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•• ""' ege en i ve çoculi hav 
•• gor zete r·n 

rejim bu ranı var 
Japon deniz 

lerinde 
Britanya i 

luğu ko 
-

Si 

başı üzeri de sosyafi~t 
~Blum kabinesi vaziyete 

ılıncı asılı bulunan 
akim olamıyacak 

Müthiş fırtınalar var ı· l .., · ~ · · · 
Tokyo 23 (Radyo) _ Bu mparotor ugun yenı n.anunu esasısını ve 

hafta, bütün Japon denizle- müdafaasını tetkik edecektir 
rinde müthiş bir fırtına hüküm 
sürüyor. Satalin adası sahille
rinde 52 kayıkcı boğulmuş, 
70 kişi de büsbütün kaybol-' • 

f> Bag Van Zeenland 
tik aris, 23 (Radyo) :__ Bel· 
1
0 
~.hakkındaki Fransız ve 

~ ~ılız beyannameleri, bugün 
rqtşredilecektir. Bu beyanna
toelerde, Belçikanın bundan 
tJI llra hiçbir kayıtla mukayyıt 
~~llıayacağı ve kendi askeri 

"'vetierini, yalnız Belçikanın 

ile ortaya çıktığı vakit Sos
yalist partisinin bugünkü im
tihana katlanıp katlanmıyacağı 
ve Radikal partisinin ve bu 
siyasete devam edip edemiye· 
ceği anlaşılacaktır. 

Bcrliner Lokal Ancayker: 
Normal vaziyeti iade için 
amele ücretlerinin bugünkü 
seviyede bırakmak ve ayni 
zamanda istihsalatıda artır

maktan başka çare olm<tdığ~nı 
görmiyen had Sosyalist par-

Bay Lilvino/ 
tisinde hiç kimse kalmamıştır. 
Başı üzerinde Sosyalist filmi 
asılı bulunan Bay Bium hü-

e-

selamet ve e mniycti ne hasre· 
debileceği tasrih olunmaktadır. 

Londra, 'l2 (A.A) - Deyli 
Telgraf gazetesinin yazdığına 
göre Bclçikanın istiklali ve 
Lokarno taahhutlerinden affı 

hokkındaki Fransız · İngiliz 
beyanatının metni hcniiz ta· 
mamile hazırlanmamıştır. 

Bu metni Belçika hükumeti 
tet~ik eylemiş ve bir takım 
fer'i noktalarda bazı tadilat 
yapılmasını istemiştir. 

--••••••sa--
Taç giyme 

• • 
merası ı 

• 
için dün iki pro. 

va oldu 
Londra 23 (Radyo) - Taç 

giyme merasimi için dün iki 
defa prova yapılmıştır. Sabah 
provası, Katribori kilisesi baş 
Piskoposunun huzurile ve öğ· 

Bag Blum 
kumeti nasıl bu hakikati an· 
latabilecektir. Demektedir. 

Londra borsası 
• Londra, 23 (Radyo)- Dün 

Borsada büyü~ bir faaliyet hü
küm sürüyordu. Maliye neza· 
retinin, son kararnamesi mü-

muştur. 

-~~---·~·ı-----J a p on tayya-
recileri 

Nişanla taltif 
edildiler 

Paris, 23 (Radyo) - Fransa 
hava nazırı Bay Piyerkot, dün 
Japon tayyaresi pilotlarına ni· 
şanlar vermiş ve müteakiben 
bir ziyafet vermiştir. ....... 
Türk· Romen 

Ticaret muahedesi 
Atina 23 (Radyo)- Roman· 

ya ile Yunanistan arasındaki 

ticaret muahedesi müzakereleri 
Mayısın iptidasında başlıya
caktır. 

·Türk · Romen Ticaret mu
ahedesi müzakereleri de devam 

Bag Baldrvin saraydan çıkarken ..,J 
Londra 22 (A.A) - Deyli lukla Milletler İneclisi arasın· 

Telgraf gazetesine göre 14 daki münasebat ve teslihat 
Mayısta Bay Baldvinin baş- tedbirleri de tetkik edilecektir 
kanlığında toplanacak olan · Hükumetin imparatorlunğ-
imparatorluk konferansı impa-
ratorluğun •müstakbel kanunu nun müdafaası siyaseti hak-
esasisini tetkik edecektir. kında beyanatta bulunacağı 

Döminyonlar, Metropol ile zannedilmektedir. 
dömisyonlar arasında kanunu Deyli Telgraf gazeteai bu-
esası müsavatını teyit etmiş nunla beraber konferansın en 
olan Vest Minster statüsü mühim meseleler hakkında 
üzerinde sıkı bir tenkit tatbik hiçbir karar vermiyeceği ka-
edeceklerdir. Keza imparator- naatindedir. 

nasebetile mühim miktarda do 
lar satılmıştır . etmektedir· lngiliz-Alman anlaşma 
Asi Filo ve ayyare er 

•• 
ispanya hükumetine men

sup sahil :şehirlerini.hom-~ \ 
bardıman :ediyorlar7

-

Asiler top başında 
Malaga 23 (Radyo) - İh· ı tesi muhabirine beyanatta hu· 

tilalcilere mensup bir tahtel- lunmuş ve kontrolun, cumhu-
bahir, cumhuriyetçilerin müte- riyetçiler nezdinde fena tesir 
addit sahillerini bombardıman yaptığını söylemiştir. 
etmiştir. 

Son haberlere göre, ihtilal· 
cilerin tayyare filoları, Bilbao 
ve civar kasabalarını bombar
dıman etmişler ve mühim 
hasar at ika eylemişlerdir. 

Londra 23 (Radyo) - Ge
neral Franko, cumhuriyetçilerin 
elinde bulunan bütün liman 
ve saqillere torpil dökeceğini 
bildirmiştir. 

Valans, 23 (Radyo)-Cum
huriyetçiler Hariciye nazırı 
Alvards Delvayo, Tan gaze-

leden sonraki provada, bütün 
saray ailesinin iştirakile ol
muştur. 

--····---
Alman balonları 
İngiliz hava se -

f erlerinde kul. 
lanılacaktır 

Londra, 22 (A.A) - Mor· 
ning Post gazetesine göre, 
Kanada-Cenup Afrikası hava 
hattı üzerinde işlemek üzere 
Alman balonları satın alınma· 
sını temin maksadile bir İngiliz 
sendikası teessüs etmiştir. 
Bundan başka Alman mühen
disleri idaresinde balon inşası 

da tasavvur edilmektedir. 

-·--lngilterede bugünlerde hara
retli tarafdarlar bulunuyor 

Londra 22 (A.A)- Bay Ke- vemete maruz kalmıştı. lngil· 
neti, Taymis gazetesine gön· tere iki memleket arasında ih· 
derdiği bir mektupta Almanya tilafta kalmış yegane mes'ele 
ile İngiltere arasında bir anlaş- olan müstemleke mes' elesini 
ma tavsiye ediyor ve ezcümle kısa bir zamanda ele almalı-
diyor ki : dır. Yoksa İngiltere Avrupayı 

- İngiliz Alman deniz an· uçurumun kenarına götüren 
laşması iptidada gerek lngilte- Vetolar silsilesine bir hayır 
rede ve gerek hariçte muka· daha ilave etmiş olacaktır. 

------.----..-.-------
Bugün iki hayra ı bir

den kutlu ayoruz 
23 Nisan, Türk milletine hak hayat ve

ren çok mukaddas bir gündür 
Bugün, iki bayram birden 

kutlulıyoruz . 23 Nisan; Türk 
milletinin, hakimiyetini kendi 

eline geçirdiği mukaddes gü· 
nün yıldönümüdür. Bugün, 
muhtelif bakımlardan çok ma
nalı ve sumullü olduğu için, 
ayni zamanda çocuk bayramı 
olarak kabul edilmiş, bu yur
dun idaresini omuzlarına ala· 
cak olan yeni neslin 23 Nisan 
tarihini daima hatırında tut-

ması temin olunmuştur. 

İşte bu sebepledir ki, bugün, 
çocuklarımızındır. Çocuklar, 

bugün istedikleri gibi eğlene
cekler, istedikleri gibi hareket 
edecekler ve arzu ettik!e:-i 
yeılere meccanen gidip gele
ceklerdir. Sinemalar ve bütün 
eğlence yerleri bugün çocuk
larımıza amadedir. Türk ço
cuğu, 23 Nisan bayramının, 

Devamı 4 üncü sahi/ede 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 23 Nisan 937 ~ 

Sovyet Rusya Derllz Si- iki imparatorluğun pay Sşa-Taç g~y?1eme 
IA.hl A tt 0 "' s·· k I rasımınde a Srlnl .. r lrlY r madlgl yer: UVey ana I Eski kral ve krali• 

Rus donanması, dünyanın en b'iiyilk -- · -- celerde hazır bu· 
deniz kııvvetlerinden biri olacak Kanal mıntakasında lngilterenin 10 bin aske- · lıınacak ... 

ri, dört yüz tayyare pilotu vardır.Hem dahilin- Gelecek ayın l2 sinde in· yor demektir. Sovyet Rusyayı dünyanın 
birinci derecede deniz kuvvet
lerinden biri haline getirmek 
için Rmıya' da sarfedilen gay
retle büyük bir hararetle de· 
vam etmektedir • 

Denızaltıl gemilerinin çoğu, 
büyük Okyanusta bulunuyor. 
Bu vakıa, Japon deniz maha
filini hayli alakadar etmekte
dir. Dünyanın en büyük sahih 
havuzu Sovyetlerin malik ola· 
cağını şimdidenl ilan etmişler 
ve bundan başka gemileri de· 
nize indirmeden evvel, inşaa· 
tının büyük bir• kısmının ta· 
mamlanması gibi inşa tekniğin
de çok ileri gittiklerini bildir
mişlerdir. 

giliz kralı VJ ıncı George taÇ 

den Ve hem de etrafından Vaziyete hakimdir giyecek. Bu münasebetle Loıı· 
i wq · .,, , derada büyük bir merasiJJI 

Sovyet hükumeti bütün de
niz planını sıkı bir surette gi7.li 
tutmasına rağmen, inanıldığına 

göre inşaat programı bir veya 
daha ziyade büyük harp gemi· 
sini ve birçok 10,000 tonluk 
kruvazörleri ihtiva etmektedir. 
Sovyd Rusya bugün 130 par
çalık bir tahtelbahir filotila· 
sına malik olarak tanınmakta- I' 

dır. Bu öyle bir rakamdır ki 
eğer teyit edilirse, Sovyet Rus 
ya dünyanın en büyük deniz 1 

altı filotilasına malik bulunu-

Fakat harp gemilerinin ya· 
pılmasından evvel epey zaman 
geçeceği muhakkaktır. Çünkü 
tersanelr.rin techizatı şimdiki 
halde küçük gemiler imali 
içindir. 

Kapitülasyon- f.; .· · 
t. ', 

ların kaldırılması· 1; 

nı müzakere için f ( l 
Montröde topla- i ·' 
nan konferans 
bütün Avrupayı 
meşgul etmekte· 
dir. Çünkü, Mı· ~, ·· ~ 
sırda ecnebilere \ " ~~r -
verilen imtiyazla- , ,..l: 'R,. J_ 1' :· t. 1 

n kaldıracak olan ı 
bu mesele İngil- . 
tereyi, Fransayı, 

İtalyayı ayrı ayrı 
iilakadar eder. 
Diğer taraftan, 

İtalyanın Habe
şistanda impara
torluk kurduktan 
sonra, Afrikada 

. ~ 

"' . ~· 

. ~ <J.. i · . ' hazırlanıyor; 
· , l .r~~~ , Fakat, bu hadise yaloıı 

, f f ;ı, i ,..f İngiltereyi değil, bütün dün• 
\

11f! } yayı meşgu~ etmekte. J-Jer 
d: ! , ~- tarafta bu mür sebetle hazır' 

.. 

.~-... .. ~~~ !ıklar yapılıyor, kralın heykel· 
leri, İngiltereye verilecek he' 
diyeler hazırlanıyor. 

Bu arada Fransada yapıla!l 
hazırlıkların başında bir filrıt 
geliyor. 

Meşhur Fransız aktörü SıtC' 
ha Guitry tarafından hazırla· 
nan bu film İngiltere tacın· 
daki dört taşın hikayesidir. 

Şahtın arüksel seyahatı 
alaka uyandırdı aldığı m'.ihim rol ~ 

İngiltere tacının bu meşh01 

dört taşı eskiden 7 idi. Kra· 
liçe Marie - Stuart'ın ölümün: 
den sonra bu yedi taşın ÜÇ~ 
kaybolmuş ve bugünkü tac d• 
o meşhur ta~lar dört tarıe 
kalmıştır. O diğer üçü kaY' 
bolmadan evvel bu taşla~ 

Mısırda onn :in- Süvegşte bir lngiliz harp gemisi ve lngiliz askerleri 
giltere ile karşılaştır Bılhassa nalına kuvvetli bir şekilde ha- uzaktan kontro altında bulun--------Alman iktısad nazırı, milletler ara

sı bir i ktısadi anlaşma için ba
Süveyş kanalı bugün İngiltere kimdir. Mısır hükumetile yap- durmak düşüyor. 
ile İtalya arasında paylaşılma· mış olduğu muahedeler Sü- İngiltere kanal mıntakasında 

·· · d b' d eklı tacın uzerın e ır armu ş 

zı şartlar ileri sürüyor 
sı mümkün olmıyan bir nüfuz veyşte İngiltereye büyük bir bin asker ve 400 tayyare pi· 
mıntakası halini almıştır: hakimiytt vermektedir. Bu lotu bulundurmaktadır. Filis-

teşkil ediyordu. 
Sacha Guitry'nin filminde 

bu taşların etrafında geçe~ 
birçok tarihi vak' alar antatıl· 
maktadır. Fakat, asıl mühirJl' 
mi bu filmde Catherine dt 
M:dicis, Marie·Stuart, İngiltere 
kraliçesi Elizabeth, Napoleoflı 

İngiltere, Hindistan yolu itibarla İtalya Süveyş kanalını tinde Hayfa limanında Tran· 
olması itibarile Süveyş kana- siyordanyada Akabede ve 

Berlin - Doktor Şahtın duğunu söylediği gibi hükii-
Belçika paytahtmı ziyareti pek metin şimdiki takip ettiği 

ımı daima ve yalnız kendisi Erga n 1• ı)lbrısta ıngilterenin hava ve 
elinde tutmak istemektedir. deniz üsleri vardır. Bu suret· 

tabii olarak bütün Avrupanın kendi kendini idare prensi-
alakasını uyandırmıştır. Bunun bini pek kolay terkedemiye-
başlıca sebebi ikidir. Birisi, ceğini ve ancak fabrikalarına 
büyük kümeye karşı takip elzem olan ilk maddelerin 

İtalya ise, Habeşistan impara- Tahvı·llef'ı.nden ka- · 1. 1 • lngiltere kanalı hem içinden 
torluğunun yolu olarak gene 

ettiği istiklal siyasetile Belçi- temini kafi geldiğini ve hatta 
kanın Avrupada iktisap ettiği Almanyanın, İngiltere ·Fransa 
mevki, diğeri de Belçika baş· ve Amerika devletleri ara-
vekilinin bir dünya iktısadi sında aktedilen para itilafına 
birliğinin imkanlarını aramak dahil olabileceğini ilave et-
~zere teşebbüse geçmiş bu- miştir. 
lunmasıl.. Doktor Şaht beyanatının 

Dünyanın bugünkü siyasi sonunda Almanya'nın Rusya 
ve iktısadi endişelerile pek ile münasebetlerinin son za· 
sıkı bağlı bulunan bu iki mü- manlarda hayli inkişaf ettiğini 
him ve büyük meselenin Bel- ve binaenaleyh bu iki devlet 
çika başvekili Van Zeelad ile arasında da bir anlaşma elde 
Alman iktısad nazırı Şahl edilebilmek imkanları mevcut 
arasında yapılan mükerrer ve olduğunu açıkça söylemiştir. 
uzun süren konuşmalarda mev· Doğru haber alan kaynak-
zuubahsedildiğine şüphe et- }ardan ve bazı neşriyattan an· 
mek imkan haricindedir. Dok- taşıldığı üzere Alman Nazın 
tor Şaht bugün Almanyanın Belçikadaki müzakerelerin de 
en büyük iktısatçısı sayılmak- hükumetinin milletlerarası bir 
tadır. Hem de Devlet banka· iktısadi anlaşmaya girmesi için 
sının umumi direktörüdür. şu üç şartın tahakkukunu _ ile· 
Hükumet reisi Hitlerin en riye sürmüştür : 
ziyade dinlediği iktısadi mü· 1 - ilk maddelerin bütün 
şaviri de olduğuna burada makine kuvvetleri nazarı dik-

bu Süveyş kanalını kullanmak 
arzusundadır. Bu suretle Sü
veyş kanalı iki imparatorluğun 
birden menfaatlerini Üzerinde 
polıyan mühim bir mevki ha
lindedir. 

Bugün İngiltere Süveyş ka· 

Emirler ve 
tamimler 

İstinabe kağıtlar 
hakkında 

Adliye Vekaleti tarafından 

a~ağıdaki 1/3/937 tarih ve 7 
numaralı şu tamim gönderil-
miştir: · 

Yabancı memleketlerde bu· 
lunan şahsın mahalli mahke
meler vasıtasile ifadelerinin 
alınması veya yemin ettirilmesi 
hususunda mahkemelerimizden 

yazılan istinabe talimatlarının 
herkes müttefiktir. Bu itibarla kate alınarak haklı ve müsavi 
da doktor Şaht Brüksel seya· surette taksimi, tahrirat ve müzakere şeklinde 
batinin ehemmiyeti daha zi· 2 - Kendisine karşı vaki doğrudan doğruya vekalete 
yade büyümektedir. olabilecek iktısadi tecavüler- veya C. M. Umumiliğine hita-

Alman İktisat Nazırı Brük- den Almanyanın muhafazası, ben yazılmakta olduğu görül-
selden dönmeden Belçika baş· 3 - Eski müstemlekeleri- mektedir. 
vekiliyle konuşmuş olduğu eko- nin veya bir kısmının Alman· İstinabe talimatları, aynen 
nomi işlerine dair çok mühim yaya geri verilmesi, Fransızcaya çevirtilerek aslı 
beyanatta bulunmuştur. Kendi İktısadi bir anlaşma ve da- ile birlikte binniyabe muamele 
kendisine yaşamak hakkındaki ha doğrusu büyük devletlerin yapacak olan ecnebi mahke-
kararlarına rağmen Almanyanın iktısadi silahları terkeımeleri meye gönderilmekte olduğun-
milletlerarası bir iktisadi an· için önce siyasi bir anlaşmıya dan Vekalet veya C. M. U. li-
laşmıya girmeğe amade oldu· varmaları elzem olduğuna ğine hitap eden bu kabil mü-
ğunu bildiren bu beyanat bü- şüphe edilemez. Bu hususta zekkerelerin aynen tercüme 
tün dünyanın nazarıdikkatini evvelce de birçok aleni müna- edilerek gönderilmesi muvafık 
celbetmiş ve pek müsait kar· kaşala açılmıştı. Aşağı yukarı bulunmaktadır. 
şılanmıştır. iki ay kadar evvel f ngiltere Bu itibarla istinabe talimat-

Almanyanın bugün en bü- hariciye nazırı Eden ile Fran- !arının, binniyabe muamele 
yük iktısatçısı ve bu hususta sız başvekili Blum söyledikleri yapacak olan salahiyetli ecne-
en salahiyettar söz sahibi nutuklarile Hitlere bir iktısadi bi mahkemeye hitaben ve 
bulunduğu aşikar olan doktor anlaşma tekİif etmişlerdi. Bu· yapılacak muamelelerin açık 
Şaht kendisine müracaat eden nun için de araya silahları ve sarih olarak yazılmasının 
gazetecilere milletlerarası umu- azaltma afılaşmasına varılma- usul ittihaıile bu hususa dik· 
mi bir iktısadi anlaşma el le smı şart göstermişlerdi. kat ve itina ;olarak lüzumsuz 
edilmesi için dünyanın şim· lngiltere hükumeti bugünkü gecikme ve: muharebeye sebe-
diki vaziyetinin geçmişlere aşikar muhalefetine rağmen biyet verilmemesinin memuri· 
nazaran çok müsait olduğunu Almanya, kendi kendine ya· yetiniz dahilindeki bilumum 
v~ bütün milletlerin arzu ettiği şamak politikasını bırakıpta mahkeme ve adliye dairele-
sulbun temini için de bu an· silahların azaltılmasına vara- rİne bildirilmesi tamimen teb· 
}aşmanın yegane çare bulun· f lhwınu 4 üneii sahi li olunur. 

&;... .......... illlimi .......... llllllİll .............. .. 

zanan numaralar 
İkramiyeli yüzde 5 faizli 

19j3 Ergani istikrazı tahville
rinin dördüncü amorti ve se
kizinci ikramiye keşidesi ya- . 
pılmış ve şu numaralar kazan
mıştır: 89,789 numaralı tahvil 
30 bin lira, 30,273 15 bin; 
143,898, 19,182 ve 196,678 
no. 3 bin lira; 87, 370, 69,261 
134,758, 137, 473, 155,980 
ve 161,884 numaralar 909 
lira, 289 adet ayrı numaralı 

tahvile 120 şer liralık ikra
miye çıkmıştır. 

Ayrıca 5,400 tane tahvil 
numarasına amorti isabet et
miştir. Keşide listelerinin mer
kez bankası, İş bankası mer
kez ve şubelerile mal sandık 
}arından tedariki mümkündür. , 

so 
Piy 

D • 
1 

hem etrafından hakimiyeti al· ili üncü Napoleon, İmpar9' 
toriça, Cugenie ve Jovphint 
gibi birçok tarihi şahsiyetle' 
rin bulunmasıdır. 

tında tutmaktadır. 

Buna mukabil İtalya Sicil· 
ya ile Tunuz arasındaki Pan· 
kelleria adasını kuvvetli bir 
üs haline getirmektedir. Giri
din cenubuna düşen Libyada
ki Tobruk noktası da Süveyş 
kontrol altında bulunduracak 
bir üstür. Kızıldenizde ise 
Massaua üssü ve İtalyanın 
gene Süveyş kanalına hakim 
olmak için aldığı tedbirlerdir. 

İtalya ile İngiltere arasında 
Afrikanın bilhassa şimal kıyı
larını alakadar eden bu vazi
yetle Fransayı lda alakadar 
etmemesine imkan yoktur. 

Çünkü, Tunusu himayesi 
altında tutan Fransa burasını 

da, İngiltere ve iİtalyaya kar· 

inhisar 

Fransa namına krala hediye 
edilecek olan bu film t8~ 
giyme merasimi gününde hal· 

k .. ·1 d .. il~ a gosterı me en once 
defa olarak kendisine göst~' 
rilecektir. , Bu s~.r:tle, ~r~~ 
taç giyen~en, bulun buyı.ı 
kral ve kraliçeleri karşısınd~ 
görecek demek... ~ 

. e· 
şı tahkim etmek mecburı)' 

tindedir. 
ltalya, /mparatorluğurııt 

kime borçlu imiş 
e' Fransızca Le Journal gaı 

tesinin muhabiri İskenderiyed.e 
büyük bir mevkit sahip b•' 
( Devamı 4 üncü sahifede) -

A TUZU 
asaya çıktı 

• 
1 N C: E 

Toptan fiatler; 
Mutfak tuzları: 50 kilo
luk c.uvalda kilosu: 4 KU 
RUŞ 98 SANTiM 
Sofra tuzları: 64 kiloluk 
sandıkta ( 1 ve 1/2 kilo
luk paket halinde) kilosu 
9 KURUŞ 02 Sl'NTIM 

Toptan satış yeri; 
.Birinci Kordon inhisar

lar baş müdürb.iğü 
ambarı 

AiMA 
u 
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/ılküga = Can sıkan bir hadise J W F H V _ ., • • • an vapur acentası 
Gazete okumağa dalmıştı. anlamağa başlıyan kocası o Der Zee ROY AL NEDERLAND 

Saat kaç olmuştu, haberi donuk, durgun halinden kıpır· KUMPANYASI 
yoktq. Kansı girdi içeri. dadı . .Kısık bir sesle sordu: & Co. "SATURNOS,, vapuru 10 ni· 

Kocası gazeteden başını _ o kim ? DEUTSCHE LEVANTE LlNIE d r ı· AMS kaldırdı: san a ımanımıza ge ıp . 
Karısı, bu sırada derin bir Hamburg TERDAM, ROTTERDAM ve 

- Neye geç kaldın? Dedi. 
Karısı durumsadı. Sonra hıçkırıkla sarsılıyordu. Koca"· " X " vapuru 12 mayısta HAMBURG limanları için yük 

Sı·n n s d y d beklenilmektedir. ROTTER- 1 kt hıçkırıklarlarla ağlıyarak: ı or ugunu ya uymamış a aca ır. 
d 1 DAM, HAMBURG ve BRE· "TRiTON 18 · - Biliyorsun, dedi. Hep- ya uymuş ta an amamıştı, ,, vapuru nı· 

sini biliyorsun sen.. bo anıyordu: MEN için yük kabul eder. sanda limanımıza gelip yükünü 

Kocası elinden gazeteyi hı- - Birdenbire onu üzerim· AMERICAN EXPORT LINES tahliyeden sonra BURGAS, 
rakmış, ayağa kalkmıştı. d b THE EXPORT STEAMSHIP V ARNA ve KôSTENCE li· e uldum: Kulübeye gırer 

- Ne o? Dedi. Ne var? CORPORATION 11 mantarı için yük alacaktır. 
girmez beni görmiyerek üze· SVE S 

Ne ağlıyorsun? Neyi biliyo- "EXCHANGE,, vapuru 17 N KA ORIENT LINIEN 
rum? me miş düşmüştü, yoksa.. Nisanda beklenilmektedir. NEV- KUMPANYASI 

Karısı mütemadiyen ağlı- Sözlerine devrm edemiyor· YORK için yük kabul eder. "GU NBORG,. vapuru 26 ni 
yordu ve hıçkırıklar arasında du. Ağlıyordu. "EXMINSTER,, vapuru 26 sanda ROTTERDAM, HAM-
şunları söylediği işitiliyordu: • * • Nisanda beklenilmektedir. NEV- BURG, GDYNIA ve SKAN· 

- Vallahi kabahat bende Kocası biraz evvel gazetede YORK için yük kabul eder. DINAVYA limanlarına yük 

23 Nisan 937 ___________________ .._..,._...;:._~~~~~-

değil. Esasen sana söyledik- okuduğu Avrupadaki ihtilaf- SERi SEFERLER alacaktır. 
leri gibi değil.. Sana söyledim ları, nazik siyasi meseleleri AMERiKAN EXPORT LINES SERViCE MARITIME 
kaç kere: Oraya gayet kibar ROUMAIN unutmuş, şimdi kendisinin PiRE AKTARMASI 
İnsanlar geliyordu.. "ALBA JULIA,, ''apuru 21 

çok nazik bir mesele karşısın- "EXETER .. vapuru 23 Ni-
"En yüksek aileye mensup 1 BOSTON Nisanda gelip PiRE MAL TA 

k da kaldığını düşünmegv e baş· sandt\ PIREden ve M R adınlar, onlcrm koca'arı, kar- · ve A SiL.YA limanları için lamıştı. NEVYORKa hareket ede-
deşleri. yük alacaktır. 

"Aldatılan koca, karısının cektir. SUÇE "Onu da orada tanıdım. S h "dd t. " ~ AVA,, vapuru 19 rna-
D dostunr öldürür." eya at mu e ı: l MALT 

ün köşkün bahçesine çık· p RE BOSTON 6 yısta ge ip A, CENO-
" Aldatılan koca, karısını 1 • - 1 gün VA ""ARSILYA l mıştım. Hava almak için .. O PIRE-NEVYORK 18 gün ve ıvı imanları 

kadar başım ağrıyordu ki! Ka- öldürür .. ,, için yük alac<ıktır. 
labalıktı salon. Bahçede do· "Aldatılan koca, karısını ROMAt YA SEYRÜSEF AİN Yolcu ve yük kabul eder. 
laşıyordum. Bahçe büyük. Sen bırakır kaçar ... ,, İDARESİ İlandaki hareket tarihlerile Zengin Bir Servetin Analıtarı Olan Yeni Plan Başladı 
bilmezsin.. Gelmedin ki bir - Sonu yarın - BÜKREŞ nnvlunlardaki değişikliklerin- , 
kere olsun. Gel gidelim, de- "DUROSTOR,, vapuru 2 Ma- den acenta mesuliyet kabul 
dim sana kaç kere.Bahçede Olivie~ ve şü- yısta beklenilmektedir. KÖS- etmez. 
dolaşıyordum. En uzak köşe- TENCE, SULINA, KALAS Daha fazla tafsilat için ikin-
i . k d rekaA Si Lı·mı·ted için yük kabul eder, KALAS . k d d T h ·ı T hl" erme a ar gitmiştim. Bir- cı or on a a mı ve a ıye 
den bire yağmur başladı. Sen aktarması olarakta umum binası arkasında FRA TELLi 
de biliyorsun: Dün öğleden Vapur acenfaSI TUNA ıimanları için yük ka- SPERCO vapur acentalığına 
sonra yağmur yağmadı mı? Birinci Kordon Rees binası bul eder. müracaat edilmesi rica olunur. 
Yağdı. Hem de ne kadar şid- Tel. 2443 JOHNSTON WARREN LINES Teldon: 4142/4221/2663 

detli bir yağmurdu değil mi? THE ELLERMAN LlNES LTD. L TD - LIVERPOOL -
Belki buraya o kadar yagy ma- "JESSMORE" vapuru 9 "GRODNO.. vapuru 8 ni-

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

lkinciBeylerSokağı No. 68 
/r Ti!;fon 3452 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

nıı~tır. Orada öyle şiddetli mayısta beklenilmektedir. Ll-
b · y k sanda LONDRA, HULL ve 
ır sagna geçti ki! VERPOOL ANVERSten yük 
"Y ğ ANVERS'ten gelip yük çıka· B RG s v R a nıura tutununca barına- getirecektir U A , A -

cak bir yer aı adım. Biraz uzak racak ve ayni zamanda LON- NA, KôSTENCE, SULINA, 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

ta bahçevan kulübesi vardı. DRA, HULL için yük ala- KALAS ve IBRAIL limanları 
Y.ağmur dinsin diye oraya gir- caktır. için yük kabul eder. 
dım. Biraz sonra bahçede ko· THE GENERAL STEAM NA- SOCIETE ROY ALE HONG-
şuşan bir ayak sesi duydum. VIGATION Co. L TD. ROISE DANUBE MARITIME 
~yak sesleri koştu koştu, yak- "ADJUTANT,, vapuru ni- "SZEGED,, vapuru 19 Ni· 
~ştı, yanıma kadar geidi ve san nihayetinde gelip LON- sanda beklenilmektedir. BEL- 1 
bırdenbire kulübeye birinin ORA için yük alacaktır. GRAD, NOVISAD, BUDA-
Rirdiğini gördüm. Tarih ve navlunlardaki deği- PEŞTE, BRATISLA VA, LINZ 

"Bu, o idi.. şikliklerden mes'uliyet kabul ve VIY ANA limanlara için 
_., OJanı biteni yavaş yavaş edilmez. yük alır . 
.---•&&• 'DEN NORSKE MIDELHAVS-

lzmiı• Yün Mf.lııstıcatı LINJE - osLo 
"BOSPHHRUS,, motörü 19 

Tu·· ... k An o 1114 m . -•. rk eıı· Nisanda beklenilmektedir, ayni 
.. gün HAYFA, DIYEP ve umum 
" Halkapınar kumaş fabrikası ~.~:ıv~:,.ıimanları için yük 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşla "SARDINY A,, motörü 22 
Mayısla beklenilmektedir, ayni 

......_ Sağlam, Zarif ve Ucuzdur gün PIRE, ısKENDERIYE, 
Y · b DIYEP, ve NORVEÇ liman· 

.....__enı yaptıracağınız el iseler için bu mamulatı tercih ediniz 
ları için yük kabul eder. 

Satış Yer.eri• "Vapurların isimleri, gelme 
• tarihleri ve navlun tarifeleri 

Birin · k d d 186 d ş k h 1 T k hakkında hiçbir taahhüde giri-. cı or on a numara a ar a ı ür • anonim şirketi 
Mımar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu şilmez." 

- r wwrs•ş.iiZW 6&?ıe Birinci Kordon, telefon 

1 
• ,. 

zmırPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
ımal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

No. 200- 2003 • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Telefon No. 2211 ve 30671 
'f elgraf adresi: Bayrak lzmir - . . . ·:--... ·: . . . , . . . . 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhha Eczahcinesinde 
1 bulunur 1 
~--~~~§~~~~~,~~~~~~~"~z:=w§!~·~~rana~~~~~--~~~-~~-~~~~~· 

.. .. 

Jlırı 
" 
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Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
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Ingiliz siy:: si mahafili Fransanın dahili vazi-
·yetini komünistliğe m.eyyal buluyor 

Faşist mahafilhıe göre, FraDs8da Radikal bir kabine teşkil 
etmezse ngiltere Almanyaya meyil edecektir 

Londra 22 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesi bir başmakale· dir. Demokrasi devletleri bu alametleri endişe ile karşılamak· 

sinde Fransanm siyasi vaziyetini tahlil ederek hükumet tara· tadırlar. 
Roma 23 (Radyo) - Fransa' da son günlerin hadiseleri, İn· 

fından karışıklıkları tenkil için ittihaz edilen tedbirlerin asla 
giltere' de endişe ile karşılanmaktadır. 

kafi olmadığı kanaatine varmaktadır, İyi haber alan mahafile göre, lngiltere Radikallerin hakimi· 
Bay Blum Komünistlere fazla tavizde bulunmuştur. yeti altında bir kabine teşekkül etmediği ve Komünistlere 
Son defa Paris'te hadis olan vaziyet Fransa'nm Sovyetleşme karşı kafi tedbir ittihaz edilmediği takdirde Almanya'ya mey· 

yolunda olduğu iddiasını az çok haklı gösterecek mahiyette· yal bir siyaset takip edecektir. 
1 ............ . 

Romanyanın Fransaya ıs Mısır kapitülasyonları 
marladığı harp uçakları kalktıktan sonra 

·-·-· --·-- . 8. Irinesko, tayyarelerin yakın Ecnebi tebeasının ne suretle mu-
da teslim edileceğini söylüyor amele görecekleri tetkik edildi 

ne zaman teslim edileceğini Montrö 23 (Radyo)- Mısır Konferans, (Ecnebi) kelime· Bükreş 23 (Radyo) - Ro· 
manya hava nazırı Bay iri· 
nesko, dün Fransadan dön· 
müştür. 

anlamak üzere Fransaya gitti· kapitülasyonlarının ilgası işini sinin tarifi üzerinde tevakkuf 
ğini söylemiş, tayyarelerin, kısa tetkik etmekle meşgul olan etmiş ve projenin 32 inci mad· 
bir zaman sonra ve hatta konferans, dün de toplanmış desini büsbütün kaldırmıştır. 

Bay lrinesko; Romanyanın 
ısmarlamış olduğu tayyarelerin 

vadesinden evvel hazır olaca· ve projenin maddeleri üzerin· 
ğını ilave eylemiştir. de tetkikat yapmıştır. 

Bay Eden \Daladiye-Eden mülakatı ------·-Dal~diye şeref~ne Bele ikanın bitaraf lığı ve lspan-
zıyafet verdı ' · " d d 

Londra, 23 (Radyo) - İn· ya mese[ef erıf e alaka ar ır 
giltere hariciye nazırı Bay Londra, 22 (A.A) - Bay ğini bildiriyor. 
Eden, dün Fransa harbiye Daladiyenin Londra seyahatin· Bay Eden bundan sonra 
nazırı Edvar Daladiye şerefine den bahseden Figaro gazete· Brükselde Bay Van Zeeland 
bir ziyafet vermiştir Bu ziya· sini Fransız Harbiye bakanın .1 B I 'k b't fi u h k · . . b' f ı e e çı anın ı ara ıgı a -
fette İngiltere harbiye nazırı, Bay ~den ıle Belçıka ıtara . k d k' F i ·1 b 

d' h b' k · l h Jı,8ı ispanyadaki yabancı gö· ın a ı ransa · ngı tere e· ve a a ırço rıca azır ... 1 • b k. 

b 1 d 
nüllülerin geri alınması mes· yannamesınden sonra a ı 

ulunmuş ar ır. k ... fi k ı k b k " 1 
d

. l6 d elelerile as en masra arın a aca azı as en an aşma· 
Bay Dala ıye, saat a . . .1 · h kk ı h f l · · 

M 
.. .h h karşılıklı bıldırı mesı a ın· arın mu a azası mese esını 

ancestere muteveccı en a· İ kl'f. · .. .. t k'k d kt' . . daki ngiliz te ı mı goruşece· et ı e ece ır. 
reket etmıştır. ıııı-•~ • ~·---------
8. Baldvin ce- İki imparatorluğun ı Şahtın Brüksel seya

paylaşamadığı yer: hatı alaka uyandırdı 
vap verdi Sü ·eyş kanalı l Baştara/ı 2 inci salıi/ede 1 

Londra, 23 (Radyo) - Baş - Başı~aji 2 inci sahifede- cak bir itilafa .. yanal şkırsa Al-
H . . . manyanın mustem e e rnes-

bakan Bay Baldvin, Bay en· İtalyan mubahın olan B. Gı- I . · t tk'kt · k l 
dersonun Bilbao hakkındaki e esını e ı en gen a mıya-

ani'ye yaptığı görüşmeleri cağını birçok defalar anlatmak 
sualine cevap vermiş ve Hit· naklediyor. 
lerı'n son noktai nazarına nak· istemiştir. O vakit bunlara 

Siyasi mes' elelere temas ed~· H' l · kl · · li kelam ederek, mumaileyhin cevap veren ıt er ıste ennı 
rek Süveyş kanalının İtalya açıkça söylemişti. Fakat ge· 

beynelmilel bir konferansa iş· 
tirak etmek istediği hakkın· için haiz olduğu ehemmiyeti rek Hitler ve gerekse dört 

d B G . · .... H senelik ekonomi programının 
daki sözlerinin samimi oldu· işaret e en . ıanı sozu a· 

· k tatbikinin başında bulunan 
ğunu ilave eylemiştir. beş imparatorluğuna getirere general Göring bu projenin 

• • • bu toprakların fethinden do· 'k dA h' f d b k 
B ugün iki bayramı ı tısa ı ma ıye ın en aş a 

layı ltalyanın İngiltere ile Fran Almanyanın malik olmadığı ve 
birden kutlulayoruz saya müteşekkir olduğunu söy· askerlikteki ehemmiyeti inkar 

lüyor ve şöyle diyor: olunamıyan ilk maddelerin te-Başıarafı 1 inci sahi (ede 

kendisinin mensup olduğu 

yüksek millete hakkı hayat 

bahşettiği, ancak bu suretle 

idrak edecek ve büyüdükçe 

bugünün ulviyetini takdir ederek 
hayat yollarında ona göre ha· 
zırlanacaktır. Bu itibarladır ki 
23 Nisan, Türk milleti ve 
Türk çocuğu için en mukad· 
des bir gündür. Bugünü kut· 
lularken Türk milletine saadet 
diler ve büyük şefe minr.et 
hislerimizi bir kere ·daha arı· 
ederiz. 

• 
* * Çocuklarımız, bugün prog· 

ram mucibince sabahtan ak· 
şama kadar şehrin her tarafını 
gezecekler, sinemalara pa;asız 
girecekler ve bütün nakil va
sıtalarından ayni şekHde is· 
tifade edeceklerdir. 

" Bilhassa B. Edene çünkü, minine matuf bulunduğunu 
saklamamışlardır. Bu proje 

' eğer lngiltere ile Fransa ve 

Milletler cemiyeti zecri tedbir 

mes'elesinde bu kadar ısrarla 

davranmış olmasalardı biz de 

işi tatlıya bağlamak istiyecek 

ve Necaşi ile anlaşacaktı. O 

zaman da Habeşistanı almış 
olmıyacaktı. ---·---
Zehirli gazlar 
İngiltere İspanyaya 

niçin nota verdi 
Londra, 22 (A.A) - Roy· 

ter ajansının telgrafına göre 
bay Delvayo dün Valansiyada 
İngiliz maslahatgüzarı bay 
Lecheye zehirli gaz kullanıl· 
maması hakkındaki İngiliz no· 
tasına olan cevabını vermiştir. 

muvaffakiyet gösterirse Al· 
manya, yeni deniz muhasara· 
sına karşı fütursuz olarak 
mukabele edebilecektir. 

İşler böyle girift olmakla 
beraber Almanya İktısat Na
zırının Brükseldeki beyanatı 
bütün dünyada bir nikbinlik 
husule getirmiştir. 

Amerika Birleşik hükumet· 
lerinin ticaret serbestisine dön
mek için açıkça bir seferberliğe 
başlaması, İngiltere ile Fransa 
nın milletlerarası iktısadi bir 
anlaşma imkanlarının tetkikini 
Belçika başvekiline havale et· 
meleri ve onun tarafından ka· 
bulü ile faaliyete geçilmesi 
ticari maniaların kaldırılması 

için ehemmiyetleri inkar edi
lemiyen bir adımın atılmış bu 
lunduğunu göstermektedir. 

Amerika delegasyonu, tevkif 

hadisesinin, ecnebiler için hangi 
şerait altında yapılacağını sor
muş ve bu hususta mufassal 
izahat konmasını istemiştir. 

Mısır delegasyonundan Ma
kam paşa, konferansta söz al· 
mış ve Mısır hükumetinin, 

Mısırdan kaçmak istiyen ecnebi 
sermayedarlara müsaade etmi· 
yeceği hakkındaki şayiaları 
sureti kat'iyede tekzip eyle· 
miştir. 

Soyadı 
Dahiliye Vekaletinden vila· 

yete gelen bir tamimde her 
Türkün özadından başka soy· 
adı da almağa ve taşımağa 
mecbur bulunduğu cihetle söy· 
leyişte, yazışta ve imzada buna 
riayet edilmesi Iazımgeldiği 
bildirilmiştir. 

Bazı muhaberelerde, birçok 
yazı metinlerinde hala soyadı 
kullanılmadığı görülmüştür. Bu 
kanuni icaba bilhassa resmi 
muamele ve muhaberelerde 
ehemmiyetle riayet edilmesi 
emredilmiştir. ...... 

Maarif cemiyeti ro
zet dağıtacak 

Bahar bayramı olan 1 Ma· 

yıs gününde Türk Maarif Ce· 
miyetinin rozet dağıtma günü 

olarak kabul edildiği Dahiliye 
Vekaletinden vilayete bildiri)· 
rilmiştir. Rozet dağıtma işinde 
ne suretle hareket edileceği 
ayrıca izah edilmiştir. 

Rozetler merkezden gönde· 

rilecek ve tevzi edilemiyerek 
kalanlar, tekrar merkeze iade 
olunacaktır. 

t. t 

Pamuk ekme makineleri 
Ziraat Bankası, Nazilli pa· 

muk müstahsıllarına taksitle 
satmak üzere 200 pamuk to· 
humu ekme makinesi gelirt· 
mişti. bunlardan 80 tanesinin 
İzmir pamuk müstahsıllarına 
satılması için Ziraat Vekaleti· 
nin muvafakati alınmıştır. 

Amerika mamulatından olan 
bu makineler, İzmir pamuk 
müstahsıllarından istiyenlere, 
parası taksitle ödenmek üzere 
verilecektir. 

23 Nisan 937 

Menemen 
vanlarına 

hay· Aşiretlerin gö-
aşı cü başladı 

Şarbon hastalığına karşı 

keşfedilmiş olan yeni bir aşı· 
nın bazı köy hayvanlarında 

zuhur eden Şarbon hastalığına 
karşı tatbiki için Zirrat Veka
leti baytari hıfzıssıhha seksi
yonu şefi B. Muzaffer Bekma· 
nın iki mütehassıs arkadaşile 
birlikte şehrimize geldiğini 
yazmıştık. 

Ankaradan beklenen ve bu 
aşıda k!;lllanılacak olan bir 
alet bugünlerde gelecek ve 

mütehassıs heyet, pazartesi 
günü Menemene giderek bazı 

köylerdeki hayvanlara yeni 

keşfedilen Şarbon aşısını tat· 

bik edecektir. Bilahare Kuşa· 

dası kazasına da giderek Sel· 

çuktaki bazı hayvanlara da 

bu aşıyı yapacaklardır. -----...···-----
ziraat vekaleti İz-
mire iyi tohum 

dağıtacak 
Ziraat Vekaletinden, Vila· 

yetimiz pamuk müstahsıllarma 
ayrılan 130 ton Akala pamu
ğundan başka 20 ton daha 
geleceğini yazmıştık. 20 ton 
pamuktan 12 tonu gelmiş, ya· 
pılan taksim lislesine göre 
muhtelif kazalara gönderilmiş· 
tir. Geri kalan sekiz ton da 
yakında gelecektir. 

Gelecek sene, memleketimi· 
zin ihtiyaç olan yerlerine Akala 
tohumu İzmirden gönderile· 
cektir. __ .................. __ _ 
Vilayet Daimi Encümeni 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün öğleden evel Vali Bay 
Fazlı Gülecin reislinde toplan· 
mış, saat on dörde kadar 
muhtelif işler üzerinde müza· 
kerede bulunmuştur. • itizar 

Yazımızın çokluğu dolayı· 
sile (Ali paşa kira Frosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

Bazı kazalarımızda pekaz 
aşiret vardır. Yaz mevsimini 

Kütahyada Muraddağı yayla· 

sında geçiren bu yörükler, 

yirmi gün sonra şimdi bulun· 

dukları dağlardan çadırlarını 

yıkarak hayvanlarile birlikte 

göç edeceklerdir. 

Yörüklerin hayvanları, hay· 

van sağlığı kanunu mucibince 

21 gün müşahede altında tu· 

tulduktan sonra Sürek defter· 

!eri verilerek sevkolunacak· 
lardır. 

lzmir İkinci Hukuk mahke· 
mesinden ; 

lzmir' de oturan Kahraman 

kızı Fatma tarafından Kemahta 

Aşar oğullarından Mustafa oğ· 
lu Hasanın kardeşi Haydar 
aleyhine açı~an boşanma da· 
vası sonunda, Fatma ile Hay· 
darın yekdiğerinden boşanma
larına ve kabahat Haydarda 
görüldüğünden hüküm tarihin· 
den itibaren yeniden bir sene 
müddetle evlenmemesine ve 
muhakeme masrafı olan 982 
kuruşun Haydara yükletilme· 
sine Temyiz yolu açık olmak 
üzere gıyabında 11/ 3/937 ta· 
rihinde karar verilmiş olmakla 
H. U. M. K. nun maddei mah 
susasına tevfikan tanzim kıh· 
nan ihbarname Haydar'ın el· 
yevm ikametgahının meçhuli· 
yetine mebni mahkeme divan· 
hanesine talik kılındığı ilan 
olunur. 

İzmir 1 inci icra memurlu· 
ğundan: 1248 

Bir borcun ödenmesi için 
haciz altına alınan ve bu ker
re paraya çevrilmesi karar ve· 
rilen koltuk, kanape, takımı 
halı seccade piyano ve aynalı 
dolap ve s. eşyanın birinci 
artırması 6 mayıs 937 tarihi· 
ne müaadif perşembe günü 
saat l 1 de açık artırma sure
tile ikinci kordonda 261 No. 
da satılığa çıkarılacaktır. Ta· 
lip olanların o gün mahallin· 
de hazır bulunmaları ilan olu· 

• nur. 

Lise ve orta okullar satın al
ma komisyonundan: 

Buca Orta okulu kurağında yaptırı lacak onarımın bedeli 
keşfi 472 lira 94 kuruş olup 27.4.1937 salı günü saat 16 da 
İzmir Kültür Direktörlüğü dairesinde Yardirektörlük odasında 
toplanacak komisyonumuzda pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muvakkat teminatı 36 liradır. Bu işi üzerine almak istiyenler 
Bayındırlık Direktörlüğünden ehliyet vesikası alıp muvakkat 
teminatları ile birlikte komisyona müracaat etmelidir. Keşif ve 
şartnama Kültür Direktörlüğünde hergün görülebilir. 23 25 

Alaşehir üzüm müstahsilleri 
kooperatif inden: 
Aşağıda yazılı ruznamenin müzakeresi için fevkalade top· 

lantıya davet olunan ortaklarımızın 13/4/937 Salı günü Alaşehir 
Halkevi binasında yaptıkları toplantıda Ticaret kanununun 
386 ncı maddesine tevfikan kooperatif sermayesinin münkasım 
bulunduğu 1041 hissesinin sülüsanını asaleten veya vekaleten 
temsil eyliyen ortakların iştiraki lazım gelmekte iken yapılan 
yoklamada 535 hisseyi temsil eyliyen ortağını mevcud bulun· 
duğu ve bu suretle kanunen lazım gelen nısabı ekseriyetin 
mevcud bulunmadığı anlaşılmakla ikinci toplantı yapılmasına 

karar verilmiş oldllğundan ortakların 25/5/937 Salı günü saat 
15 de Alaşehir Halkevine gelmeleri ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 İdare meclisi ve murakip raporlarının okunması. · 
2 Muvakkat plançonun tetkik ve tasdiki idare heyeti· 

nin ibrası. . 
3 Kooperatifin tasfiyesi karar itası. 
4 - Tasfiye heyetinin intihabı. 
5 - Tasfiye hesabında tutulan geçen senelerd n müevver 

zararın ihtiyat sermayesinden ödenmnsine karar itas•. 
6 - Tasfiye heyeti ücretlerinin tayini. 23·8 1249 


