki kiQi 

ölnıüt\ür. 

lzmirdeki [otomobil, otobüs 
ve diğer motörlü nakil vasıta
larının sahibleri, belediyenin 
tevzi ettiği benzinden fazla 
rnikdarda almış olduklarından 
iki üç günlük benzinleri var· 
dır. Fakat mülhakalta benzin 
ihtiyacı artmıştır. Şehrimizdeki 
alakadarlara bildirildiğine göre 
mülhakatta benzin ve petrol 
ihtiyacı Hmumi şekildedir. Bir 
çok rnotörlü vesait, benzin 
bulamadıklarından muattal va· 
ziyette kalmıştır. 

Manisa, Torbalı, Tire, Ke· 
rnalpaşa havalisinde, bilhassa 
karpuz nakliyatı yapan kam· 
yonların benzinsizlik yüzünden 
nakliyat yapamadıkları bildi· 
rilmiş, benzin istenmiştir. 

Urla, Seferihisar, Bergama 
ve Çeşme ile İzmir arasında 
yolcu ve eşya nakliyatı; kam
yonet ve otobüslerle yapıl· 
dığı ve bu vesaite kafi mik· 
tarda benzin bulunamadığı için 
nakliyat sekteye uğramaktadır. 
Bazı \ esait sahipleri, benzin 
bulamamaktadırlar. 

Vaziyet böyle devam ettiği 
takdirde ihtiyaç daha arta· 
caktır. 

Dün şehrimizdeki Petrol ve 
Benzin şirket ve acentaları, 
Belediyeye müracaatle İstanbul 
ve Ankarada tesbit edilmiş 

- Sonn 6 ınc ı sahifede -: 



Sayfa 2 

&Q 
Onlar, ovalarda çalışıyorlar 

Ey Saime 'adi! Italıat bir ö~lc uykusuQa hazırlaoı)·orsuo. Arka bal· 
kpndan esen, deniz rüzgarı, c\'io içini acrin serin okşayıb geı;iyor. Loş 

Nr ı;ölgc dolu odalnrdıı dn ~ıırnısız ve rnhaı ln ailJlc! 
Fakat onlar ~alışıyorlıır, 

Ey komtu bııyaol 
A"·aırr1odaki ııınl pırıl terliği fırlatmış, atzıolla ııigara, ezlooga uzan· 

" 
0 

d ·ı "'J Ak ınış roman okuyorsun lııı' •.. Oh, ne gll~el, hayat no gilzel e~ı mı.· · 
t•uı seç vakte kadar oturmuı da yorulmuoıun. Kıımar, bakıkaten yorn· 
cqdur. Uzan, uzııo! •. 

!Fakat onlnr çıılışıyorlar! . . 
:Ey alt aoka'kta, geniş, cennet gibi bnbçesindeki hnv~:ı;unun "dılıınde, 

gecelik entari ine göınölmü , nargilesini içen bay.! .• Scoın .ne guzel .zev· 
kin \'armıı böyle?. "anl da yetiitirdin bu nefı& ba~ç?yı! .. Şeftalılere 
gül kokuıu aş1ladın gnliha!. zot ııyııklannı havuzun ıçm:, anlar pelte· 
leşmiı \'Üeuduou aerinlctı;in .• Ne aıcak kalsın, ne tor, hay<lı uzaı!. 

Fakat uııutmo ki onlar çal1~1yorlar .. 
Sen ey ticarethanoaioin koltu~unda hafif hafif Lırıldayıp uyuyan 

tilccar! •. Yakam, bağnnı açmı~sın .. Alacnk 'erecek kav?alan ile cao.ın 

ııkılmııa benziyor. Şişman ~işmıın, beyaz pembe ellenu, uykud~ ~ıle 
para aoyıyor gibi.. Çıı~ır uşağını; sana bir meyvalı dondurma getırsın .. 
~u yaz mcvilimi, seni, beni harab ediyor. hakkın var, 

Fakat onlar çalışıyorlar. 
Ey denizlerde, ııulıın a~zlannda köpürten in anlar, kızlar, kadınl~r, 

gençler, erkekler, bu havanın, bu suyun kadrini bilin! .•. Deniz topu ılc 

oynayın, sandallara binip ~arkılar eöyleyio, kumlara ıenlıb rahat rahat 
ozanın .. 

l<'akat onlar çalı§lyorlar. . . . . . _ 
Onlar onlar bizim anamız, bizim babamızdır, ı;elıoımctıwızdır \C 

' d' ki u ~ onlar toplamb da bir manevi şahsiyette toplanınca, l)Orut. o e en· 
dimizdır,. yani köylü efendimiz ..• 

Sen, ben, o, rahatın, rehavetin içine gömülmüşüz. . 
Onlar durmııdao çnlıfıyorlnr. Tanrının cehennem ovalannı.lu, gilneıuı 

altına dilımü~, senin saadetini hazırlıyorlar.. lliirmetlo an oulnrı! • 

Saime Sadı 

ANADOI .. U 

Yeni göçmen 
kafilesi 

Vapur gelmedi, ha. 
zırlık tamam! ___ .., .. , ..... __ _ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden gelen bir teb· 
liğe göre, dün Bulgaristan· 

[Kazanç vergisi 

Komüsyoncular ve tica· 
ret mümessilleri 

---------------
Nakliyat şirketlerinin kazanç ver· 

gileri hakkında emir geldi 
dan 1500 kişilik bir göçmen Konsinyasyon suretile iş ya· mümessil tabirlerini imzala· 
kafilesinin lzmire gelmesi bek· pan komüsyonculann ve ko· rımn yanına ilave ederler. Ti· 
leniyordu. Fakat dün geç vak- mü~yon mnkabilinde muamele caret mümessilleri, yalnız ko-
te kadar göçmenleri getirmek- yapan ticaret ve fabrika mü· müsyon ve masraflarım alırlar. 
te olan Kalkavan zadelere ait messillerinin vergi ile mükel· Bu temsil daima mahdud olup 
Nazım vapurunun Kavak ta· lcfiyet şekilleri hakkında Ma- hiçbir zaman rakib vaziyetteki 
haffuzhanesinden geçtiğine dair liye Vekiiletinden Vilayete bir ticarethaneler temsil olunamaz. 
bir telgraf gelmediğinden, va- tamim gelmiştir. 2395 numa· Madde mevzuuna giren mü-
purun teahhura uğradığı zan· ralı kazanç vergisi kanununun messillerin tayin ve teşhisinde 
r:dilmektedir. 7 inci maddesinin birinci fık- bunların yaptıkları iş (komüs-

Maamafih lzmir iskan dai· rası mucibince beyanname usu- yonculuk) mu, yoksa (mümes· 
resince göçmenlerin müretteb !ünde vergiye tabi bulunan sillik) mi olduğuna dikkat et-

kl · (Komu-svon suretile iş yapan mek lazımdır. Ticaret ve fab-oldukları mahallere sev erı ı 
k ·· c 1 ) ile lkomüsyon rika mümessilleri de, temsil ve yerleştirilmeleri için bütün om~syon u ar ~ . 
üzerıne muamele yapan tıcaret ettikleri müesseseye mukavele 

tertibat alınmıştır. ve fabrika mümessilleri) hak- ile bağlıdır. O müesseseler· 
Busene Bulgaristandan 

5290 kında 12 seri numaralı teb· den aldıkları salahiyet daire-
göçmen göç edecek ve hepsi !iğde verilen izahata rağmen sinde hareket ederler. Komüs· 
de çiftçi olan yeni yurddaş- bazı yerler varidat idarelerince yoncudan farkları bilhassa 
lanmız, Urla, Menemen, Sefe- alelade komüsyoncularla bütün kendi namlarına iş yapamama· 
rihisar, Kemalpaşa, Bergama, komüsyoncuların vergi ile tek· farında ve muamelelerini dai· 

K6y lüler kerestesiz kalmıyacak Dikili, Torbalıya yerleştirile liflerinde tereddüde düşül· ma temsil ettikleri müesseseye 

d ceklerdir. Bir kısmı da Aydın düğü anlaşılmıştır. Tamime izafe etmelerindedir. Ziraat Vekaletin en ve Manisa vilayetleri dahi· göre şu şekilde muamele ya· 3 - Kanunun 7 inci mad-. ı d • linde iskan edileceklerdir. pılacaktır: desinde beyannameye tabi b İ r tam 1 m g e 1 Göçmenler için tahaffuzha· 1 - Kazanç vergisi kariu- olan mükellefler arasında bir 
nede bütün hazırlıklar yapıl· nunun yedinci maddesinin de (ithalat, ihracat ve beynel-

l h • • l el dığı gibi yerleştirilecekleri ka- birinci fıkrası mucibince be- milel nakliyat komüsyoncu-K öy Ü i tiyacı ıçın orman ar an zalarda da İcab eden tertibat yanname usulü ile vergiye ları) ndan bahsedilmektedir. 

k el d ·ı k tabi tutulan konsinyasvon su- B d k t •· kk"ll ·ne t . t .. a e e l ece alınmış, bütün hazırlıklar ik- J un an ma sa • mue 1 erı a ıya a musa relile iş yapan komüsyoncular· ait umurun idhal ve ihracı 
------ mal edilmiştir. Nazım vapuru· dan maksad, müekkillerinin b' 

Köylülerimizin hemen hep· izin kağıtları toplu bir hal· nun dört sefer yaparak getire· işini, yani bu malların ecne ı 
. gönderdiği malları depo ve memleketlere sevk ve oralarda cinde e_V .. samanhkt ahır İnşa de köy ihtiyar heyetine veri· CCVİ hu O'ÖrmrnlPrİn clP.rha) ı•1• ' --:-.Jft "''"h.RfA'.i'a ed~~eh b 

~ ~ • • •• • .... ' 1 • mustansıl vazıyete geçmeleri (kcndı" namına ve n1u··e ı' 1 oahl~aoı ''<.>ya ocno i mem-b 1 b b. t k dikleri takdirde mahalle ma- l k ı d ( 1 · · · 
ve un ara enzer ır a ım halle veya grup halinde de için de hazırlıklar yapıl mı, tır. hesabına) satan ve satış üze- e et er en ma a ınması ışını 
zirai ihtiyaçları tatmin eyle· Geçen sene gelen 1040 ha- . d k .. 

1 
kendi namlarına, fakat müek· 

verebileceklerdir. Bu iş için rın en omusyonunu ve ma ın k 
mek için daima ağaca ve ke· neden mu··rekkeb olan altı b'ın h f . d illeri hesabına icra eden ko· ayrılan orman, köy ihtiyar mu a aza ve satışı içın muta 
resteye ihtiyaç olduğunu ve heyetine teslim edilecek ve göçmen için busene hükümet olan masarifi alan ve hesabı- müsyonculardır. 
köylülerimizin bu keresteleri f d f h k İthalat ve ihracat muamc-kat'iyata başlanılacaktır. Köy· tara m an enni şeraiti haiz na <.re ·et ettiği müesseseye 
asgari masrafla temin etmek lüler ihtiyaç olarak gösterdik· evler yaptırılacaktır. Göçmen muntazaman hesab veren şa- lalını bizzat kendi nam ve hesap· 
zaruretinde, yani bizzat or- leri mikdarın dörtte bir tarife evlerinin planları vekaletten hıslardır. Bu gibiler, müekkil· !arına yapan kimseler ithalat 
manlardan kesip hazırlıyarak bedelini vereceklerdir. Köylü gelmiştir. Bu planlar üzerine (erinden yazıhane vesaire için ve ihracat taciri olup bunların 
köylerine getirmek suretile mamulatını hazırladıktan sonra 1 k k masraf namile bir iicret al- maddede mevzubahs komüs· yaptın aca evler ya ında mü· 
tedarik mecburiyetinde olduk- verilecek nakliye tezkerelerile nakasaya çıkarılacak ve iha· mazlar ve ticaret sicilline ko· yoncularla karıştırılmaması la-
ları malumdur. ormandan çıkararak köyüne müsyoncu olarak kayıdlıdır. zımdır. lesi yapılır yapılmaz en kısa Diğer taraftan bir takım getirecek ve evini, ahır ve sa- bir müddet içinde bitirilme· Bir kornüsyoncunun vaziyetini Bu beyaıınnınclcri, doğru· 
k .. 1 · · d k" b la manlıg" mı yapacak veya tamir tesbit için yalnız sicilli tica- dan dog" ruya n1u"ckk"ıller"ı n"m oy erımız var ır ı, un rın ferine çalışılacaktır. " 
aeçimleri de ormanlardan kes- ettirecektir. rettcki kaydına bakmakla ik· ve hesabına yapan tiiccar ve-
6 ô Buscne gelecek olan göç- ·r t · k h k'k k tikleri keresteleri kendi vası· B - tcdenberi kereste tı a c mıycre · a ı i vaziyeti- illerinin bu madde mevzuuna 

Yapıı> bunları kendı" vasıtala· menler için de önümüzdeki nin iştigal nevine ve müekki- "th 1 d"l 1 . . k" k talarile iç pazarlara getirip ı a e ı mc crıne ım an yo • 
·ı · ı ·· ·· - sene içinde evler yaptırıla· lile akdetm · ld ğ k t G b dd · satmaktır. Orman işleten ve rı e ıç pazar ara goturup sal· ış o u u mu ave· ur. ene u ma e mucı-

makla geçinen köyler halkına caktır. Göçmen evleri için icab leye ve münasebatta bulun· b" b t" b" ı kereste ticareti yapan müte- ınce eyannamcye a ı o an 
bu ihtiyçlarını temin edecl!k eden keresteler Denizliden dug" u müesseseler n.,.zdı'nde (B l ·ı 1 ki" t k ·· ahhidlere gelince, bunların da .. eyne mı e na ıya omus-
vüsatte orman ayrılarak kendi sevkedilmek üzeredir. ılacak t hk'k l b' yo c la ) d k d T" kısa müddetli mukavelelerle yap a ·ı at a tes ıt n u rı n an ma sa ur· 

devlet Ormanlarından -ve tabı'"ı aralarında küçük partiler ha- Busene Romanyadan da eylemek lazımdır. kiye ile ecnebi memleketler 
linde artırmaya konulacaktır. u··h· "kd d ·· .. d ki' · 1 · · b. 

m ım mı ar a goçmcn goç Komiisyon muamelatında, arasın a na · ıyat ış crını ır rasyonel bir işletme tesisi su· Fırtınadan devrilmiş ağaçlar edecektir. Onların da Trak- k k b 1 d d 
k • l komüsyoncuya satılmak Üzere omüsyon mu a i in e eruhte 

reedtcilre.· at iyat yapma arı İcab da köylüler arasında satışa yada iskanları mukarrerdir. gönderilen malların, komüs· eden ve umumi surette komüs-
çıkarılacaktır. Köylü alıcılar 

B 1 d"kk 1 b ·ık· · J Kı k {. yoncunun mu'"lkı"yet"ıne gı"rmcsı· yoncu evsaf mı haiz olan kim-un arı nazarı 1 ate a an unun parasını 1 ı peşın o - oca a anın 
tt K ·· b selerdir. Ziraat Vekaleti, yeni orman mak üzere üç taksitte ödiye· şar ır. omusyoncu u mal-

kanunile bu kanunun tatbik ceklerdir. katilleri ları mülkiyetine geçirir veya Münhasıran Türkiye dahi· 
suretlerine dair olan nizamna· C - Şimdiye kadar yapıl- kendi nam ve hesabına aldığı linde nakliyat işini deruhte 
mc çerçevesi dahilinde hazır· dığı gibi kısa müddetli mu- //yasın nüf ııs kaydı mallan satacak olursa bir ta· edenlere b"ynelmi!cl nakliyat 
ladığı bir tamimi vilayet or· kaveleli serbest satışlara de- cir vaziyetine girer ve diğer komüsyoncusu denilemiyeceğine 

Vanl Olu kt B-1- .,... aranıyor.. t . lcr "b" . t"b" göre bunların da 7 inci madde 
man müdürlüğüne göndermiş naca ır. u un vı a· Bucada sabıkalılardan Ko· t~~~lur. gı 1 vcrgıye a 1 mevzuuna idhal edilmelerine ve köylülerin kerestelik ağaç· yellerin orman müdtirlüklerine 
ları ne suretle keseceklerini tamim suretile verilen bu emir, cakafn Mehmcdle arkadaşı 2 - Kanunda (komüsyon mahal yoktur. 

umarız ki çok yakında kereste Hakkıyı öldürmekle maznun üzerine muamele yapaıı t' a t 4- Yukarıda zikredilen ü.:. ve mütcahhidlerle yapılan kısa re re . 
müddetli mukaveleli serbest sıkıntısını ortadan kat'i olarak Mustafa ve kardeşleri Mümin ve fabrika mümessilleri) de nevi komüsyon işinden gayri 

kaldıracaktır. ve llyasın muhakemelerine dün 7 inci maddenin ikinci fıkrası komü yon işleri yapanların eğer satışlara eskisi gibi devanı } · · A hk 'b b 
V şe ırımız ğırceza nıa eme· mucı ince eyanname usulün· bcyannnmc itasını müstelzim olunacafıını bildirmiştir. ı o/cu fayya- sinde devam edilmiştir. Ge· de vergiye tilbi tutulmuşlardır. başka meşgaleleri yoksa veya 

Tamimin umumi hatları şun- çen celsede maznunlardan 11- Bu mükellefler, dalıa ziyade işgal ettikleri mahallerin iradı 
!ardır: releri yasın yaşının tcsbiti için nü· Türkiyede yerleşmemiş olan 2000 lirayı geçmiyorsa, yahut 

A - Köylüler ... bu zati ih- Hangarın inşaatı fos kaydının, nüfus dairesin- ecnebi müesseselerin ve fob- 47 inci madde mucibince be-
tiyaçlarını köy ihtiyar heyetleri den getirtilmesine karar ve· rika mümessillerine taalluk yanname usulünü tercih ve 
tarafından tasdik edilecek bir ihale ediliyor rilmişti. llyasın nüfus tezkeresi etmektedir. Bu mümessillerin, tahriren taleb etmiş değillerse 
beyanname ile orman idarele· Cumaovası nahiyesi dahi- dosya meyanında mevcud de- komüsyon üzerine iş yapma- beyannameye tabi tutulmala-
rine bildireceklerdir. Beyanna- linde tesis edilecek modern ğildir. Nüfus dairesi de flya- ları, kendilerinin komüsyoncu rına imkan yoktur. Yedinci 
mede bildirilen ihtiya$1ardan hava istasyonundaki hangarın sın nüfus kaydını lıcrıiiz gön· ad<lcdilmclcrini İcab dtirm<"7. nındJrniıı birinci fıkınsında 
mübalağalı görülmiyenler için inşasının ihalesi 10 Temmuz dcrrncdiğı için kaydıııııı arat- Ticaret ıniimcssil!cn, lll{nsub .sayılanlar lıaricindc kalan hu 
derhal izin verilecektir. lhti· CumartP,sİ günü yapılacaktır. tırılnınsı için lckid ya1ılm&s111a oldugu li1.;arethancyi temsil ve gibi koıııiisyoncıılnrın 17 iııci 
yacından fazla kerestelik a~aç ihaleyi müteakıp, yolcu tayya- karar veı ılın iş. muhnkeınenin ınuaınclclcrinı daima o lica· madde ilr 3 t iincü macldc.si-
istiyenlerin bu istekleri en çok resi hangarının inşasına der· devamı ba, ka bir gıınc lnra- rdhrıneler (nnmınn) icrn <'l· nin Ç fıkrası ınucibincc vc·ı-

8 Tcmruııı ~,.? 

H. Muhasebe 
memurları 
--···· 4>••-Ea---

Birçok memurlcır 
terfih ettirildi 

Muhascbeihususiye müdiira' 
luğü memurları arasında bazı 

terfih ve nakiller yapılmıştır. 

Münhal bulunan 40 lira Asli 
maaşlı tahsil Başmemurluğuna 
tahakkuk müfettişi Tevfik Berk, 
onun yerine 35 lira asli ma• 
aşla varidat mümeyyizi Remzi 
ipek, onun yerine 30 lira asli 
maaşla birinci sınıf memur· 
!ardan Cemal Günesen, onun 
yerine 25 lira maaşla tahsil 
müfettişi Adil Toptop, onun 
yerine 20 lira maaşla Galib 
Pekün, münhal olan Ödemiş 
Muhasebeihususiye tahakkuk 
memurluğuna merkezde çalış· 
mak üzere 20 lira maaşla 
3 üncü sınıf 1.1 murlardan Na· 
zım Culum, m rkez varidat 
katibi olup malulen tekaütlü· 
ğünü istiyen Ahmed Topanın 

yerine 14 lira maaşla lbrahi111 

Gündüz tayin ve terfih ettiril· 
mişlerdir. ikinci sınıf memur 
fardan olub 20 lira maaşla 
kadroda müstahdem Bn. Mii· 
zeyyen Günör ve Hadi Sof 

d. et kanerin aldıkları on ye ış 
buçuk lira maaşlarına ikişer 

ıı· buçuk lira zamla kadroda nı 
hassas olan yirmişer lira mail~ 
terfih ettirilmeleri muvafık go· 
rülmüştür. 

Münhal 70 lira ücretli tııh· 
sil memurluğuna Ahmed A~'' 

. 50 l" .. retle onun yerme ıra uc d· 
lbrahim oğlu Ali Rıza, kB 

1
. 

l O 1. .. ret ı 
roda münha 7 ıra u~ d , 
tahsil memurluğuna ta~sıl ;o 
Jsmail Hakkı, onun yerıne 
lira ücretle tebliğ memurlar•~; 
dan Suphi, 50 lira ücr~;ıl 
cibayet memurluklarına te p.b· 
memurlarından Suphi ve bJİ~ 
<lullah, 40 lira ücretli tc ,~ 
memurluklarına Abdurrah(l~(' 
ve Hayri, 40 lira ücretle °>"' 
malpaşa muhasebcihusııs;c· 
katipliğine Ahmed, onun~oS' 
rine tebliğ memurluğuna 111 
tafa Şadi tayin ve terfih c 
rilmişlcrdir. 

Tepecik 
pazarı cinayeti 

51 
15 sene hapis cetıt 

istendi b'~ 
Tepecik Pazarycrindc ~' 

kal Hüseyini öldüren sa~~ ı: 
Bürhaneddinin ve cina)'e 

1

01 
lcdiği sırada kendisine 'f~' ~f 
etmekle maznun metres• 0~ 
zif enin muhakemelerin\eııı( 
şehrimiz Ağırceza nıa~ tr 
. d'I ·ştıt· .ı sınde devam e ı mı~ ıı'ır 

celsede müddeiumunıı dı'" 
vini B. Şevki Suner, ıl'I 

ve hadiseyi tahlil edcre~11,, 
nun Bürhaneddiniı~, ~ııt.: 
kasdcn işlediği sabıt ol ~' 
söylemis ve Türk ccı9 · ııl 

1dcsı ~ 
nunun 448 inci nıa< ··dJt" 
cibincc on beş sene nıtl · ~ı 

sifi''~ hapse mahkum edilnı~ek,51 
<lisede Nazifcnin alıt s' 
lunduğu muhakenıc 110ıC,r 
sına nazaran sabit ol~ ~ 
dan beraetini istenıiştı ~e~ 
nunların müdafaaların• bli 
mcleri için ınuhakentCı 
bir güne bırakılmı!.!!r. o'" 

Dikili - Ayvalık ~itt'P 
Dikili-Ayvalık şos:~ ~j 

bir buçuk kiloınctrc dilfllf 
nın inşaatı ikmal ~ 

1 1 
Bu yolun 31 bin tır ı'1• 
bedelli ikinci kısrnırı'" 

miinakatl 
bir ay zarfında intaç edılecektır. hal başlanacaktır. kılmı~lıı. lıklni muamclalla vekil veya giye tabi tutulmaları lazımdır. 

e ~ J ~"'r-=-~-~~~~~~::::~ ........ __ .:_:,:~::.:,.:__~~~----~~~=.:_~_:::::::::.::.:::__:::~~~:.....!.....§.:'1.:::..~~~~~~~~~!..!l!.-!.....~o!..Uıı.so..ı.ı...ı.u.;.~ı..ı.u.._ _ _. 



Nafıa Vekili 
Ştokholmden: sonra:Ber

line gidecek 
İstanbul, 2 (Hususi) - Na

fıa Vekili B. Ali Çetinkaya, 
yarın (bugün) şehrimize ge· 
lecektir. B. Ali Çetinkaya, bu
rada birkaç gün kaldıktan 
sonra İsveçe gidecek ve Stok
holmden Berline geçecektir. 

Sıhhiye Vekili 
istirahat için Berline gitti 

İstanbul, 2 ( Hususi muha· 
birimizden) - Evelki gün şeh
rimize gelen Sıhhiye Vekili 
B. Refik Saydam, istirahat 
ıçın bu sabahki ekspresle 
Berline gitmiştir. 

Spor işleri 
Maarif Vekaletine bağh 

bir mUsteşarhğa mı 
devrolunacak? 

İstanbul, 2 (Hususi muha· 
birimizden: Telefonla) - Spor 
kongresi, iki ay sonra Anka
rada toplanacaktır. 

Kongrede, spor işlerinin 
devlet tarafından idare edil
mesi ve Maarif Vekaletine 
bağlı bir spor müsteşarlığına 
bağlanması kararlaştırılacaktır. 

iplik buhranı 
lstanbulda ufak tezgahlar 

durdu 
İstanbul, 2 (Hususi muha

birimizden) - İki gündür 
şehrimizde iplik buhranı baş
göstermiştir. Ufak tezgahlar, 
ipliksizlikten muattal bir va
ziyette kalmıştır. Dokumacılar, 
İktısad Vekaletine telgrafla 
tnüracaat ederek, buhranm 
bir an evel önüne geçilmesinı 
istemişlerdir. 

J stanbul Valisi 
Parise gidiyor 

İstanbul, 2 ( Hususi muha
birimizden) -Vali ve Beledixe 
teisi B. Muhiddin Üstündağ, 
bugün Parise gitmiştir. Emni
Yet umum müdürü, İstanbul 
Valisine vakalet edecektir. 

4vrupa. Amerika ti. 
cari hava yolu açı. 

lıyor mu? 
Londra, 2 (Radyo) - Av

t'lıpa ile şimali Amerika ara
sında ticari bir haya yolu tesis 
edilip edilmiyeceği hakkında 
bıı ayın beşinde bir tecrübe 
Yapılacaktır. Tecrübeleri; dört 
trıotörlü ve Emperyal Ervays 
tayyare kumpanyasına mensup 
J\aledonya adındaki tayyare 
Yapacaktır.. Bu tayyare, lrlan-
dada tesis olunan yeni istas
Yondan havalanacaktır. 

Kaledonya saatte üç yüz yir
tni kilometre yol katetmek· 
lcdir. 

..................... ~ ... 
ANADOLU 

ANADOLU 

Tuncelide hayat normal 
bir vaziyete girdi ·-·-Yol faaliyeti devam ediyor. Şeyh 

Rıza, ele geçmek üzeredir 
lstanbul, 2 (Hususi muha

birimizden) - Dersim mınta
kasmda askeri hraekat devam 
etmektedir. Ağır yaralı olan 
hain Şeyh Rıza, müşkül bir 
vaziyete düştüğünden düşmanı 
bulunan bir kabileye iltica et
mek mecburiyetinde kalmıştır. 
Kıtaatımız, bugün, yarın bu 
sergerdeleri de ele geçirecek 
veya imha edecektir. 

lstanbul, 2 ( Hususi ) -
Tunceli mıntakasında hayat 
tamamen normal bir şekilde

dir. Daha şimdiden yol faali
yetine geçilmiştir. 

Tuncelinde açılan gaz kur
suna, pek çok kimseler de-

B. Ruzveltin oğlu 
Milyarderlerden bir 

kızla evlendi 
Vaşington, 2 ( Radyo ) -

Amerika Reisicumhuru B. Ruz
veltin oğlu, dün Amerika mil
yarderlerinden birine mensub 
Mis (Etel Dib) le evlenmiştir. 

Kızın babası, B. Ruzveltin 
en büyük hasımlarındandır. 

Düğün, gayet sade olmuş 
ve yalnız tarafeynin en yakın 
akrabası davet edilmiş bulu
nuyordu. 

Amiral Horti 
Geniş salahiyetler aldı 
Budapeşte, 2 ( Radyo ) -

Mo.c.ar;a.lan ıo•···~~--"-.tt••-··-

Amfra) Hortiye verdiği geniş 

salahiyetlere göre, Amiral, 
parlamentonun kabul edeceği 
kanunları iki defa biribiri üze
rine reddedebilecek, kendi 
vekilini kendisi tayinde muh
tar olacak, rütbe ve nişanlar 
verebilecek ve kralın haiz ol
duğu bütün hakları iktisap et· 
miş bulunacaktır. 

Budapeşte, 2 ( A.A. ) -
Mebusan meclisi, Macar par
lamento tarihinde ender gö
rülmüş olan ittifakla naibin 
salahiyetlerini genişleten ka
nun layihasını kabul etmiştir. 

Bu celsede yalnız sosyalist 
mebuslar hazır bulunmamış· 

lardır. 

Amerika 
diplomatları 

Vaşington, 2 (A.A.) - Bu
gün diplomatlar arasında mü
him değişiklikler vukubulduğu 
bildirilmiştir. 

Alman 

-vam etmektedir. Kursun açıl-
ması münasebetile bir söylev 
veren umumi müfettiş general. 
Abdullah: 

- Dersim ve havalisinde 
ağalar ve reisler, eski aşiret-

lik devrinden kalma sakim 
düşüncelerini devam ettirmek, 

cahil halk üzerinde nüfuzlarını 
göstermek istiyorlar. 

Bu illet, eski devirlerde bir 
türlü tedavi edilemiyen bir 
yaraydı. Cumhuriyet idaresi, 
bu hastalığı kat'i surette ve 
kökünden tedaviye karar ver-
miştir. 

Demiştir. 

Fransız gazeteleri 
F-ran~ üzerinde Uç ayda 
bir operasyon olama~ 

diyorlar 
Paris, 2 (Radyo) - Le Jur 

gazetesi, Fransız frangı hak
kmda yazdığı bir ınakıılede 
diyor kiı 

" Lcon Blum kabinesinin 
frank hakkında yaptıklarını 

gördük. Şimdi Şotan kabinesi 
de frangı düşürmek teşebbü-

satına girişti. Şu hale nazaran, 
kabinelerin yapacakları işler 

arasında, her üç ayda frank 
Üzerinde birer operasyon yap

maktır. Buna, müsaade edil
memelidir.,, ' 

... Antransijan,, gazetesi de, 
$otan kabinesinin bir şey yap
mağa kadir olamıyacağmı ileri 
sürerek diyor ki: 

"Şotan kabinesinin Sosya
lislerin gemleri altında fazla 
bir şey yapabileceğine ihtimal 
vermiyoruz. Maahaza, bekli
yelim.,, 

Satanderde .ileri hareka 
devam ediyormuş -• 

ihtilalcilerin resmi bir tebliğin 
göre, cumhuriyetçiler f imdiye kq 

dar 421 tayyare kaybetmişler 

ihtilatı 
lantıya çağnlmamıştır. Bundan, 
halen vaziyetin vahimleşmesi 
pek muhtemel olduğu neticesi 
çıkarılmamaktadır. 

Litvinof, keza Amour nehri 
üzerinde hududun tahdidi hak· 
kındaki teklifini tekit eyle· 
miştir. 

Japon büyük elçisi mese· 
leyi tetkik etmek vadinde bu· 
lunmuştur. 

Tokyo, 2 (A.A.) - Ordu 
namına söz söylemeğe salahi
yettar bir zat Amour nehri 
hadiseleri hakkında beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- Krndimizi müdafaa ct-

Ya~ J.U!Jveti11Ag ... ~alrnfı7t~ 
harp etmiyeceğiz. Vaziyet Sov· 
yetlerin tarzı hareketine bağ
lıdtr. Sovyetler bize meydan 
okudukları için evvela onların 
çekilmeleri lazımdır. Sonra da 
biz çekiliriz. 

Hariciye Nezareti nu :ıına 
söylemeğe salahiyettar bir k"m· 
se de demiştir ki: 

- Moskova Litvinofla Sigc
mitsu arasındaki konuşmalar 
devam etmektedir. Bu zat Ja
ponya için başlıca noklanın 
10 Haziran tarihinde adaların 
işgalinden evelki askeri statu
konun yeniden tesisi olduğunu 
ilave etmiş ve bu tarihe kadar 
adaların ne Sovyetler, ne de 
Mançukolular tarafından as· 
keri işgal altına alınmış oldu
ğunu ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Nafıa müte .. 
ahhidlerine veri
lecek vesikalar .. 

İstanbul, 2 (Hususi muha· 
birimizden} - Nafıa Vekale
tine aid işleri deruhde edecek 
müteahhidlere iki türlü vesi
ka verilmesi kararlaştmlm1ştır. 
Bunlardan biri hususi, diğeri 
de umumi olacaktır. 
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~)manya ve ltalya, lspan- R;h;i~daJ;;;~;d~ümt;;;rk-
f a kontrolunu tanımadık- kül eden çocuk 

·ıd• d•J Operasyon Sezaryen yapılsaydı 
larını hı ır 1 er kadın ve çocuk kurtarılacaktı 

-~-----..... ------~~~ Karşıyakada garib bir ölüm 
vak'ası olmuştur. Bn. Emine 
adında genç bir kadın gebe 
idi. Son zamanda doğum ağ
rıları başgöstermiş, fakat ra· 
himden gelmeğe başlıyan kan 
bir ti1'rlü kesilmediğinden Sn. 
Emine fazla kan kaybetmek· 
ten ölmüştür. 

'ki devlet, yeni teklifte bulundular, Franko ile 
':umhuriyetçilerin muharib tanınmalarını istediler 

Londra, 2 (Radyo) - is
panya işlerine ademimüdahale 
komitesi, Lord Plymuthun riya· 
setinde toplanmıştır. 

ltalya murahhası B. Gran
dile Almanya murahhası Bay 
Ribbentrop, beyanatta bulun· 
muşlardır. 

B. Grandi, gerek ltalya ve 
gerekse Almanya arasında ade· 
mimüdahale sisteminin devamı 
için tam bir mutabakat hasıl 
olduğunu söylemiş ve sozune 
devamla demiştir ki: 

- Geçen hafta, komite 
reisi Lord Plymuthun vaki tek· 
lifini gayrivarid telakki ediyo· 
ruz. Zira bu teklif, Frankodan 
ziyade cumhuriyetçi ispanyayı 
tatmin edecektir. Bunun için 
ltalya ve Almanya, vaziyetin 
nezaketini nazarıdikkate ala· 
rak, komiteye yeni ve çok 
pratik bir şekil teklif ediyorlar: 

1 - Her iki taraf için mu· 
harib hukuk ve vaziyetinin 
tanınması. (Bu madde sayesin· 
de bitaraflık sistemi kuvvet 
bulacaktır. Zira her devlet, bu 
muhariblere karşı vaziyetini 
ona göre tesbit edecek ve 
rasgele hareket etmiyecektir.) 

A - Harbin devamı mnd-
delince, gerek Franko ve ge-

.. .. • " J 

icin tam bir bitaraflık hüküm 
sürecektir. 

B - Kontrol filolarına her· 
kes tabi olacaktır. 

C - Posta vapurları, tam 
bir kontroldan geçecektir. 

20 Nisanda kontrol hakkın
da alınan karar baki kala
caktır. 

D - Hududlardaki kontrol 
aynen kalacaktır. 

B. Grandi, bu esaslar dai
resinde yeni bir sistem tayini 
için gerek ltalya ve gerekse 
Almanyanın müzakereye hazır 
olduklarını söylemiş ve sözüne 
devamla: 

------Esas itibarile bu sistem, hiç tedirler. 
bir netice vermemiştir. Roma, 1 (A.A.) - iyi ma· 

B. Grandiden sonra Von liimat alan mehafilden öğre· 
Ribentrop ta hemen ayni şe· nildiğine göre, kontrol hak-
kilde beyanatta bulunmuştur. kında lngiltere ve Fransa ta-

Bütün Alman matbuatı, bu rafından yapılan teklifler hiç te 
mesele etrafında uzun neşrı· memnuniyetle karşılanmamış· 
yat yapmaktadır. tır. Fakat bu gayri müsoid ilk 

Paris, 2 (Radyo) Havas intibaa rağmen Alman hükii· 
Ajansına göre, halya ve Al· meli bu teklifleri hiisnü ni· 
manyanm bu tekliflerini İngil· yctle tetkik etmekten hali 
tere ve Fransa kabul etmiye· knlmıyacaktır. 
ceklerdir. Ancak f ogiliz - Fransız tek· 
lngiltere şiddetli bir nota lifi esasına müstenid bir tarzı 

verdi. hal bulunması güç gözüküyor. 
Londra, 2 (A.A.) - Havas iyi haber alan mehafil<len, 

Ajansından: İtalyan harb gemilerinin ftal-
lyi malumat alan mahfel- yan menafiini korumak üzere 

lerde söylendiğine göre, lngil- İspanyol sularında kalmağa 
tere hükumeti, dün Valans devam edecekleri öğrenil· 
hükümetine gönderdiği şid· miştir. 
detli bir ihtarnamede, kontrol ittifak reyi zaruridir 
işinde çalışan gemilere karşı Roma, 2 (A.A.) - Ademi 

müdahale komitesinin toplan· 
yapılacak her türlü taarruzlara tısı arif esinde salahiyettar ftal-
derhal şiddetli tedbirlerle mu· 
kabelei bilmisil yapılacağını yan mehafilinde beyan olun· 

duğuna göre, komitede bir 
bildirmiştir. 

ltalyan gazetelerinin karar verilebilmek için komi· 
yazdıkları teye iştirak eden 27 azanın 

Roma, 2 (A.A.) _ lspan- ittifak reyi zaruridir. Binaena· 
)eyh Almanya ve İtalya mu· 

yol meselesi hakkında tefsir- vatakat etmezlerse kontro)un 
]erde bulunan Lavaıo Fascista 

Yalnız f ngiltere ve Fransa ta· 
gazetesi şöyle yazmaktadır: 

rafından yapılması hususunda 

Müd<leiumumilik, vaziyeti 
şüpheli gördiiğündeıı gebelik 
\'aziyeti hakkında tahkikata 
başlamış ve cesede dün Mem· 
leket hastanesinde otopsi yap· 
tırmıştır. Otopside Bn. Emi· 
nenin gebeliğinin (dış gebelik) 
denilen gayri tabii gebelik 
olduğu anlaşılmıştır. Çocuğun, 

asıl rahmin içinde değil, dı· 
şında teşekkül ettiği görül
müştür. 

Bu gibi ahval tıp tarihinde 
ender görülür. Çocuk, rahim
de teşekkül edecek yerde, 
rahimin dışında ve Mcleiz adı 
verilen yumurtalıklarda teşek· 
kül eder. Eğer bir ebe celp 
ederek gebe kadını zamanında 
muayene ettirmiş olsalardı 
ebe, vaziyeti anhyacak ve ka· 
dına ameliyat yapılarak çocuk 
karından alınacaktı. Bu ame· 
liyata (Operasyon Sezaryen), 
yani kısır ameliyatı denir. 
Doktorlar bunun çok kolay 
bir ameliye olduğundan söylü· 
yorlar. Fakat Sn. Emine, fa. 
kir bir kadın olduğunu ken· 

"İngiliz ve Fransız hüku· _ ~--·· ıe _ _ 
t•t • .,, • --------==========:;.._--==--------. . .. . 

cesi olarak Frankonun muha-
rip hakkını tanıyacaklardır.,, 

La Tribuna diyor ki: 
11Londra, bir senelik bir 

taahhütten sonra Frankonun 
muharip hakkının tanınması 

lazım olduğunu anlamağa baş· 

lamıştır. 11 
Gazette Del Popolo şöyle 

diyor: 
"Bitaraflık ilan etmek için 

evvela iki hasmı ayni planın 
üstüne koymalıdır.,. 

Berlin, 2 (A.A.) - Yarı 
resmi mahfeller ademi müda· 
hale kor.trolunun temini için 
lngiltere tarafından yapılan 
teklifin hiçbir yeni unsuru ih
tiva etmediğini ve sefir Von 
Ribbentropun Londra nezdin· 
de yaptığı itirazların baki kal
dığını beyan etmektedirler. 

Romanya.Lehistan 

Mareşal Riç Smigli Bük
reşe davet edildi 

Kral Karol, Y okovinaya vardı. 
Londraya da gidecek 

Bükreş, 2 (Radyo) - Kral dafaa Nazırı ve aynı zamanda 
Karo!, refakatinde veliahd zamanda teslihat mütehassısı 
Gran Voyvoda Mihail, bugün Latzın bulunuşu şunu gösteri-
Y okovinaya vasıl olmuşlar- yor ki, Romanyalılar tayyare 
dır. Buraya gelmeden evel, ve gaz maskelerini bilhassa 
yapılacak bayramlarda hazır Lehistandan tedarik edecek-
bulunacaktır. !erdir. Buna mukabil Lehistan 

Varşova, 2 (A.A.) - Ro· da kendi silahları için elzem 
manya Kralı Karo! Varşovayı olan manganezi bilhassa Ro-
ziyaretinin başlıca neticesi iki manyadan tedarek edecektir. 
memleket arasındaki orta el· Polonya erkanı harbiye reisi 
çiliklerin büyük elçiliğe yük- General Stachievioz yanında 
seltilmesi olmuştur. Öyle an· birçok subaylar ve bilhassa 
!aşılıyor ki, Romanya-Polonya Polonya ordusunun teslihah 
ittifakının inkişafında yenı ile uğraşan General Malinovs· 

memiş ve dış gebelik vaziye
tini anlıyaınamıştı. Bu yüzden 
kurban gitmiştir. Çocuk ta 
vaktinde alınmadığından do· 
layı boğulmuştur. 

Bir muharririmiz, bu ame· 
liyata (kısır ameliyesi) denil· 
mesının sebebini doktorları· 
mızdan sormuştur. Doktorla
rımızın söyledikler ine göre 
meşhur Sezar, anasından bu 
ameliye ile doğduğu için bu 
ameliyeye (Operasyon Seza· 
ryen) adı verilmiştir. imam 
Ebu Y usufun da gene böyle 
bir operasyonla doğduğu ta· 
rihen sabittir. 
Torbah mezbahasmda 
Haziıan ayı zarfında Torbalı 

kazası belediye mezbahasında 
129 dağlıç ve 44 kıvırcık ko· 
yun, 2 keçi, 280 kuzu, 18 oğ
lak, 1 öküz, 11 inek, 39 dana 
olmak üzere 514 baş hayvan 
kesilmiştir. ----
Könisberg 

panayırına __ _.. ... 
Berlin Ticaret Oda
mız iştirak edecek .. 

Berlin Türk Ticaret odasın· 
dan şehrimiz Ticaret odasına 

gelen bir mektupta, 15 Ağus· 
tosta açılacak olan Arsıulusal 
Könisber panayırına Türkiye 
adına Berlin Türk Ticaret 
odası tarafından iştirake karar 
verildiği ve bu panayırda Türk 
paviyonunun emsali arasında 
parlak ve zengin olmasına bil-
hassa çalışılacağı, teşhir edi
lecek Türkiye mahsulleri nü· 
munelerinin mütenevvi olma· 
sına ehemmiyet verildiği bildi
rilmiş ve bu panayırda teşhir 
edilmek üzere mahsul nümu· 
neleri istenmiştir. Şehrimiz Ti· 
caret odası, nümune hazırla· 

mağa başlamıştır. 

-·· At MY gidecektir. 
Diğer taraftan Mareşal Riç 

Smigli de Romanya ordulnrı

nın sonbahar manevralarına 
davet edilmiştir. 

Londra, 2 (A.A.) - Oaili 
Telgraf gazetesi Romanya 
Kralı Karolun on beş ağus· 
tosa doğru lngiltereye gelece
ğini ve bu ziyaretin hususi 
mahiyeti haiz olacağını bil· 

- - -- ---- ----=--- - -- -
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Küçük hırsızlar 
Bir adamın cebinden yirmi 

I ira aşırırlarken 
yakalandılar 

Dün öğle üzeri, Eskimah· 
keme önünde bir yankesicilik 
vak'ası olmuştur. Bekir oğlu 
13 yaşında Abdullah ile arka· 
<laşı Hüseyin oğlu Cemal; bu· 
radan geçmekte olan Bekir 
oğlu Ahmedin yaııına yakla· 
şarak kendisini lafo tutmuşlar 
ve adamcağızın cebinden 20 
lira parasını aşını larkcn yalra· 
lnnmışlard ı r. Küçük hırs ızlnr, 
Adliyeye teslim c.lılmişlrrdir. 

iki kadcnr da dövmüş 
Elfıziz!i Faık Ke.rndemir, ka

rısını iğfal c ltı d ye İ smail kızı 
Emine) ı <löv n. lİŞ v ' arayn giı· 
mek istiycn Haınza kızı Ha· 
ticeye de Jayak atmıştır. K.l· 
radeıııir tutulmuştur. 
Eski usul nikalı kıyarken 

Tepecikte Yenimahallcde 
oturan Rasim oğlu Salaheddin; 
Belediyede evlenme işini bitir· 
meden Elmas adındaki nişan· 
lısını eve getirmiş ve Ahmed 
ile Halid adında iki arkada
şını da çağırarak eski usul 
nikah kıymalarını istemiştir. 

Zabıta, bu vaziyetten ha· 
berdar edilince derhal hare
kete geçmiş ve tam dua oku· 
nurken hepsini de cürmümcs
hud halinde yakalamıştır. 

Tabanca taşıgormuş 

Basmahane istasyonundan 
Burnava trenine binen Süley· 
man oğlu Hüseyinin üzerinde 
bir tabanca bulunarak alın· 

mıştır. 

Sinemada kavga 
Mchmed oğlu Ramazan, ka

rısı Zehra ile birlikte Tan si· 
ncmnsına gitmiş, kapıda Naciye 
isminde. bir kc.dına rasgele· 
rek onunla konuşmağa başla· 
mıştır. Buna fena halde sinir· 
lenen Zehra, kıskançlıkla Na
ciyeye hakaret etmiş, kocası 
da kızarak Zehrayı dövmüştür. 

Pariste 
Yiyecek /iatlerinin yüksel· 

mcsine mani olacaklar 
Paris, 2 (Radyo) - Hüku

met, yiyecek fiatlerinin yüksel· 
memesini temin için aldığı 
tedbirleri tatbik mcvkiine koy· 
mak iizeredir. Bu husustaki 
kanunun hemen parlamentoya 
sevkolunacağı söyleniyor. 

Bükreşe döndüler 
Bükreş, 2 (Radyo) - Ro· 

manya Hariciye Nazırı B. An· 
tonesko ve Erkanı Har biyei 
Umumiye reisi general (Glas) 
ve Polonya sefarethanesi ate· 
şcmiliteri miralay (Staveski), 
bugün Varşovadan dönmüş· 

- lngiltere ve Fransa ta· 
rafından yapılan teklifler bizce 
kabule şayan değildir. Zira, 
Almanya V'! ltalya kontroldan 
ayrıldıktan sonra kontrol esası 
bozulmuştur. Kontrol, bugün 
fiilen yoktur, tanımıyoruz. Bu
nun için, yeni şekiller etrafın· 
da müzakere etmek lazımdır. dirmektedir. )erdir. 

Bu mahfeller F rasa ile ln
giltere tarafından yapılacak 
bir kontrolun ihtiyacı temin 
edemiyeceğini ilave eylemek· hiçbir şey yoktur. Milli Mü- ki olduğu halde yarın Bükreşe .,.. 

................................................................................. ._ıımı .............................. ~ ................ BEMmmll .. lllml ........ __ _.. 
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ifade çok şayanı dikkattir. 
Bunun için hükumetinizin ve 
zatıalinizin de bu hususta fikir· 
)erini almak mecburiyetini his
settik! Dedi. 

mat almak da istemedim! 
Diğer sefir de: 

- Şu halde, başvekil haz· 
retleri; ortada bir mesele yok· 
tur, bu hadise kötü fikirlerle 

Başvekil bu ifadeyi çok mü- çıkarılmış bir hadisedir, de· 
layim ve muvafık gördü; bu ınek oluyor! Dedi. 
sebeple de artık kendisine ve Sefir, başvekile sordu: 
iradesine tamamen hakim ke· _ Reis efendiye bu mev-
sildi ve: • kklb hakkındaki beyanna· 

- Bay Sefir! ·dedi- bana menin mevzuun nazarı dikka· 
da biraz eve! radyoda böyle te aldınız mı? 
garip ve çirkin bir beyanat - Başvekil, gayri mer'i bir 
verildiği haberini getirdiler. telaş içinde kaldı. Fakat, bu· 

Mesele o kadar adi amiya· nun tesirinden çok çabuk kur· 
nedir ki, bundan fazla malO- tuldu ve mütebessim bir ta-

vırla: 

- Bana bir takım şeyler 
söylendi. Tayyare ve donanma 
bombardımanları vesair hazı 

- Sefir efendi, bu mesele· 
den dolayı dünya efkarı umu
miyesinin telaş veya alaka gös· 
tereceğine kail değilim. Zira 

saçmalar.. bu hadise, tamamen gülünç 
Dedi ve bu sefer ciddi ve birşeydir. 

vakur bir tavırla: 
- Fakat sizi temin ederim 

ki sefir edendi, bu gibi şey· 
lerle uğraşmağa hiç değmez. 

Diğer sefir atıldı: 
- Bununla beraber reis 

efendi, bütün dünya radyo is· 
tasyonlarının verdikleri bu ha· 
ber, beynelmilel efkarı umu· 
miye üzerinde ciddi tesirler 
yapabilir. 

Başvekil, bu sözlerle anla
dı ki, iki sefirin tazyikinden 
kolayca kurtulmak imkanı 
yoktu. Binaenaleyh muvakkat 
bir hararet içinde olduğu hal
de cevap verdi: 

Başvekil, bu sözleri söyler· 
ken ciddi bir tavır tnkınmıştı. 

Sefir, tekrar söze karıştı ve: 
- Reis efendi, pek tabii

dir ki, temsil etmekte bulun· 
duğumuz iki memleket efkarı 
umumiyesi bununla alakadar 
olacaktır. 

Başvekil, pek bariz bir ala
kasızlıkla umuzlarını kaldıra· 
rak: 

- O takdirde, hükumet
leriniz kendi tebaalarını tes· 
kin için arzu ettiklerini yap
makta serbesttirler. 

Bu sözlerden sonra, mu
vakkat bir sükunet hasıl oldu. 

İlk defa olarak, başvckille iki 
sefir arasında, yüzleri pamukla 
sarılı kılıçlarla bir musaraa baş· 
lamıştı. 

Sf>firlerden biri, ortalıktaki 
sükutu ihlal ederek vaşvekil· 
den tekrar sordu: 

- Hükumetiniz, ne gibi 
tedbirler alabilir reis efendi? 

Başvekil hemen cevab 
verdi: 

- Bu mesele ile meşgul 
olmuş değilim. Fakat zannet
miyorum ki, bunun için her-
hangi bir tedbire lüzum hasıl 
olsun. Maahaza, alakadar ma· 
kamlar meşgul oluyorlar. Yap· 
tıklarından, vaktinde beni 
haberdar edeceklerdir. 

Sefir, başvekilin yüzüne 
dikkatle bak~rak: 

- Bu akşamki suvarenin 
akamete uğradığından habe· 

rınız var mıdır? 
Diye sordu. 
Başvekil, hiç beklemediği 

bir habere muttali olduğtllj" 
dan, ani bir darbe ile vuru • 
muş gibi sarsıldı. Hemen hat· 
retle sordu: 

- Akamete mi uğradı? d" 
- Bilmecburiyc Reis eferı 1

' 

anlaşılan, radyo ile neşrodlll: 
nan resmi tebliğ, her iki 0 

nanınada akisler yapmıştır. 

Donanma kumandanlarınd~" 
dı' aldığımız malumat, ne ken 

)erinin ve ne de gemi zabitll: 
nınm, vazife başından ayrılll 
bilecekleri merkezindedir. d" 

Başvekil, istiğrak içinde .~; 
şünmeğe başladı. Bunlar, h~ıe 
ile planlarını tatbik için ves~" 
arıyorlardı. Bu vesile de 0 gNe 
hazırlanmış bulunuyordu. 

- Sonu var / 
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Şehirden röportajlar: 

çocuklar 
arasında! 
-----------~---··~--,..·---------

Otomobil in iki tekerleği de patla-
dı. Şoför küplere bindi 

ANADOLU Sayla 5 

~~.AJ'~.] Asrımızın en büyük aşkı 

~ Nikahı yapan papaz, yap 
Cinsi cazibe tığından memnun .. 

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

Düşes dö Vindsor,yaşını gizleme-
ğe hiç lüzum görmüyor . 

meğe sevkeden sebeb budur. 
Düşeş dö Vindsor, kadınlık 

aleminde en büyük zafere 
ulaşan bir kadın olmak mü
nasebetile yalnız bundan ifti
har edebilir ve etmekte de 
çok haklıdır. 

Düşes Dö Vindsor, haya· 
tında ihraz ettiği muvaffakı· 

yetten tef ahur etmekte o ka
dar haklıdır ki, Kanterburi 
kilisesi Başpiskoposunun bü
tün ınümanealına rağmen onu 
kiiisedc evlendiren rahip (Zar
tin) bile Düşes dö Vindsoru 
evlendirdiğiııden dolayı, haya· 
tında en mukaddes bir vazi
feyi ifa ettiğine kanidir. Ve 
bu kanaatini şu cümlelerle 
ifade etmekten çekinmemek· 
tedir: 

- Kanlerburi kilistsi Baş~ 
piskoposu, lngiltcrenin en sert 
şahsiyeti ve kilise aleminin 
mutlak hakimi, Dük dö Vind· 
sorla refikasının hiçbir rahip 
tarafından evlendirilmemclerini 
emretmişti. Fakat ben, buna 
kulak asmadım, dünyada bu 
vazifeyi yapacak tek rahip 
bulunmasaydı ben, gene Dü
şes dö Vindsoru Dük dö 
Vindsorla evlendirmekten bir 
an dahi ge;i kalmıyacaktım.n 

Talebe 
Tenzilatlı tarif el er
den istifade edecek. 
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Hekim öğütleri; 

Tifo ve tif oyu yayanlar -Tifo humması hala her yerde 
cqk görülüyor. Bilhassa her 
yaz ortaya çıkar, vakalar bir
denbire çoğalıverir. Sebeple
rini biliyoruz: o sebeplerden 
ı-akınmak da mümkün, o halde 
çok ı;ürmeden defolup gitmesi 
Jbım. Korunmak için ne yap· 
malı? 

ilkin aşılanmalı. Artık bu· 
rada bir daha tekrara lüzum 
yok, Aşılananların tifoya tutul
mıyacaklarına kesin olarak 
hükmolunabilir. Vaktile tifo 
orduları kırar geçirirdi, mü~ 
dafaa kuvveti bırakmazdı. Aşı· 
nın tatbikinden sonra birden· 
bire kökünden kesildi. Deri 
altına şırınga edilmek suretile 
yapılan aşılar müessirdir. Kim· 
lere aşı yapılmak lazım gele
ceğini kestirmek de hekimlere 
düşer, ay,.; bir meseledir. 

Pis sular tifonun en mühim 
sebeblerindendir. En pis su, 
kuyu suyudur. Bir tifolunun 
kirlettiği durgun veya akar 
sudan bir tifo salgını çıkabi· 
Jir. Irmakta, denizde lağım 
ağzına yakın yerlerde banyo 
edenlerden tifoya tutulanlar 
görülmüştür. 

Bulaşık gıdalar bilhassa 
söylemeğe değer. Çok zaman
danberi biliriz. istiridye tifoyu 
bulastır an belli başlı sebeb
lerdendir, Fransızca hekim ga· 
zeteleri: "Genç evliler tifosu" 
diye tifo vakaları yazdılar. 
Balayı gezintisine çıkan bazı 
ger.çler limanlara uğradıkça 
çiy olarak yedikleri istiridye
lerden tifoya tutulmuşlar. f s· 
tiridyeleri satanlar, bayatla
masın diye bunları pıs sularla 
ıslatarlar ve satılmıyan istirid· 
yeleri limanın kirli sularına 
salarlarmış. 

Sebze bahçelerinin sulan· 
ması ve gübrelenmesi de tifo 
bahsinde mühimdir. Bahçelere 
temiz su salmak ve toprağı 

şimik gübrelerle gübrelemek 
sayesinde Avrupa bostanların· 
da çıkan tifo söndürülmüştür. 

Tifo salgınlarında suçlular· 
dan biri de bulaşık sütlerdir. 
Süt bulaşık kaplara konmak, 
bulaşık su katılmak, tifo toı 
humlarını taşıyan ineklerden 
sağılmış olmak suretile bulaş· 
mış olabilir. Süt çiy içilirse 
tehlikelidir. Tereyağı ve taze 
peynir gibi ateş görürse teh
like kalmaz. 

Dondurma, şerbetler bazı 
defalarda tifonun meçhul kal· 
mış sebeplerinden olmuştur. 

tifo basilini taşırlar. Tifolula· 
rın barsaklanndan çıkan şey
lerin üstünden basilleri alarak 
çok uzaklara yayarlar. 

• ııı * 
Söylediklerimizi şöyle lcısaca 

toplıyabiliriz. Yukarıda gör· 
dük, tifoyu yayan sebepler 
çok. Lakin hepsini birleştirir· 
sek keyfiyet Hdeleşir. Tifo 
humması tifo hummasından 
doğar, denebilir. Salgın baş
larken bir tifolu veya tifo to· 
bumunu taşıyan biri vardır. 
Eski tifoluları göz altında bu
lundurmak hastalıktan korun· 
mak için birinci usul olacak· 
tır. Şunu da söylemek gayet 
basit birçok temizlik tedbirleri 
de tifodan hastalananların sa-
yısını azaltır. 

Suların temizliği, istiritye ve 
buna benziyen kabuklu deniz 
mahsullerinin ·gerek tutulduk· 
lan yerlerde, gerek oradan 
naklolunurken· temizliği; süt
leri ve sütten yapılan şeylerin 
temizliği; bunlar yapılamıyacak 
şeylerden değildir. 

Şunu da unutmayınız. Bu 
yapılması Iazımgelen tedbirler 
yapılmaz; yahud eksik yapı· 
lırsa zararını çekecek sizsiniz. 
En sağ1Rm tedbir, vücudumuzu 
tifodan müteessir olmıyacak 

bir hale sokmak. Bu yazıya 
başlarken söyledim, bitirirken 
de tekrarlıyorum. Tifo aşısile 
aşılanınız ve aşıyı deri altına 
yaptırınız .. 

Bunu mutlak sizi tedavi 
eden hekiminizin kontrolu al· 
tında yaptırmalısınız; Size tifo 
aşısı yapılabilir mi, yapıla-
maz mı, o bilir ... 

n,.. Rıısçuklıı Hakkı 

Hudud işaretlerini 
sökmüşler. 

Bayonne, 2 (A.A.) - Ec
nebi seyyahların yanılmasına 
mani olmak için Rhune dağ· 

lık mıntakasında Fransız top
raklarının son hudud hattına 

geçenlerde konulmuş olan hu· 
dud işaretleri ispanya) hü
kumet n emurları tarafından 

kaldırılmış ve yerlerine İspan· 
yol monaşist bayrakları ika· 
me edilmiştir. 

Fransız memurları bu hu· 
susta lspanyol makamlarından 
izahat istemişlerse de lspan· 
yollar bu işaretlerin ispanyol 
topraklarına konulmuş oldu· 
ğunu ve bunları kaldırmağa 

hakları olduğunu cevaben bil· 
dirmişlerdir. 

Bu mesele hakkında iki 
memleket arasında yakında 
müzakereler başlıyacaktır. 

Torino kulübü 
Tifo tohumunun taşıyanlar; 

tifodan yeni kalkanlar, çok 
defa :başkalarına hastalığı bu-
laştıran bunlardır. Bunlar bil· BugUn Belgradda maç 
miyerek işledikleri suçun bir yapacak 
cinayet olduğunu sananlar. Belgrad, 2 (A.A.) - Turin 
Bunlar bir sannl sahibi ise şehrinin Torino ftalyan fudbol 
yaptıklerı şeyleri; yiyecek, içe· takımı Cumartesi \'C Pazar 
cek maddeler satnn esnafsa günleri Belgrad spor kulübü 
sattıklarını parmakları ile kir· ile iki maç yapacaktır. 
letirler. Snttıklan çiy yenilen Kanada Başvekili 
şeylerdense yazık yiyenlere!.. Hareket etti 

Tifo çok kere kirli el has· Berlin, 1 (A.A.) - Kanada 
talığıdır. Başvekili Mackcnzic King dün 

Tifo tohumu taşıyanların akşam Berlindcn ayrılmıştır. 
sebeb oldukları sirayetten sa· Hareketinden evci Alman 
kınmak çok zordur. Bunları ve ecnebi gazetecilerini kabul 
tanıyamazsın. Tanımış olsanız ederek demiştir ki: 
bile safra ·keselerinin mo· -Ziyaretimin yegane gayesi 
tevisini böbrek ve me· mütekabil bir anlaşma ve 
ve mesane cihazlarını mikrop- dostluk yolundaki gayeleri 
tan temizlemek için emniyet teşci etmek ve hüsnüniyet 
edilecek bir usul yoktur. sahasında terakkiler temin 

Sinekler.. Tifo tohumunu eylemekti. Ümitlerim fazlasilc 
taşıyanlar arasında sinekleri tahakkuk etmiştir. Ziyaretim 
unutmamak lazım gelir. Ayak· fevkalade memnuniyeti mu-
larile, hortumlarılc, pıslıklerile cıptır. 

Dt.•7vı•• ••-- -

bir ay zarfında intaç edılecektır. 1 hal başlanacaktır. 

ANADOLU 5 Tcmnııı~ 11 \7 

Almanya ve ltalya Sıkıntı artmakta de. # ., 

kantrolü tanımadık· vam ediyor Beynelmilel1937 
farını bildirdi/er Başı 7 inci sahifede ........ p 111 • 111 

olan fiatler üzerinden lzmirde ar 1 s erg 1s1 hiçbir karar verilmiyecektir. 
Londra, 2 (A.A.) _ Ôğre· petrol ve benzin satışına mU-

saadc edilmesini · istemişler 1 

nildiğine göre, Almanya sefa- aksi takdirde merkezlerinden 
reti müsteşarı Voermenn ile 

Mayıs .. İkinciteşrin 
Memaliki ecnebiyede ikamet edip te beynelmilel Parıs 

sergisini ziyaret etmek isti yenlere iktısadi faydalar ve Paris 
ve Fransanın her· şehrinde vesaiti nakliyede tenzilat ve ser· 
giye on yarım duhuliye temin eden .. Hususi sergi kartları,, 

ltalya sefareti müsteşarı Crolla verilen emre görr, Belediyece 
tesbit edilen fiat üzerinden dün tayyare ile mütakabilen 
satış yapamıyacaklarını bildir. 

Berline ve Romaya hareket el· 
mişlerdir. 

mişlerdir. 
Mü t 1 b ld k 

Belediye Daimi Encümeni, 
pazar ve tatil günleri müstesna olmak üzere hergün sant 
11 den 12 ye kadar lzmir Fransız başkonsolosluğu kançı. 

s eşar ar, mensu o u • 
ları hükumetlerden ademi mü· dün akşı.m toplanarak benzin 

\'e petrol satış fiatleri iizerinde 
dahale komitesinin bugünkü 

!arya dairesinde alakadarlara verilmekte olduğu ilan olunur. ............................................ 
müzakerede bulunmuş ve ihti· toplantısında Alman ve İtalyan 

murahhaslarının ittihaz ede· yacı nazarıdikkate alarak bazı 

Kimyevi ve bakterigoloji ,aporları haiz 

Yüzlerce senedenberi sıhhate faydası mü 
cerreb olan lzmir-Urla Malgaca içmeleri-ki . h h k h kk d kararlar almıştır. Bu kararlara ce erı attı are et a ın a 

l. t l ki d göre, petrol 13 buçuk kuruş· ta ıma a aca ar ır. 

Bu hususta verilecek talimat 
vaktile murahhaslara gelmiye· 
cek olursa bugünkü toplan· 
tının geri kalması muhtemeldir. 

Paris, 1 (A.A) - Kontrol 
meselesindeki derin bedbinlik 
devam etmektedir. Gazeteler 
ispanya hududlarında filen hiç· 
bir beynelmilel kontrol mev· 
cud olmadığı kanaatini gös· 
teriyorlar. 

lngiliz membalarından gelen 
bazı haberlere göre ademi 
müdahale komitesi reisinin 
önümüzdeki celsede iki taraf 
için muharib sıfatını tanınma

sını teklif edeceği de zanne· 
dilmektedir. 

Buna mukabil diğer devlet· 
lerin tam bir bitaraflık muha· 
faza etmeleri istenecektir. 

Londra, 2 (A.A) - Hari· 
ciye Nezaretinde söylendiğine 
göre, lngiltere ve Fransa bu· 
gün toplanacak olan ademi 
müdahale komitesinde çok 
azimkar bir hattıhareket itti· 
haz edeceklerdir. Bu iki hü· 
kiimPtin miitAl~asına göre. ade· 
mimüdahale siyaseti ancak fili 
bir kontrol yapıldığı takdirde 
müessir olabilir. Ve bu kon· 
trol gerek denizde ~ve gerek 
karada idame olunmalıdır. 

Londra, 2 (A.A.) - Ademi 
müdahale komitesinin bugünkü 
toplantısına dair Royter Ajan· 
sının yazdığına göre,lspanyada 
iki tarafa muharip hakkının 
tanınması, Valans hükumetinin 
zararına olacaktır. Çünkü Nas· 
yonalistler denizlere hakim 
bulunmaktadırlar. Bundan bas
ka her iki tarafa da ecnebi 
gemilerini müsadere hakkı ve· 
rilmiş olacaktır. 

Kral Bor is 
Burgar tayyarecilik 

şefi oldu 
Sofya, 30 - Bulgar kralı 

Boris, Bulgar tayyareciliği şef
liğini kabul etmiştir, 

Kral Boris Razgraddaki on 
dokuzuncu alay kumandanlığı 
ile birinci topçu ve üçüncü 
süvari alayı kumandanlıklarına 
tayin olunmuştur. 

Tayyare satın alınması için 
bütün Bulgaristanda iane ce· 
mine devam edilmeklcdır. Bii· 
tün mesleki teşekküller birer, 
ikiser tayyare almağa karar 
vermişlerdir. Bulgar zabitleri 
aralarında topladıkları para· 
hırla yeni doğan veliaht Si· 
mcon namına orduya büyük 
bir bombardıman tayyaresi 
hediye etmişlerdir. 

Paris sigorta 
kongresine 

HükOmetimiz namına bir 
heyet gidecek .. 

İstanbul, 2 (Hususi) - Pa
riste toplanacak olan beynel-
milel sigortn kongıcsinc hükü
mclimiz el<' biı heyet görıd"rc· 
ccklır. Hcyı timize, Mılli l~ca · 
~iinıns umum müdıirii B. Hefiı 
Baydı ı ıya" l cdcceklu. 

l kılınışlıı. 

tan ve benzin de 15 kuruştan 
satılacakrır. 

B. Delbos 
Hariciye encümeninde 
mufassal izahat verdi 
Paris, 2 (A.A.) - Mebu

san hariciye encümeninde Ha· 
riciye Nazırı B. Delbos İspan· 
yol hadiselerinin mufassal bir 
tarihçesini yapmış ve son va· 
kai üzerine yapılan siyasi faa· 
liyetlerin muhtelif merhaleleri 
hakkında 1-zahat vermiştir. 

A iLDi • 

lzmir-Çeşme şosesi üzerinde güzel manzaralı oteli, gazino, 
lokanta ve bakkaliyesinde müşterilerinin hertürlü istirahat, iaşe 
V"' ihtiyaçları temin edilmiştir. 

Urla Malgaca içmeleri 
Doktor müderris merhum Bay Raşit Tahsinin " Urla Ma

lgaca içme suyu hakkında: Karlispatın Şurprudel Zals suyuna 
ezher cihet rüçhandır. " buyurdukları bu su; müzmin mide 
ve bevap teşennüçleri, karaciğer, dalak hastalıklarında müz
min safra kesesi ve safra yolları iltihaplarında, safra, kum 
ve taşlarında, müzmin inktbazda, şişmanlık, nakris ve şeker 
hastalıklarında, bağırsak, şirit, sulucan, mesane yolları ilah .. 
gibi bünyevi hastalıklarda seri ve şifahbahş olduğu tecrübe 
ile sabittir. 

Vesait Basmahane karşısında Bulvarda Urla ve Çeşme 
otobüslerinin hepsi içmelere uğramakta olduklarından heran 
vesait mevcuttur. 

B. Delbos yapılmakta olan 
müzakerelerde Fransa · lngil
tere arasındaki sıkı tesanüd 
Üzerinde durmuş ve Fransanın 
müesir ademi müdahale kon· 
trolunda ısrar edeceğini söy· 

lem iştir. Gümrük muhafaza genel ko-
Encümen Fransanın emni· 

yeti ve sulhun muhafazası yo- mutanlığı Istanbul satınalma 
!undaki faaliyetlerine devam k • d 
etmek hususunda Hariciye OmISYODUD an: 
Nazına itimad etmiştir. 1 - Gümrük muhafaza eratı için 6232 çift fotinin 1917 /932 

Encümende yapılan müda- pazertesi günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmeşi 
velei efkarda ;. netice çık· yapılacaktır. 
mıştır: 2 Tasınlanan tutari 26797 lira 60 kuruştur. 

"General Frankoya muha· 3 Sartnamc, evsaf komisyondadır. 134 kusuş mukabi· 
rip hakkının tanınması imkan· !inde verilir. 
sızdır. Esasen lngiltcrede bu 4 isteklilerin ilk teminat olarak 2010 liralık vezne mak-
hakkın tanınmasına taraftar buzu veya banka mektuplarile birlikte teklif mektup· 
değildir. Şayet Almanya ve !arını belli günde saat 15 şe kadar Galatada eski 
ltalya, lngiltere ve Fransanın gümrük binasındaki komutanlık satınalına komisyo· 
kontrol gemilerine bitaraf mü· nuna vermeleri. 2071 27 3 8 14 
sahidler alarak kendi başla· l zmir birinci icra memurlu· rılacnktır. Bu artırmada satış 
rına yapmalarına itiraz eder· ğundan: bedeli muhammen kıymetin 
ler ve ecnebi gönüllülerin de Hayriycnin Lebibe Saffetten yüzde 75 ini b:ılınadığı tak· 
geri alınmasını kabul etmez· alacağı olan 1500 liranın te· dirde en çok artıran isteklisi· 
lerse ademi müdahale mese- · t hh"'d" b k' k l k mini istifası zımnında ınumai· nın aa u u a ·ı a ına · 
lesi yeniden tedkik edilmeli ve leyha Hariye namına ipotekli lşartile satış 15 gün daha temdid 
Fransa ile f ngilterenin bı'zzat 1 d'I k 'k' · t 2 J 8 bulunan smctpaşa mahallesi e ı ere · ı ·ıncı ar ırması ı • • 

kendi arzulariyle kendi hak- birinci Sakarya sokağında 11 937 tarihine müşadif salı gü-
larına koydukları tahdidat or· kapı ve taj numaralı kapıdan nü saat 11 de yapılacaktır. Bu 
tadan kaldırılmalıdır. artırmada dahi satış bedeli 

• 
____ .. _______ İçeri girilince bir mermer kori-

muhammcn kıymetin °o 75 ini 

M•• d •ı dor solda büyük bir oda kar- bulmadığı takdirde en çok uzaye e 1 e şısında bir mutbak aralık bir artıran isteklisinc ihale olu· 
fevkalade bü- merdiven yukarı çıkıldıkta yo- nacaktır. 

la nazır iki oda solda bir Bu gayri menkul üzerinde 

Yük satış oda ve üçüncü katta bir tara· herhangi bir şekilde hak ta· 
ça ve bir küçük bir odayı lehinde bulunanlar işbu ila· 

Yolculuk dolayısile 4/Tem- ınüştcmil ve içerisinde elek- nın tarihi neşrinden itibaren 
muz/937 Pazar günii saat 10 trik ve Halkapınar· suyu tcsi· 20 gün zarfında ellerindeki 
da Birincikordon Gazikadın· satı bulunan bir bap ev 1550 vesaikle birlikte dairemize mü· 
lar sukağında 7 No. lu evde lira kıymeti muhumınene ile racaat etmeleri lazımdır. Aksi 

~Ya~!tı\kim~~~ry~11:~~ 1~~~~ayı:~: 9·8·9~7 ~arihinc m1u1·s~~if pak· ~~t1~r:l~nıy~~~!~r~::~~rı~;~~~~ 
zartesı gunü s3al uc açı · !asmasından hariç bırakılacak- • 

Sureli.le satılacaktır. t t'I t 1 ğ k • ar ırma sure ı c sa ı ı a çı ·a· )ardır. 0 0 2 buçuk dcllaliyc 
Satılacak mobilyalar mcya· 

k - resmi miişlcriyc aid olub mü· nında fevkalade ıymetli 7 Prıbat nı"rkalı 1'l'irkrc yazı 
a 'I' l terakim vergi tanzifiye ve ten· 

parça kadife kaplı kanepe ta· makinesi, dosya dolabı, lüks viriyc<lcn olan bcl<•diyc rusu· 
kımı ve kadife perdeleri, yeni sahibinin sesi salon gramofo· mu artırma ~bedelinden tenzil 
bir halde (Römkiedp Beimar) nu 35 plakile, Amerikan dı· olunur. 2762 numaralı kanun 
markalı Alman piyanosu, Amc· 
rikan kadifeli bir kanepe iki 
koltuk, yatak odası cevizden 
mamul şıfınycralı aynalı dolap 
luvalet Amerikan brons kar· 
yola ma:ı somya iki korno· 
dinosu, tekrar tek kapulu 
aynalı dolap, iki adet iki· 
şer kişilik nikel kesme 
karyola rnaa somyaları, mavun 
kiristal camlı aynalı biifc, açı

lır c.Jört köşe yemek ıııasası, 
G ;ıckt iskl'!ınlclcri, clektrık 

avizeleri, ycnı bır halde 9 
pa•çn ha'i•t lnkııııı, ceviz ~cnı· 
sıyelık, ycnı bu halde Üıia 

var saati, şömine aynası, ço· 
cuk arabası, Sachseoıverk 

markalı 8 lambnlı üç mevzili 
radyo, bir çok perakende ye· 
mek iskemleleri, aynalı jardin· 
yeler, iki kadife koltuk, çay 
masası, pökcr masası, siğara 

sehpaları, ceviz servant, ko· 
modinolar, bir çok porselen 
tabaklar ve bir çok muhte]if 
halı, kilim \'(' ~cccAcklcri v~ 
saire satılacak! ır. 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fıısnl nıhrııın salonu Azi 

Şınık. Telefon 2056 

" 

mucıbirıcc tediyesi İcab eden 
taviz bedeli müşteriye aiddir. 
21 ·7·937 <len itibaren şartna· 
rnc herkese açık bulundurula· 
caklır. Taliplerin °o 7 buçuk 
pey akçesini veya milli banka 
itibar mektubunu hamil bulu· 
narak 37-10911 sayılı dosyn· 
mıza ve icra miinadisine mii
racaatları ilan olunur. 2202 

Göz Hekimi 
Mitat Orel 

15 Ağustosa kadar 
halte bulunacağı sayın 
leni er ine arzcdcr. 

scya· 
muş· 
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boğan, rpapanın"fkendisine~ verdiği ~~ 
üç mektubun birini doldurdu. 

Doğan, bu mektubu yaz- rirdi .. Aşk, her iki çatıyı çar- irini, ona küçük bir oda 
dıktan sonra, italyaya geçmiş çabuk sarmıştı. Prenses bir ayırmıştı. Burada Doğanın ba-
\'e gizlice Romaya gitmiş, Sa- gün onu ziyarete gelmişti. Ka- zı eşyası bulunuyordu. Yarım 
fiyc Sultanın mektubunu ona pıdan girer girmez, gözlerinin saat sonra, Doğan irininin 
\'ermişti. Safiye Sultan, bu içine J:>akarak: hayretle dolu gözlerinin önün-
llıektubunda Osmanlı hükii- - Seni düşünceli goruyo- de papanın boş olarak verdi· ~ 
illetinin Papalığa karşı olan rum. Belki de bana ihtiyacın ği kağıdlardan birfoe, Vene-
balisane muhabbetinden ve bu vardır. dikte muvakkaten, bütün ni· 
muhabbetin atiyen birçok fay- Demişti. Bu manidar cümle kah muamelelerinin durdurul-
dalar vereceğinden bahsedi· onu şaşırtmıştı. Fakat Doka· duğu hakkındaki emri yazma· 
Yordu. Papa, anasıl Venedikli nın, Prensese aşık olduğunu ğa başlamıştı. 
olan Safiyenin bu mektubunu, bildiği için açmağı doğru bul- - Doğan nereden aldın 
Ço\c manidar bulmuş ve tasav· mamış, Prenses de ses çıkar- bunu? 
\'urun fevkinde sevinmişti. Do· mamıştı.. Halbuki bütün bu - Bizzat Papadan .. 
~n, bir meçhul, büyük misa- imkanları Prenses hazırlıyordu. İrini, Doğana yalnız aşık 
fır gibi iki gün Papanın ya· Şimdi karşıkarşıya otur- değil, ayni zamanda hayrandı. 
rıında kalmıştı. Ayrılırken, Pa- muşlardı. Onun müthiş bir zekası vardı. 
Pa, ona kendi mührü ile mü- Vaziyet fena Doğan!. Talihinin getirdiği hadiseleri, 
hiirlenmiş ve Papalığın yaldızlı - Niçin? kolaylıkla biribirine bağlıyor 
danıgasını taşıyan üç kağıt - Yarınki akşam nikah ve kurtuluyordu. 
\'erdi: merasimi yapılacak! - Şimdi ne yapacağımı 

- işte muhterem oğlum Doğan, ayağa kalktı: anladın ya?. 
~~edi. sana, bütün hırstiyanlık - Bana bir takım Vene- - Evet!. 
b·Cbıi huzurunda muteber ola- dikli elbisesi getirt İrini! Ya- _ Hatta, saraya bizzat ben 
J(!ecek bir mukabil hediye.. rın akşam nikah olmıyacak.. gideceğim. Yani mukaddes 
s.!ıtlar mühürlü ve açıktır. -Sen nereden haber aldın? papanın elçisi, bizzat benim, 
b' • itimadım var. Herhangi - Haber aldım değil, be- ben olacağım. 
işır kralla konuşmak, yahut bir nim muvafakatim yok bu işe! - Tehlikeli bir hareketi.. 
) Yapmak istersen bu kağıt· İrini bir kahkaha attı: Doğan omuzlarını silkti. Otur· 
lrdan bir tanesini doldurur _ Ne garip gençsin Do- du, diğer bir mektup daha 

Ve İşini bitirirsin .. 
D ğan! Sen buna nasıl mani yazmağa başladı: 

rıt 0tan, teşekkür ederek ay· olabilirsir.? - Bunu da yarın akşam 
V lllıştı .. Bir müddet sonra da _ Basbayağı .. Ver şu anah- Kiyaraya sen vereceksin. 
. e~ediğe varmış ve gene İri- tarı benim çekmeceyi açayım. - Sonu var -

rııy, b 1 ı· • . k tr. . u muştu.. rını, ço mus-
tıpti. Fakat ıstırabını yene-

:ek kadar kuvvetli bir iradesi 
e metaneti vardı. 

Dog" k 1 . . . d an, anca rını sayesın-

b e, şimdiye kadar Venedikte 
rtt~ ~adar faaliyet gösterebil
il~ıtı. irini bir gün, Kiyara 

konuşuyordu: 
il - Kiyara ·dedi- hayatını 
e GUretle tanzim edeceksin. 

)o enç kız, çok müteessir ve 
~~n bir şekilde, Venediğin 

ıuk sularına bakmış: 
rtıi- Bilmiyorum -demişti- bil
)arorum. Muhitimde o ka<lar 

rıııım k' ı .. 
ki 7"k '! a nişanlınız hakkında· 

1 rın? 

be~ Onun hekkında fikir 
~ija ;nıeğe lüzum yoktur, çün

V e2mez .. 
itini e, bu muhavereden sonra, 
1(

0 
Yl\'aş yavaş, ona Meçhul 

'&andan bahse başladı: 
~r - Siz tanıyor musunuz onu 

erıses? 

on;ı Evet, bir defa görmiiş ve 
rı a görüşmüştüm. 

•jt":"' liakikaten söyledikleri 
'Qı mi? 

k111~ E~et, hatta onun hak
() b· soy1enenler azdır bile .. 
"~ ~ erkeğin maddi ve ma· 
~Cth er güzelliğini taşıyor. 
~· alde Venedik salonların-
~ asi~.lerden de çok asil.. 
....._ Gormek isterim onu .. 

tt&iri Görseydiniz, severdiniz, 
l\i rıden kurtulamazdmız. 

aild!•ra kıpkırmızı oldu ve 
ll· 

,,~ ....... Şu halde siz de scvdi
_:nu dernek? 

o tat"~lyır, bereket versin ki, 
QQ1 

te evli idim .. 
~t Mllluhavereden sonra, ne 
olaı, f(~çhul Korsan mevzubahs 
t."İrd· 1Yara derhal alaka gös-

V ı .. 
e n·h 

"" k 1 .a~ct, Meçhul Korsa-
bG'".dısıni sevdiğini duyun
~k bır heyecan geçi-

Askerimekteblere 
Calebe ahnıyor 

1 - 937-938 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa liselerile 
Konya ve Erıinc~n Askeri, Ort~ok~ll~rını~. b~tün sınıf
larına, Kırıkkale deki San at lısesının bırıncı (9) sını-
fına, Ankara ve Konya Gedikli Erbaş hazırlama mek
teblerinin hazırlama ve orta kısımlarının ilk sınıflarına 
talebe alınacaktır. 

2 - Kaydı kabul şartları geçen senenin aynı olup bütün 
askerlik şubelerinde ve askeri mekteblerde vardır. 
Kaydı kabul müddeti bütün mckteblerdc 1 Temmuzda 
başlar ve 10 Ağustosta biter. Yalnız Ankara Gedikli 

3 

mektebinin kaydı kabul müddeti 30 EylUle kadar de-
vam eder. 

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

5 - Kaydı kabul şartlarını taşıyan istekliler evrakını tamam
lattırıp askerlik şubeleri vasıtasilc ve noksansız bir 
halde ~irmek istediği ve mckteb laraf ından seçme 
imtihanı için çağırılmadıkça hiçbir istekli beyhude yere 
mektebe gitmemelidir. 

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

7 - Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi 
nisbetinde mekteblere namzed olarak alınırlar ve bun
lardan talimata uygun olarak kat'i kabulleri yapılmı-

8 
yanlar hiçbir hak iddia edemezler. 
İpka veya ikmal vaziyetinde kalan okurlarla bir sene 
tahsil fasılası olanlar ve girmek için nüfus kağıdında 
yaşını tashih ettirenler askeri mekteblere alınamazlar. 

9 - Gedikli Erbaş hazırlama mekteblerine üç ve beş sınıflı 
köy llkınekteb mezunları alınır ve bu köy çocukların
dan iki sene tahsil fasılası olanlar da mckteblcrc kabul 
edilir. 2210 

- iç hastalıkları mütehassısı 

Dr. Celitl Yarkın 
İzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları scririyyat şefi 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tiitün salı\i deposu kar· 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule baş
lamıştır. Tele/on, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe apartı
manı karşısında ho. 1018 Tele. 2545 

Aşağıdaki gayri fllenkutler 19/7 /937 tarihinde pazartesi gü
nü saat 15 de fzmir Alsancak 8 inci işletme komisyonunda 
pazarlık usulıle üç sene iç.in ayrı ayrı kiraya verilecektir. 

İsteklilerin aşağıdaki mikdarda muvakkat leminat yatırma
ları ve aranılan vesikalar ve işe girmeye manii kanuni bir hal· 
leri olmadığına dair beyannamelerle muayyen vakıtta komis· 
yona müracaatları lazımdır. Şartnameler komisyond&n parası~ 
alınır. 

1 - İzmir Basmahane istasyonu içinde büvet, muhammen 
üç senelik kira bedeli 525 lira muvakkat teminatı 3938 kuruıtur. 

2 - Karşıyaka istasyonundaki büvet muhammen üç sene· 
lik kira bedeli 210 lira muvakkat teminatı 1575 kuruştur. 

3 ~ Karşıyaka büfe kahvehane muhammen üç senelik kira 
bedeli 600 liradır. Muvakkat teminatı 45 liradır. 3 5 2211 

Mst. Mv. sat. alma ko. nundan: 
1 Manisa askeri hastanesinin ihtiyacı için 10 ton koyun 

eti münakasaya konulmuştur. 
2 Şartnamesi Manisada tümen sat. al. ko. nundan alı· 

na bilir. 
3 Münakasası 19/Tem./937 pazartesi günü saat 17 de 

Manisada askeri sat. al. ko. nunda yapılacaktır, 
4 Eksiltmesi açık eksiltme iledir. 
5 - (On) ton koyun etinin beher kilosunun muhammen 

bedeli (Kırk) kuruştur. Ve muvakkat teminatı üçyüz 
liradır. 

6 - Talip olanlar belli gün ve saatte muvakkat teminat 
ve ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesi· 
kaları ile birlikte Manisa tümen sat. al. ko. yonuna 
müracaatları ilan olunur. 3 8 13 16 2207 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı için 10 ton 

sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Sadcyağın tahmin bedeli 8000 lira olup muvakkat 

teminat parası 600 liradır. 

3 İhalesi 7 Temmuz 937 ça;şamba günü saat 9 da 
Edremit Tümen sat. al. ko. da yapılacaktır. 

4 Evsaf ve · şeraitnin görmek istiyenlerin her gün Ed
remit Tümen satın alma komisyonuna müracaat et
meleri. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Üncü madde
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel Edremit Tümen sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 22 26 30 3 2012 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. res. den: 
1 - Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı için 80 ton 

sığır eti kapalı zarfla alınacaktır . 
2 - Sığır etinin tahmin bedeli 24000 lira olup muvakkat 

teminat parası 1800 liradır. 

3 İhnlesi 15 Temmuz 937 perşembe günü saat 10 da 
Edremilte Tümen satın alma komisyonunda yapıla
calilir. 

4 - Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün Edremit 
Tümen Sat. aL ko. nuna müracaat etmeleri. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
enaz bir saat evvel Edremit Tümen sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 22 26 30 3 2010 

İzmir Mst. Mv. K. sat. el. ko. rs. den:. 
1 - Edremitteki Tümen birliklerinin ihtiyacı için 9000 kilo 

sadeyağı kapalı zarfla alınacaktır. 
2 Sadeyağının tahmin bedeli 7470 lira olup muvakkat 

teminat parası 560 lira 25 kuruştur. 
3 İhalesi 8 Temmuz 937 perşembe günü saat 9 da 

Edremit Tümen sat. al. ko. da yapılacaktır. 
4 Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün Ed· 

remit Tümen sat. al. ko. nuna müracaat etmeleri. 
5 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde

lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuz ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel Edremit Tümen sat. al. ko. nuna 
vermeleri. 22 26 30 3 2011 

lzmir Mst. Mv. K. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Ankara garnizon birlikleri için 50 ton sadeyağı 

7 17 / 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla 
eksiltmesi Ankara Levazım amirliği satın alma komis-
yonunda yapılacaktır. 

2 Sadeyağının tutarı 40000 lira olup muvakkat teminat 
parası 3000 liradır. 

3 Şartnamesi iki lira mukabilinde Ankara Levazım 
amirliği satın alma komisyonundan alınır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
teminat makbuzlarile teklif mektuplarını ihale saatın· 
dan en geç bir saat evvel Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

20 25 29 3 1978 

Devlet demiryollarından 
Muhammen bedeli ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 

mallar 15-7-37 perşembe günü saat 16 da açık eksiltme sure· 
tile İzmir Alsancakta 8 inci işletme idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 34020 kuru~luk muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmcğc manii kanuni bulun· 
madığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 16 ya 
kadar lzınir Alsancakta 8 inci işletme komisyon reisliğine 
miiracaalları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız alınır. 
Muhammen Bedeli 

Cinsi Miktar Eb'ndı Lira Kuruş 

Çam lnhla 5000 "3,40- 4 X0.18X0,03,, 4536 

Satış ilim 
fzmir sulh hukuk mah~~t 

JTICSipden: 
Recep kııı Ha tipe .ile ÜJf et 

ve Mehmedin ~şayıan ye irsen 
mutasarrıf olc:lpkları lzmirin 
Altındağ karye!iinde kain 137 
No. da muk~yyed 150 Jir~ 
kıymeti muhammerıeH ev ile 
yine beher dönümüne 1 O lir4 
kıymet takdir kılınan ve köy 
altı mevkiinde bulymın ve 
içinde 5-6 yemiş ağacını h•vi 
bulunan 3 dönümii clyevm 
bağ ve diğer. 3 dönümü tarl• 
ve keza aynı mevkide kaiq 
içinde 15 zeytin ağacını havi 
4 dönüm miktarında tarla veı 
yine manda çayı mevkiinde 
kain tahminen 3/5 dönüm 
miktarındaki tarlanın 4181931 
çarşamba günü saat 15 ta 
İzmir sulh hukuk mahkemeJİ 
salonunda satışları yapıla• 
caktır. Bu artırmada tahmin 
olunan bedellerin % 75 nis· 
betinde bedel verildiği surette 
müşterilerine ihaleleri yapıla• 
cak aksi takdirde satış lS 
gün daha uzatılarak ikinci 
artırmaları 19/8/37 perıcmbe 
günü saat 15 te yine daire· 
mizde yapılacaktır. 

Gayri menkuller üzerinde 
hak talebinde bulunanlar elle
rindeki resmi vesaik ile bir· 
likte 20 gün içinde dairer-ıize 
müracaat etmeleri lazımulr. 

Aksi halde haklarında tapu 
sicili malum olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalacaklardır. 

Şartname 13-7·937 tarihin· 
den itibaren herkesin göre 
bilmesi için · açıkta ve gayri 
menkullerin evsaflarıda şart· 
namede yazılıdır. 

Müzayedeye iştirak etmek 
isteyenler kıymeti muhamme-
nenin °o 7 /5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka 
teminatı ibraz etmeterı tazım· 
dır. Gayri menkulün vergi ve 
sair kanuni mükellefiyetleri 
satıcılara ve % 215 delliliye 
ve ferağ harçları alıcıya aid 
olup ihale bedeli defaten ve 
peşinen verilecektir. 

İhaleyi müteakıp müşteri 
ihale bedelini vermediği veya 
veremediği surette gayrimen· 
kul tekrar 15 gün müddetle 
artırmaya konulup en çok be· 
del veren müşteriye ihalesi 
yapılacak arada tahakkuk 
edecek ihale farkı hiçbir hük
me kalmaksızın vecibesini ifa 
etmeyen müşteriden tahsil 
olunacaktır. Daha fazla malu
mat almak isteyenler mahke· 
menin 937 / 1189 sayılı dosya· 
sına müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 2205 

lzmir belediyesinden: 
1 - Bayındırlık sahasında 

Tevfik Rüştü Aras caddesi 
Cumhuriyet meydanından Mon· 
trö meydanına kadar olan 
parçada mevcud molozların 
kaldırılması işi l 3/7 /937 Salı 
günü saat o!1 altıda ~çık e~
siltme ile ıhale edıleccktır. 
isin bedeli keşfi altı yüz kırk 
liradır. Keşif ve şartnamesini 
görmek üzere baş mühendis· 
liğe iştirak için de kırk sekiz 
liralık muvakkat teminat mak
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

2 - Numunesi veçhilc be· 
heri 580 kuruştan üç yüz otuz 
altı lira kırk kuruş bedeli mu· 
hammenle elli sekiz aded yaz
lık ceket yaptırılacaktır. Açık 
eksiltme ile ihalesi 13/71937 
Salı günü saat on altıdadır. 
Nümune ve şartnamesini gör· 
mek üzere baş katipliğe, iş· 
tirak için de yirmi beş buçuk 
liralık muvakkat teminat mak· 
buzu ile söylenen gün ve sa
atte encümene gelinir. 

27 30 3 6 2122 
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Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN Ll

NES LTD. 
" OPORTO ,, vapuru 10 

temmuzda LIVERPOOL ve 
SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracaktır. 

11 POLO ,, vapuru l O tem· 
muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı· 
karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NA VIGA TION L TD. 

"ADJUTANS,, vapuru ha· 
ziran sonunda gelip LON
DRA için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u-

liyet kabul etmez. - 1- V. N. TemmuzdaPIREden BOSTON 11DUNA,, vapuru 10 Tem-

" LJ M DAL LJ W F H VAN ve [ NEVYORK içinhareket muzada bekleniyor. BEL-
" mu- • • • • edecektir. GRAD, NOVISAD, BUDA-

mi Deniz Acenta- Der ZEE & co. il EXCHORDA " vapuru ŞTE BR l r lığı Ltd. 16 Temmuzda PIREden BOS· PE AT SLAVA L NZ 

3 Temmuz 937 

, 
Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosLI 
3 üncü keşide 11 Temmuz 1937 dedir 

' 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye· 

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar 

büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan 
bu zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan 
çekinmeyiniz. 

Emlak ve Eytam Bankasındall 
Oepozito5ll 

Esaas Yeri No.su Nev'i T.L· 
PEŞ 1 N 

193 Manisa Turgutlu camii kebir 
mahallesi bulvar sokak 7 /34 Han 

FAiZLi TA K SiTLE 
38 Turgutlu Yeni mahalle eski 

kilise sokak 94,94 A Ev 
176 Turgtlu l~~ikl.al mahallesi 

paşa camıı cıvarı 

177 Turgutlu Turan mah~llesi 
Subaşı sokak 

20 Ev 

1.100 

DEUTSCHE LEVANTE LI- TON ve NEVYORK için hare· ve VlY ANA limanları için 
Hellenic Lines NIE. G.m.b. H. ket edecektir. yük alacak_tı_r.__ 194 Turgutlu Yenice mahallesi 

Limited HAMBURG. Seyahat müddeti: DEN NORSKE MIDEL- lzmir yolu "Ada 127 par· 

"Alt katta üç dükkan bir 
sofa iki oda ve üst kat· 
ta dört odayı müşte· 
mil otel,, 

11CHIOS,, vapuru 2 tem· PiRE • BOSTON 16 gün HAVSLINJE sel 2627 ,. Ev 
"HOLLANDIA,, vapuru 28 muzda bekleniyor.HAMBURG PiRE - NEVYORK 18 gün O S L O 217 Turgutlu Yeni öıyurt mahal- 70 

Haziranda beklenilmekte ROT- ve BREMEN limanlarına yük SERViCE MARITIME RO- lesi eski hükumet caddesi Ev 1dc;rt 
TERDAM, HAMBURG ve çıkaracaktır. UMAIN. BuCAREST "BAALBEK,, motörü 23 izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin veya dl 
ANVERS limanları için yük "DUROSTOR,, vapuru 3l Temmuzda bekleniyor. PiRE. faizli taksitle sl\tışlan 10/7/ 1937 cumartesi günü saat 011 

alacaktır. AMERiKAN EXPORT LI- · yapılmak lizcre artırmaya konulmuştur. . 
1
,. 

PHELPS LINE NES Temmuzda bekleniyor. KOS- DÜNKERK ve NORVEÇ li- istekli olanların yevmi mezkurde gayri menkullerin hıı;,,ı 
11 UTSIRE,, vapuru 20 Tem- The EXPORT STEAMSHIP TENCE, SULINA, GALATZ manları için yük alacaktır . nnda yazılı depozitoyu Turgutlu Esnaf ve Ahali barıka77 muz beklenilmekte NEVYORK CORPORATION ve GALATZ aktarması TUNA • yatırarak müzayedeye iştirakleri ilan ~lunur. 15 3 18 ~ 

limanı için yük alacaktır. 
11

EXCHANGE,, vapuru 20 limanları için yük alacaktır. Fransızca ders al. Akh• C ff p • • 8 kBJI 
Vapurların isimleri, gelme temmuzda bekleniyor. NEV- JOHNSTON WARREN ISBr • • artlSI aş 

tarihleri ve navlun tarifeleri YORK ve BAL TIMOR liman· LINES LTD. mak isti yenler v d 
hakkında bir taahhüde girişi- ları için yük kabul eder. . L I VER p O OL Fransızca dersinden ikmale JglD 80: . ,tt 
lemez. "EXECUTIVE,, vapuru 9 "DROMORE,, vapuru 18 40 Bin lira bedel keşifli C. H. P. ve Halkevi binası 111şl0je 

DEUTSHE L VA E kalanlarla yeniden Fransızca 1 )" pr 
E NT Temmuzda bekleniyor. NEV- Temmuzda LIVERPOL ve bir ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. stekliler p arığ 11d"1 

LINE YORK için yük alacaktır. ANVERS limanlarından yük ders almak istiyenlerin bihak- ve ~eşif şartn~~eyi Cumhuriyet Halk kartisi başkanlı ~t~ 
11

DELOS,, vapuru 11 tem· çıkaracak ve BURGAZ, VAR- kın istifade edebilecekleri sa- üç lıra mukabılındc alırlar. 29 3 7 11 :1 .. 

~~~·ve H1~~~:~~n :~T~ ~~i~~~::~~:r~~~~~ NA, KÖSTENCE, SULINA, liihiyctli bir muallim. bu di- F rkek Lisesi direktörlüğüııP~. 
Yu .. k çıkarecaktır. CORPORATION GALATZ ve IBRAIL liman· leklerine müsaid şartlarla ce- L' . k 8 b .. .. b h çıka ~ 

ısemız ampa temmuz perşem e gunu sa a ı ·ıece 
Birinci kordonda "UMDAL,, PİRE AKTARMASI SEYRİ larına yük alacaktır. vah vermeğe hazırdır. lstiyen· tır. Öğrencilerimizin hazırlık yapmak ve kendilerine ~~rU sı't 
UMUMİ DENiZ ACENTA- SEFERLER Soc . Royale HONGROISE lerin yazı işleri müdürlüğü· malzemeyi almak üzere eşyalaril~ beraber 6 ıncı salı gu; 
LiGi LTD. vapuru acentalı· "EXCAMBION,, vapuru 2 DANUBE MARITIME müze müracaatları.. 8 de okulda bulunmaları gerektır. 2 3 217 
ğına müracaat edilmesi rica • b,jb' 
olunur. Pu·· rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalpı Riz binasında No. 166 

Telefon : 3171 rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavıtye ederler. 


