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Bir Akdeniz paktı için hükiı
metimizle Yunanistan' a 

teklifte bulunacak 

Uluslar sosyetesi asamblesi, müzakerelerini bitirdi r ~ı Alman Naziler kongresi toplandı 

Zecri tedbirlerin kaldırıl-
ması hakkındaki kararı, 

44 devlet kabul etti. 
Uluslar sosyetesi asamblesi, 21 eylülde toplana
caktır. Habesistan 'ın son 

' 
metalibatını, 23 devlet' 
reye iştirak etmedi. reddetti, 25 devlet de 

Cenevre, 1 başdelegesi Ras Nasibu, söz 
(Radyo) _ alarak, asamble bürosunun, 
Habeş baş mütecaviz vaziyette bulunan 
delegesi, zec ltalya hakkındaki zecri ted-
ri tedbirlerin birlerin kaldırılmamasını istemiş-
kaldırılması t;r. Bu sıı ada tam bir sükut 
hakkmdaki hasll olmuştu. 

Ras Nasibu'nun sözü bittikkararı pro-
testo edece- ten sonra Habeşistan' ın meta-
ğini ve sos· libatı için reye müracaat edil-
yeterıin, Ha- miştir. 
beşistan'a 25 devlet reye iştirak etme-

yardım et • miş ve kalan 23 devlet ise, 
mek mccbu- Habeş delegasyonu hariç ol-
riyetinde ol- mak üzere Habeşistan'ın me-
duğnnu bil- M. Eden, M. Madaryaga ile birlikle talibatını reddcylemiştir. 
dirmiştir. sosyeteden çıkarken.. Bundan sonra zecri tedbir-

Küçük iti lafla Balkan ittif a- Uluslar sosyetesi gene sek- )erin kaldırılması hakkındakı 
kı~ı teşkil eden dçy$~!<;r.., zcc- reterliği, gelecek toplantının karar reye konmuş. Habeşis· 
ri tedbirlerin kaldırılması hak· 21 cylUlde olmasını tesbit et- tan'ın muhalefetile ve 4 dev-
kıntlaki kararla diğer kararla- miştir. letin istinkafile 44 devlet ta-

ra iştirak etmemişJerdir. Ro- Cenevre, 4 (Radyo) - Ulus- rafından kabul edilmiştir. Is-
manya hariciye nazırı M. Tı- lar sosyetesi asamblesi, bugün tinkaf edenler, Cenubi Afrika 
tulcsko, bu gibi kararlarla saat 18 de toplanmıştır. Ha- devletleridir. 
uluslar sosyetesinin uçuruma beş imparatoru, bu celsede Cenevre 4 (Radyo) - Mil-
do~ru gittiğini söylemiştir. hazır bulunmamıştır. Habeş -Sonu 2 inci sayfada-

Cenevre, 4 (Kadyo) - U- -------============---.....--...-~~ --
luslar sosyetesi Asamblesi; Hava postaları için hazırlıklar yapılyor. 
bu sabah saat 9 buçukta 
toplanmış ve son toplantı ol
mak münasebetitc verilen ka
rarlar hakkında bir proje 
tanzim eylemiştir. Bu proiede, 
Uluslar sosyetesi paktının ih
lal edilmemesi hakkında alı
nan tedbirlerin tesirsiz kaldı
ğından bahsedilmekte ve istik
balde yeni tedbirler alınmak 
suretile paktın ve sulhun mu
hafazası için çalışılacağı ve 
her devletin, Ağustos zarfında 
fikrini bildirmesi lüzumu ileri 
sürülmektedir. 

Asamlei ltalya - Habeşistan 
hadisesinden evvelki vaziyetin 
iadesini muvaf ın bulduğundan, 
zecri tedbirleri ittihaz eden 
18 ler komitesinin toplanma
sını ve bu tedbirleri kaldırma
sını kararlaştırmıştır. 

Asamble, verilen bu kaı ar
ların tasdiki için öğleden sonra 
toplanacağı yerde, birdenbire 
11 de toplanacağını bildirmiş 
ve fakat, buna da imkan ha
sıl olmadığından, öğleden 
sonra 18 de toplanılması ta
karrur eylemiştir. 

Habeş delgesi, bu müddet 
zarfında projeyi tetkik etmiş 
olacaktır. Asamblede hazır 
bulunmıyan delegasyonlar , 
Asamblenin 18 de toplan
ması için mutabık kalmış bu
lunuyorlardı. 

18 de vukubulaçak olan 
toplantıda zecri tedbirlerin 
kaldırılması hakkındaki karar 

' Habeş delegesi tarafından 
reddedilse bile, bu karar tam 
bir ekseriyetle verildiğinden 
mutlaka tasdik edilecek ve 
zecri tedbirler kaldırılacaktır 

Tetkikat için şehrimize gelmiş olan posta tayyaresi dün ak
şam üzeri saat 17 .20 de hareket etmiş ve tayyareci Vecihi de 
bu tayyare ile fstanbul'a geçmiştir. 

Muallim Vecihi, Tayyare cemiyeti müdürü Şevki ve bazı 
eırkadaşları tarafından teşyi edilmiştir. istasyonun Halkapı 

nar' da şimdi planörlerin çalıştığı kısımda kurulması kararlaştırıl
mış ve derhal tesviyeye başlanmıştır. Hava yollarının acen
talığını, İzmir Tayyare piyangos~ şub~~in~ yapması muhtemeldir. 

İngiliz'ler ve Dançig mes'elesi 

Danc;igde bir barut 
deposu var ------Hükumet reisi, Assamblede 

şiddetli beyanat· yaptı. 
Londra, 4 (Radyo) - Ulus

lar sosyetesinin atisi, Londra 
gazetelerini meşgul etmekte
dir. Bu gazeteler, yazdıkları 

makalelerde bedbin görünmek
tedir. Almanya mes' elesi, Dan
çıng ihtilafı ve daha birçok 
işler, Uluslar sosyetesinin is
tikbal ile alakadar gösteriliyor. 
Bundan başka, Baldvin'in son 
vaziyeti de dikkate şayan sa
yılmaktadır. 

Cenevre, 4 (Radyo) - Dan
zing lhükumeti reısı, Uluslar 

sosyetesi asamblesinin daveti 
üzerine bugün gelmiş ve asam
blenin müzakerelerine iştirak 
eylemiştir. Hükumet reisi, ha-

zır bulunan Uluslar sosyetcsi
nın Danzinğ'teki fevkalade 
komiserini şiddetle muaheze 
eylemiştir. Mumaileyh demiş
tir ki: 

- Danzıng' dekı \azıyet, 

bir barut deposu halindedir. 
Uluslar sosyetesini temsil eden 
fevkalade komiser ne yapmak 
istiyor? Bu depoya ateş mi 
verecek? 

Dançink'te yaşayan dörtyüı 
bin Alman, ilelebet anavatan
dan uzak yaşayamazlar, bu 
cihet nazarı dikkate alınmalı 
ve Uluslar sosyetesi, Dançin
k'in dahili işlerine karışmıya-
cak olan bir komiser gönder
melidir. Aksi takdirde, Dan· 
çing'te, Uluslar sosyetesinin 
komiseri bulunmaması daha 
hayırlıdır. 

Fevkalade komiser Dançig 
hükumeti reisinin hücumlarını, 
büyük bir lakaydile dinleyor· 
du. Hükumet reisi, elinde tut
tuğu nota kağıtlarını hiddetle 
masanın üzerine attı ve: 

- Artık, herşeyin nihayet 
bulacağı zaman hulul etmiştir. 

Diyerek sözünü bitirmıştır. 

Boğazlar mes'e 
lesi yürüyor. 
Bugünlerde yeni 
projenin imza
sı bekleniyor. 

~~~..._,...~~ ........... ...._,..--~ 

llM. Hitler Verdiği 
Nutukta Dedi ki: 

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

'' Alman milleti için şeref siz ve 
hürriyetsiz bir sulh olamaz. ,, 

bir millet sözleri, İngiliz sual
namesine verilecek cevapta 
aynen mevcuttur. 

Ayni muhabir, İngiliz sual· 
namesının Berlin' de hiddet 
uyandırdığını, hazırlanan ce
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Cenevre, 4 (Radyo) -
Uluslar sosyetesi asamble
si, saat 18 de toplanmış, 
biri gizli ve diğeri aleni 
olmak üzere iki toplantı 
yapmıştır. Bu esnada, Irak 
asurileri ile insan ticareti 
nıes·elesini ve Dançing ih
tilafını tedkik eylemiştir. 
Boğazlar mes'elesi de 

bugün burada bulunan 
altikadar devletler arasın
da konuşulmuştur. Konuş

vap hakkında hiç kimsenin 

ınallınıat vermek istemediğini, · ~ 

Hitier'in bu cevabı vermek 

malarda bazı ilerleyişler M. Hitler, M. Eden ve Con 
Simon' la bir arada .. görülmüştür. 

üzere müsait bir zaman bek· 
lediği bildiriyor. 

Berlin, 4 (Radyo) - Hitler, 
bugün Vaymar tiyatrosunda 
bir söylev vermiştir. Hitler, 
Vaymar'ın tarihi bir ehemmi

miyeli haiz olduğunu ve na
zilerin, ilk defa bu şehirde 
toplandıklarını söyledikten son

ta, nazilerin, hiçbir veçhile 
faaliyetten çekilmiyeceğini be
yan etmiştir. 

lstanbul, 4 (Hususi mu- Yayman, 4 (Radyo) - Sos-
habirimizden) - Montrö- yalist Nazi kongresi toplan-
de boğazlar mukavelesi- mıştır. Kongre, Alman cumur 
nin bugünlerde imza edil- reisi M. Hitler'in bir nutku ile 
mesi muhtemeldir. Bu sa- açılmıştır. Hitler, nutkunda 
bah (Dün) konferanstaki demiştir ki: 
murahhaslar, mühim bir "- Bu ane kadar sulhün 
içtima yaparak anlaşma- muhafazasından cenabıhakka 
nın ana hatlarını gözden arzışükran ve bütün dünyayı 
geçirmişlerdir. harptan muhafazasını dua ede-

\... 
1 rim. Fakat şunu da arzetmek 

Hitler, bu söylevi, tiyatro
nun sahnesinde vermiş ve et
rafı, nazilerin en eski bayrak
larileni donatılmıştı. 

--~~~----------------' Bulgaristanda isterim ki, bizim için şeref siz 
parti gürültüleri: ve hürriyetsiz bir sulh olamaz.,, 

Kabine isti
f asını verdi .. 

Bulgar kralı 
~ofyn 3 (Jlur;u i mnlıahirimiz

doıı) - Başn-kil Kii~e Jvanof, kn· 
binenin istifa mı krnlu vnmiştir. 

Yeni kabineyi gt·ne Köı;e lva· 
nofun teşkil t·tleceği, Jıarid) e na· 
zırmnı ıla clcği~miyc('(·ği, Tı>lo· 

fom maliye• ııa:r.ırı olacağı Ö) lcuiyor. 

Kabinenin i~ tifıısrnın Sf•lwlıi, 
b.irk~ç hnftatlanlıcri . Ö) lencli~i gibi 
,.ıya~ı partilerin ekseri inin iştira· 

kile müşterek hir lıitaraf kahine 
'üı·udu getirilmesi içinclir. 

Sofyn, 4 (Hadyo) - Kral flori~, 
Y• ni kabinenin t<'~kiliıw, tcknır, 

Kii e lvaııoru nıem11r ı•ylı•ıni~tir. ------• 
lngilterenin yeni1 

deniz teslihatı .. 
Büte ede acık da var! , ' 

Loudra •l (Hadyo) - Aınt>le 
parti~i öoüıııiizdeki \'arşamba ·günü 
a\'am kamara ıııa mü~terek bir tak· 
rir wrecck ve İngiltere'de ha\a)fri 
zarari} t' ic;iu az ııok an tedlıirler 

alındığını, erzakın az olduğunu hil· 
ı1 irt•rek tir. 

Loııılra 1 (Had) o) - l\lali) e 
nazırı l\c-.:il Çeınhcrlayn, bn sene 
bütçenin ac;ık olacağını söylemiş 

ve hu açığın, ulu al ıııilılafoa için 

külli)'clli paralar ayrılmış olmasın· 
elan ileri gelcligini ilave e) lemiştir. 

1 ogiltı·re, bu H'ne ) enhlco iki 
hii) iik zırhlı ~ apııı.ıgu kıırar 'er· 
rniş bnlumı~ or. 

Berlin, 3 (Radyo) - Havas 
muhabirinin öğrendiğine göte, 
Alman başvekilinin Nazi kon
gresinde söylediği nutuktaki 
şerefli ve hürriyetine sahip 

General Garibardi 
Roma, 4 (Radyo) - Gene

ral Garibardı, Doğu Afrikası 
İtalyan ordusu erkanı harbiye 
reisi olmuştur. 

Avusturya Tahtı 
Şimdilik Arşidük Otto'nun tahta gel

mesi mevzuu bahis değildir. 
Viyana, 3 (A.A) - Federal matbuat 11 bürosu şefi M. Lud

vig gazetecilere beyanatta bulunarak; Habsburgların saltanat 
makamına gelmelerinin günün mes' clesi olmadığını söylemiştir. 
Mumaileyh demiştir ki: 

M. Şuşning Avusturya siyasetinin istikameti ne olduğunu 
birçok defalar söylemiş ve Avrupa hükumetlerine de bu isti
kamette hiçbir değişiklik yapılmıyacağı bildirilmiştir. 

TAŞLAR 

Yahudiye Türkçe Konuşdurtabiliriz ----------
Anadolu. Yahudilerin Türkçe konuşması mevzuunu 

çoktan ele almış bulunuyordu. Dün memnuniyetle gör
dük ki, bir başka arkadaş da bizim davamıza katışmış 
ve soruyor: 

Yahudiler niçin iyi Türkçe konnşamıyorlar? 
Arkadaşımız kelime oyunu yapmış. Aslı şu olsa ge

rek" Museviler niçin Türkçe konuşmıyorlar?,, 
Bu sual insana, 
- Şu zavallı kör adam, neden benim ayağımın nası

rına bastı? 

Şeklinde bir suali hatırlatıyor. Agol, kördür işte. 
Ayakkabının içindeki nasırı değil, güneşi bile görmüyor .. 

Yahudi de, Yahudidir işte. Türk değildir ki Türkçe 
konuşsun. Körün değneği gibi, lspanyolca'yı diline do
lamış, hazan mırıl mırıl, bazan harıl harıl konuşup du
ruyor. Dilimizde bir ata sözü var: 

"Türk' ün ekmeğini ger, Moskof' a dua eder.,, 
Bv söz, başka bir hadise için söylenmiştir. Fakat bu

nun en şık mahalli masrufu Yahudilerdir. Sofrana otu
rur, zeytinini gir, çekirdeğini suratına atar ve ondan 
sonra güler. Surat astınız mı, il kapısına gider, 

- Türkler bana surat asıyor! 
Diye başkasına gammazlık eder, sureti haktan şika

yet eyler. Tabiatin Yahudi bisikolojisinde yarattığı bu 
eşi bulunmaz hususiyeti, bir tuzak bir ağ gibi gerilen 
Yahudilik teşkilatı öyle güzel semirtmiş ki, parmak 
ısırmamak imkansızdır. Yahudiye Türkçe konuşturmak 
için, mantıktan, milliyetten, insaniyetten, kadirşinaslık
tan bahse lüzum yoktur. Yahudi, mideci bir mahlüktur. 
Ekmeğini kestiğiniz dakikada, bülbül gibi şakıyıp iste
diğiniz dili konuşur. Hele bir tecrübe edilsin de göre-
lim.. SAPAN 
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- Fnknt -eledi· gürültil ile mücadele açılmak lazım geldiğini it 1 H e e k A t e e 1 y Roma, 4 (Radyo) - Papa 

Ona kı nen bir cevap \'CrJim ' 'e ayni mevzun burncla dokunmak unutuyorsunuz! a ya, u ume ımız e u- kardinallere neşrettiği bir teb-
istedim. liğde, fena filimler hakkında 

Ses ve onun ifadesi başka, ~ürüllü ,.c onun manası gene hn~ka<lır. Ak halka telkinatta bulunmalarını 
Gürültü, faydasız bir -ırnaşıkhk ve alPnıin rahatına, huzuruna musallat • t ' B • d bildirmiştir. 
bir çığırtknnlılmr. Giirültü mütecavizdir, gürültü küstahlıktır, gilrültü nanıs an a ır . e- ltalyan amelesi 
menfidir, gürültü yapıcı de~I, yıkımdır, gürültü otoritesizliktir, gürühü Adis-Ababa, 4 (Radyo) 

ferd~ı:~h~~~~:i,h~::~~ .::na~~:: 
1

:;~~=!ut~l~ymeuir. • p kt T kl•f Ed k • ltalyan ordusundan 200 bin 
e. hayatın tellerinden çıkan mükemmel bir senfon}dir. nız a 1 e 1 ece mış kişi ile o kadar amele yollar 
c in geldiği yerde in anlar uyanık, in~anlar tetikte, insanlar i ~ "e yapmakla meşguldür. 

kazanç haşmda demektir, Bir konser dinlerken, yanı haşımızc1a bir ih· Teslim mi olacaklar 
tiyıır horlnnıı a ııbileşiriz. Biri i yüksek esle 1tonu,sa, bir çocuk bağır il; ; • l l Adis-Ababa, 4 (Radyo) Ha-

- Gürültii i temcz! 1ngiliz mehafili,• böv/e bir teklifin, fngi tere a ev-, 
Di)e ihtar ederiz. Çünkü orada, gürültü ılediğimiz nesnenin, ses de- J 'J beş rüesasından 200 kişinin, 

diğiıoiz güzel \ "C müsbel kıymetine hir tasallutu vardır. hine oldug"' u kanaatini beslemektedirler. buraya gelmeleri bekleniyor. 
Yaz gunü, koyu gölgeli bir ağaç atında, erin rüzgarlara bağrımızı Cibuti - Adis-Ababa 

açıpta lıülbüllcri dinlerken, ha~ucumuzdaki <lala konan ağusto böc<'.ği. İstanbul, 4 (Hususi muhabirimizden) - Atina' da çıkan (Ncor Kornos) gazetesinin, Roma- Adis·Ababa, 4 (Radyo) -
biitüıı bir nlumğin ze"·kine konup onu herhat etmiş olur. dan aldığı bir habere göre, ltalya hükumeti, Türkiye ile Yunanistan'a yakında bir notn ver- Adis-Ababa ile Cibuti arasın-

Gürültücü insandan kaçan dn gene biziz. Bir delinin yazdı~ma bakıyor; mek suretile ltalya'nın Akdeniz' deki mevki ve vaziyetini tebarüz ettirecek, Türkiye, ltalya, daki trenler ve ekspresler iş· 
- Gürülıü -diyoruz· fikir yok, es yok. ho, hir gürültii! 
Keza, kendilerine münevver ı; ü ü veren bazılarına bakıyoı, "Hcrşeyi Yunanistan arasında bir Akdeniz paktının akdini teklif eyliyecektir. lemeğe başlamıştır. Cibuti şİ· 

Lıı gürültüden,, ibaret deyip omuzlarımızı ilkiyor, geç.iyoruz. t~te gü· Ayni habere nazaran, Italya'nın teklif edeceği pakt, Cebelüttarık, Süveyş ve Çanakkalenin, mendifer kumpanyası, yeni 
rültü ile se11in fnrklıın ,.c hu~u .. iyetleri bunlardır. ticaret gemilerinin müruru için daimi surette serbest kalmasını istiyecektir. lokomotifler ısmarlamıştır. 

Milli f abri
kalar mamulatı 
Satış f iati listeleri 
hazırlanacaktır .. 

fstanbul, 4 (Hususi muhabi
rimizden) - Milli fabrikaları· 
mızın mamulat ve masnuatı 

yeni kanunla daha ucuza satı· 
lacaktır. Bunun için bütün ma-

mulat ve masnuatın, satış fiatını 
gösteren listeler hazırlanacaktır. 

Fenerbahce 
' Bugün şenlik 

yapacaktır. 
lstanbul, 4 (Hususi muha

birimizden) - Yarın Fener· 
bahçe kulübünün tesisinin 28 
inci yıldönümüdür. Büyük şen
likler yapılacak ve Atatürk 
heykeli ziyaret edilerek bir 
çelenk konacaktır. Vapurla 
geceleyin şenlikler de yapıla
caktır. 

Habeş 'ler 
Yeniden harba mı 
hazırlanıyorlar? 
f stanbul, 4 ( Hususi muha

birimizden) - Buraya gelen 
haberlere göre dört ay sonra 
Habeşistan' da harba tekrar 
başlanacaktır. Bunun için Ha
beş Ras'lan tarafından hazırlık 
faaliyetine başlanmıştır. 

Ş. Kay a 
/stanbul'a döndü 
lstanbul, 4 (Hususi muha

birimizden) - Edirne'ye git
miş olan ve Trakya valilerine 
yeni parti işleri hakkında di
rektif veren Dahiliye Vekili 
ve parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya, Edime'den buraya gel
miştir. 

Maliye Vekili 
f stanbul, 4 (Hususi muha

birimizden) - Maliye Vekili 
Fuat, bugün tayyare ile An
kara' dan şehrimize gelmiştir. 

Canına Kı-
yan Gazeteci. 
Pişman değil .. 

Cenevre, 4 ( Radyo ) 
Asamblenin dünkü toplantı
sında beynine bir kurşun sı
kan Çek gazetecisi Lüks, has
tanede ölmeden evvel, hare· 
ketinden dolayı pişmanlık duy· 
madığını, dünya efkarı umu· 
miyesının nazarını, Alman 
Yahudilerinin üzerine çekmek 
için bu hareketi yaptığını söy
lemiştir. 

Orhan Rahmi Gökçe Yugoslavya matbuatı, lngiliz siyasal mehafilinin, böyle bir teklifi lngiltere aleyhine telakki Cenubi Amerikadaki seyl3p 

• 
inhisar/arın 
Faaliyeti ... 
Yeni bir şarap 
imal' edilecek . .. 

lstanbul, 4 ( Hususi muha· 
birimizden ) - inhisarlar ida· 
resince bu sene fzmir'in Bur· 
nava havalisinde yetişen Mis· 
ket üzümlerden yeni bir nevi 
şarap imal edilecektir. Bunun 
için hazırlık yapılıyor. inhisar· 
lar idaresi, Burnava havalisinde 
yetişen Misket üzümlerini ta
mamen satın alacaktır. 
• 
lzmirli Hüs-
nünün ihbarı .. 
Kayseri'de bir 
def ine varmış .. 

lstanbul 4 (Hususi muha· 
birimizden)) - lzmir'li Hüsnü 
Kayseri'de onbinlerce altın 
liralık bir define mevcut ol
dagunu hükumete bildirmiş ve 
bu defineyi bulmak için resmi 
müsaade almıştır. Kay.seri'ye 
giderek defineyi bulmak için 
araştırmalara başlıyacaktır. 

Halic tersanelerı • 
Van gölü için yeni 

vapurlar inşa 
edecektir .. 

İstanbul, 4 (Hususi muhabi
rimizden) - Van gölünde sey· 
rü seferi temin için Haliç ter· 
sanelerinde vapurlnr inşa edil
mesi hükumetçe muvafık gö
rülmüştür. f nşaata derhal baş
lanacaktır. Van gölü etrafın
daki köyler ve kasabalar için 
bu vapurların işlemesi ve mü· 
nakalenin hunlarla temini, 
mühim bir ihtiyacı karşılaya-
caktır. · 

Filistin'e 
Ne kadar Yahudi 
muhacir gitti?. 

Londra, 3 ( A.A ) - M. 
Armsby Gore avam kamara
sında beyanatta bulunarak 
Filistin'e 61,854 Yahudi mu
haciri gelmiş olduğunu, bun
lardan 8630 u Almanya'dan 
ve 27,843 ü Lehistan'dan gel
diklerini söylemiştir. 

Şark vilayetlerinde 
kaçakçılık 

lstanbul. 4 (Hususi muhabi
rimizden) - Hükumet, şark 
vilayetlerinde kaçakçılıkla mü
cadele için kuvvetli tedbirler 
almak üzeredir, Bunun ıçın 
tetkikat yaptırılmışbr. 

ettiklerini yazmaktadır. Riyo de Janero, 4 (Radyo) 

ita/ya-Fransa mesai teşriki 

Bugünkü meseleler arasın
da birde Almanya işi vardır. 

Paris1 4 (Radyo) - İtalya 
ile Fransa arasında bir teşriki 
mesai usulü tesis etmek üzere 
teşekkül eden komitede 52 
Fransız saylavı da vardır. 

Cenevre, 4 (Radyo) - Ce
nevre' deki milletler delegeleri 
başlıca üç mühim mes'ele üze-

--------
rinde meşgul olmaktadirlar. 
Siyasi mahfillerde, mühim 
olan bu üç vaziyet üzerinde 
de bir karar verilmesi ihtimal 
haricinde görülmektedir. 

Bu üç mes'ele şunlardır: 
1 - Zecri tedbirlerin kal· 

dırı iması . 

Lokarno konferansına 
Almanya gelecek mi? 

Almany a cevap vermezse ona göre vszi
yet alınacaktır. 

Paris, 4 (Radyo) - Lokarno konferansının, ne zaman ve 
nerede toplanacağı henüz· belli değildır. Alakadar devletler 
mehafilinde, bu konferasa, Almanya'nın iştirak etmesi lazım 
geldiği kanaati vardır, Şayet o vakte kadar Almanya cevap 
vermezse, Lokarnistler, husususi bir toplantı yapacaklar ve 
ne yapmak lazım geleceğini ve Almanya'nın ne istediği 
hakkında tekrar kendisinden sorulmasını kararlaştıracaklardır. 
Maahaza, Hitler'in vaki tekliflerinden dolayı hiddetli olduğu 
ve Lokarnistlerin yeni kararlarına ehemmiyet vermiyeceği sa
nılmaktadır. 

Cenevrn, 4 (Radyo) - Lokarno konferansına Almanya'nın 
davet edilmemesi kararlaştırılmıştır. Bunun sebebi; lngiltere 
ile Fransa dış bakanlarının yaptıkları bir toplantıda verilmiş 
olan karardır. 

-------------------.--
Habeş impara- 1 Vicdansız 
torunun dilekleriıAna ve baba 

1 
Müşkil vaziyet 
doğuruyormuş .. 

Londra, 4 (Radyo) - Ha
beş imparatorunun, asamblede 
tekrar söz söylemek istemesi 
ve başdelege Ras Nasibu'nun, 
düşmanı tardetmek üzere nakdi 
muavenet istemekte ısrar et· 
mesi, vaziyeti işkal edebilir. 

Pari Suar gazetesi, yazdığı 

bir makalede, Uluslar sosye
tesinin, hiçbir şey yapmamış 

olmakla beraber sulhü muha
faza etmekte devam ettiğini 

yazıyor. 

Tan gazetesi de Habeş-ltal
yan mes' efesinin, likide edil
diğini yazıyor. 

Fransa'da buğday 
satışları kanunu 

Paris, 4 (Radyo) - Fran
sa'da buğday satış fiatlerini 
korumak için parlamentoda 
bir kanun kabul edilmiştir. 
ParlamP.nto, bu kanunun mü-

zakeresi esnasında 26 

içtima halinde kalmıştır. 

saat 

Nis, 4 (Radyo) - 2 Yaş
larındaki çocuğuna eziyet ve· 
ren bir ana ile kocası, hü· 
kumet tarafından yakalana
rak tevkif edilmişlerdir. Ço· 
cuk, hükümetin himayesine 
alınmıştır. 

İtalya 
Uluslar sosyetesine 
ik i nota Vt;rmiş .. 

Cenevre, 4 (Radyo)-İtalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciyano, 

bugün uluslar sosyetesi genel 

sekreterliğine iki nota vermiş

tir. Bunlardan biri, Habeş 
İmparatorunun askeri müşaviri 
Belçikalı yüzbaşı Frur'un be
yanatı hakkındaki rapordan 

Ae diğeri de beynelmilel kızıl 
haç teşkilatından bahistir. 

Çekoslovakya'da tevkıfat 

Prag, 4 ( Radyo) - Zabıta, 

Çekoslovakya'nın aleyhine tah

rikatta bulunmakla müttehim 

4 ôğretmen ile 10 talebeyi 

hududlarda tevkif eylemiştir. 

2 - Habeşistan emri va-
kıının tanınması. • 

3 - Milletler cemiyetinin 
ıslahı. 

Selahiyettar bir murahhas, 
Avrupa' da endişeye düşenlerin 
Almanya'ya komşu olan bita
raf devletler bulunduklarını 
ve bir Alman tecavüzü ihti
malinin, bunların hatıralarını 

daima tırmaladığını, bu vazi
yet karşısında sosyalist disip
linlerine göre zecri tedbirler 
almaktan başka çare bulnn
ınadığını söylemiştir. 

Cenevre, 4 (H.R) - Ce
nevre' deki Şifi delegesi, Ha·· 
beşistan - ltalya ihtilafında 
Şili hükumeti namına rey ver
miyeceğini bildirmiştir. 

Cenevre, 4 (Radyo)- Asam
blenin tahrir komitesi, Vanze
land 'ın reisliği altında toplan
mıştır. Komite, bir karar su
reti hazırlayıp asambleye tak· 
diın edecektir. 

Uluslar sosyetesi 
A samblesi, ~müza
kerelerini bitirdi . . 
-Başı 1 inci sahi/ede

letler cemiyeti asamblesi bu 
sabahki toplantısında tehir 
kararı verecektı. Habeş dele· 
gelerinin ısrarı karşısında mü· 
zakere akşama kadar fasıla
larla devam etmiştir. Habeş 
delegeleri, zecri tedbirlerin 
kaldırılmamasında ısrar etmiş
lerdir. 

Görüşülen mes'eleler şun

lardır: 

1 - Araziye aid ihtilafla
rın kat'iyen bertaraf edilmesi. 

2 - Necaşi tarafindan is
tenen mali yardımın reddi. 

Milletler cemiyeti umumi ka
tibi M. Avenol cemiyet azası 
devletlerden muhtelif teklifler 
alarak tetkik edecek ve rapo
runu hazırlıyarak 21 Eylülde 
toplanacak Asamble'ye hazır
lıyacaktır. 

Bundan sonra, Arjantinrbaş 

delegesi, kısaca bazı sözler 
söylemiş ve asamble, saat 20 
de müzakerelerine son ver· 
miştir. 

Saat 21 de toplanan 18 ler 
komitesi, zecri tedbirlerin kal
dırılması hakkında asamblenin 
verdiği kararı tasdik eylemiştir. 

- Son seylaptan 497 ev yı· 
kılmış ve ikibin kişi evsiz 
kalmıştır. 

ŞSirden ·po l itikacıya 
Roma, 4 (Radyo) - ltal

yan şairi Gabriyel Vanonçiyo. 
Kont Çiyano'ya bir telgraf 
çekerek kendisini tebrik etmiş 
ve Fiyomen'in işgalinde ·he· 
diye olarak verilen yüzüğü 

göndermiştir. 
Meksika 'nrn reyi ; 

Cenevre, 4 (A.A) - Mek· 
sika hükumeti, Milletler cemi
yeti Asamble'sinde reyini ver
mekten istinkaf edecektir. · 

M. Baldvin isti fa 
etmiy ecek. 

Londra, 3 (A.A) - Londra 
sitesi mühafazakarlar cemiye
tinin 100 üncü yıldönümü mü
nasebetile verilen ziyafette bir 
nutuk söyliyen M. Baldvin 
yakında istifa edeceğine dair 
şayiaları tekzip etmiştir, 

Fransa'da 
Hava te k nik m ektebi açlld ı 

Paris, 4 (Radyo) - Hava 
teknik mektebi törenle açıl· 

mıştır. Törene hava işleri na
zırı riyaset etmiştir. Fransa'da 
havacılık işlerine büyük ehem· 
miyet verilmektedir. 

Yalanı tekzib 
Moskova, 4 (Radyo) - Sov

yetler birliğinin Brezilya'yı fe· 
tetmek gayesile Riyodöjaney
ro 'ya gizli bir şekilde silah 
göndermekte olduğu hakkın· 
daki sözler, tekzib edilmek· 
tedir. 

Sıtma mücadele 
Reisleri arasında .. 

Aydın mıntakası sıtma mü
cadele reisi Dr. Rüştü umum 

sıtma mücadele müfettişliğine, 
Aydın mıntakası sıtma müca-

delesi laboratuvar şefi Dr. 
Abdürrahim Aydın mıntakası 
sıtma mücadelesi reisliğine, 
Manisa mıntakası sıtma müca· 

dele reisi Dr. Enver, Adana 
sıima enstitusü laboratuvar 
şefliğine, Konya mıntakası 
sıtma mücadele reisi Dr. lz1et 
Niyazi yeni teşkil edilen 

Trakya mıntakası sıtma müca
delesi reisliğine, Eskişehir 
mıntakası sıtma mücadelesi 
laboratuvar şefi Dr. Şevket, 
Manisa mıntakası sıtma mü
cadelesi reisliğine, A nkara 
mıntakası sıtma mücadelesi 
labaratuvar şefi Dr. Mitat, 
Konya mıntaka.;ı sıtma müca
delesi rei5liğine nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 
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-1 arihinlfide~-aşıyan iki 
lsviçre şehri .. 

ŞEHI~ HABERLERİ 
Evvela Uşi'ye, sonr; da Lozan'a uğrayan 

Türk, iki idare 
ve devre arasındaki farkı daha iyi anlar. 

Montrö Boğazlar konferansına gi
den arkadaşımız H.Nüzhet yazıyor 

Lozan'da Bel'Air kulesi 
Montrö, 28 (Hususi) - Is- madan da sokakların insan 

viçre hükumeti şimendüferler almıyan kalabahğma bakarak 

idaresi .. ~.ürk . gaze~ecil~rine bu rakamı insan kendiliğin-
karşı buyuk hır cemıle ıbraz den buluyor, hatta biraz faz. 
etti. lsviçre arazisi dahilinde lasilel. 
bulunduğumuz müddetçe csa- Evela fünikülerle (Uşi) ye 
sen ~ükiiınet malı olan bütün indik. Gezmiye buradan baş· 
demıryollarmda ücretsiz olarak lamak için arkadaşları teşvik 
seyahat edebileceğiz. Dün yal- eden ben oldum. Bilmem ne-
nız teknik komite içtimaı ol- den Uşi'yi görmeden Lozan•ı 
duğu için bizi Montrö• de alı- gezmek istemiyordum. 
koyacak hiçbir sebep yoktu. Uşi Türk k .1 . h 1 Y kl · · · arı erme, e e 
kem~. ~~~mı~~ y~r f yemez do- bunların arasında bizim nesil-

uz ışı ı , ır a ile halinde den olanlara hiç te yaba 
trene atladık. Lozan'a kadar b" . . d ·ı . ncı k b' h ır ısım eğı dır. Meşrutiyeti 
ısa ır sey~ a~ ~aptık. müteakip Trablusgarbı elimiz-
. Bence lsvıçre yı muhtelif şe· den alan ve sonra da on iki 

hırlere, muhtelif kantonlara adayı ltalyan'ların işgali al-
ayrılmış bir memleket olarak tında bırakan sulh muahedesi 
kabul etmektense - bittabi tır- İtalyan 'larla burada müzakere 
manmak kabil olmıyan ve dağ ve imza edilmişti. Meşrutıyet 
kısımları müstesna - mahalle- devrinin ·ılk ha ·c .. b .. d. · l · k rı ı a ıresıne 
~rı pe kısa fasılalarla birbi- ismini veren bu kasabayı gör-
rıne merbut, memleketi bir medikçe cumuriyetin ilk b ·· _ 
ba t .. b.. b k u d ş an ° .ur aşa. ada~ dol- yük' eserinin adını taşıyan Lo-

uran muazzam hır şehır ola- zan ı görmek doğru olmıya-
rak telakki etmek daha doğ- caktı, adeta felaketi tatmıyan 
rudur. Montrö' den çıktık, Lo- insanların saadetin kıymetini 
zan'.a. gidine.iye kadar şehir bütün şümulile ihata edemiye-
dahılınden hıç te ayrılmamış- ceklcri gibi ... 

tık. da~a ~ır ~asab~y~ bitirir- Tüni Kuler' den çıktığımız 
ken hır. dığerm~ gırıyorduk. zamnn sicim gibi bir yağmur 
insana hır kır, b~r açıklık man- yağıyordu. ister istemez Uşiy'i 
zarası . veren bırşey varsa o şöyle bir karşıdan görmekle 
da şehırler, kasabalar arasın- iktifa ettik A . t .1 L 
d k · k · ynı vası a ı e o-

a ·ı ısa mesafelerde görü- zan'a döndük. Ya"mur hAl .. 
len bağlarla, ufuk üstünde devam etmekte .d~ B l ka a 
b kk l · ı ı. e er u-

eyaz ta e crıle sıra sıra uza- lesine dog" ·· .. d .. k y ... 'd ru yuru u . agmur 
nıp gı en dağlardan ibarettir. tamamile kesilinceye kada 
o.ağların bile insan eli yete- seksen küsur metre irtifam~ 

Tuzla' da 
Muhtelif 
İnşaat bitiyor .. 

Çamaltı Tuzla'sında sofra 
tuzu fabrikasının inşaatı bit· 
miştir. Çuval ve tuz depola
rının İnşaatını bitirmek üzere 
müteahhitlere onar gün müh
let verilmiştir. Bu müddet 
zarfında sofra tuzu fabrikası 
müternmimatından olan bütün 
tesisat ikmal edilecektir. 

Tuzla' daki beş dershaneli 
mektep ile memur evleri ve 
amele hamamı in~aatı da sona 
ermiştir. Ame'e evleri inşaa
tına başlanmak üzeredir. 

-
Tütün 

ı Mahsul askıya alındı 
Tütün mıntakalarından şeh

rimizdeki alakadarlara gelen 
malumata göre hemen her 
yerde tütün mahsulü toplanmış 
ve sergilere konmuştur. 

inhisarlar idaresile muhtelif 
tütün kumpanyalarının ve tüc
carların memurları şimdiden 
tütün mıntakalarını dolaşarak 

mahsul vaziyetini yakından 
tetkik etmekte ve kimlerde 
ne kadar tütün bulunduğunu 

· mübayaat esnasındaki faali
yetlerine esas olmak üzere · 
tesbit eylemektedirler. 

Vali F. Gülec , 
Bayındır ve Tire'yi teftiş etti 

Vali Fazlı Güleç, dün Ba
yındır ve Tire kazalarını tef· 
tişe gitmiştir. Bu iki kazanın 
muhtelif işlerile alakadar ola
rak tetkiklerde bulunan Vali, 
dün akşam şehrimize dön
müştür. 

istiklal mücadelesinden çe::
bir parçası yapılmış olan bir 
muhteşem binanın önünde 
bize Lozan günlerini yaşatmış 
olanları bir daha saygı ve 
sevgi ile andık. 

• • • 
Saat altıbuçuğa doğru Uşi-

de Leman gölünün sahilindeki 
vap~r iskelesine biriktiğimiz 
vakıt hepimizin elinde birer 
ufak paket eşya vardı. 

Montrö'ye Leman gölünden 
döndük. Dört-beş saat evel 
karadan geçtiğimiz bu yeşil 
mamureleri bir defa da göl
den götmek isteyorduk. Haki-

bılecek kısımları öbek öbek daki bu k 1 . t . d 
ı l u enın epesın en 

ev ~re dolu, bunlar muhtelif çaylarımızı içe içe Lozan'ı kuş- l 
yer er~e, muhtelif nakliye va- bakışı sayrettik.. 

katen isabet etmişiz!.. Meşhur 
Lamartin'in gönlünü çalan bu 
nefis ve eşsiz gölde vapur 

sıtalarıle, şurada elektirikli y b b. t . a ancı ır memlekette ay-
ramvay, berıde Krema yerli ni dT k d .. t b k 

tren minyatürleri, daha ötede d· ı ı onhuş~n okr - elş ar a-
fünükül d d.kl . b. . aşın seya atı ço tat ı olu-

er e ı en ızım to- j t d.ğ. . d k.k d 
nelvari ves •ti h b" b. . yor. s e ı ınız a ·ı a a etra-

aı e ep ır ırıne f d k" b.. .. h. ·1 bağlı .. Ya "d"l h l . mız a ı utun mu ıt ı e ala-
ya gı ı en. e e hı- k k b· ı· k d. d·ı· zim keçi yoll ·ı k 

1 
. 
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anızı ese ı ıyor, ·en ı ı ı-
arı e çı ı an hıç . d kl d k . bir yeri yok.. nıze av et etme e a eta endı 

B .. t'. ı b memleketinize dönmüş gibi 
u un yo oyunca iki ev oluyorsunuz. 

~aşma bir otel veya bir pan-
sıyon görüyorsunuz. fsviçre'de Hava açılıp ta Lozan'ın İş· 
otelciliği bile bir endüstri ha- lek sokaklarına daldığımız za-
line getirmişler. man bütün arkadaşlar adeta 

L bir . satınalma illetine tutuldu· 
. ozan Montrö gibi bir say- lar E f k b . l 

fi · n u a , en asıt şey er 
ye yeri, bir kır şehri değil, k 

d 
arşısında bile dakikalarca 

me eniyetin bütün vasıtalarile d ·· hh uruyor, mütalealar akıyor 
muce ez büyük bir şehir.. ·· k • 
El

. d muna aşklar yapılıyor ve son-
ım e müracaat edeeek hiç b" ra utün bu çekişmeler cebi-

bir kitabım olmadığı için kat'i· mizden bir iki lsviçre frangı· 
yetle birşey söyliyemezsem de nın uzaklaşması ile nihayet 
şi.mdi size resmini gönderdi- buluyoı du. 
ğım kulede bize hizmet eden Bir aralık vaktimiz daralınca 
gauonun verdiği teminata inan- herşcyi unuttuk. Ters yüzü bü-
mak lazımsa nüfusu seksen tün şehri dolaşarak Lozan 
bini. tecavüz ediyormuş. Maa- , palasın bulunduğu yere gel
mafıh bu teminata lüzum ol- dik. içinde yeni Türkiye'nin 

yolcul~ğu çok tatlı oluyor .. 
Hele Isviçre topraklarının göl
den manzarası cidden görüle
cek birşey!.. Bunlar şehır, ka
saba, kır, dağ, köprü, demir
yolu ve saire değili Sanki 
anadan doğma şair huylu san· 
atkar bir kuyumcu bu yem
yeşil tabiat fonunun üstüne 
eşsiz san' atmın bütün incile
rini dökmüş te kusursuz bir 
levha vücuda getirmiş gibi 
birşey... iddia edilebilir ki 
burada hiçbir şey, hiçbir yapı 
tesadüfe terkedilememiş. Sağ
dan soldan, yukarıdan aşağı
dan levhanın diğer noktalarile 
nisbeci ölçülerek, heyeti umu
miyenin güzelliğine halel ver
memesine dikkat edilerek hcr
şey öyle yapılmış! 

Montro'ye geldiğimiz zaman 
ortalık iyiden iyiye kararmıştı. 
Yemeği rastgele yidim. Yor
gun vücudumu yatağa dar 
attım. 

Hamdi Nüzhet 

Cekaüd kanununa L. işleri 

ki h .. k .. I Kadrosu geldi. 
e enen U Um er Gümrük ambarları 
D. Demiryollar~ ve inhisorlar- da ye!1~ i~ar~y~ geç ti 

• Şehrımız lıman ışlerı umum 

da çalışanların vaziyetleri. ~t.ub· dürlüğüt .. ntbü~ ıd.tlemmk uzdlan 
ı ı aren a ı" e ı ece o an 

Askeri ve mülki tekaüd ka-
nununa bazı hükumler eklen
mesine dair Büyük Millet Mec
lisince kabul edilmiş olan ka
nun, vilayete gelmiştir. Kanu
nun birinci maddesine göre 
evvelce tekaüd hakkını haiz 
devlet memurluklarında istih· 
dam edilmiş olanlardan Dev· 
let demiryolları ve inhisarlar 
umum müdürlüklerinde ve mül-
ga tütün, müskirat ve barut 
inhisa larının devletçe idare 
edildiği devrelerde bu idare
lerde müseccel ve daimi vazi
felerde ücretle istihdam edi
lenlerin tekaüdlükleri hakkında 
aşağıdaki hükumler. tatbik 
olunacaktır. 

A - Bunlardan maaşlı me
muriyet müddeti on beş senevi 
dolduranların bu idarelerde 
ücretle geçirdikleri hizmet 
müddetleri tekaütlük müdde
tine ilave edilir ve bunlara 
veya hizmetlerine 1683 numa
ralı kanun mucibince tekaüde 
tabi son memuriyet maaşları"' 
üzerinden mezkur kanun hü
kumlerine ve hizmetleri mec· 
rriuuna ·göre tekaüt maaşı tah
sis edilir. 

Bunlar Devlet demiryolları ' 
ve inhisarlar umupl müdürlük
lerindeki tekaüt sandığına ai
dat vermiyecekleri gibi, bun· 
lar hesabına bu idareler büt
çesinden de bu sandığa para 
verilmez. 

Şimdiye kadar mezkur ida
relerin tekaüt sandıkları için 
bunların aylıklarından kesilen 
paralar ken~ilerine ve idare
ler bütçesinden verilen para
lar da müteferrik varidat ola
rak iı at kaydedilmek üzere bu 
idarelere temettülerile birlikte 
iade olunur. 

B - Bunlardan maaşlı hiz
met müddetleri onbeş seneyi 
doldurmamış olanların ücretli 
hizmetleri tekaüt hesabında 
sayılmaz. Bunlardan arzu eden
lere sene kesirleri tam sayıl
mak üzere filen maaşlı me
muriyette geçen her hizmet 
senesi için son memuriyetle
rine mahsus asli maaşın iki 
misli tazminat olarak verilir. 
bu yolda tazminat alanların 
geçen maaşlı hizmetlerinden 
dolayı tekaüt hakları sakıt 
olur. 

Bu gibilerin Devlet demir
yollan ve inhisarlar umum 
müdürlüğünün tekaüd sandık· 
larmdaki hakları mahfuzdur. -

İkinci maddeye göre, birinci 
maddenin (A) fıkrasında yazılı 
memurlardan mezkur fıkra hük
münün haklannda tatbikini is
tiyenler bu kanunun Teşrinden 
itibaren bu kararlarını üç ay 
zarfında bir beyanname ile 
mensub oldukları umum mü
dürlüğe bildirmeğe mecbur
durlar. Bu suretle müracaat 
edenler hakkında mezkur (A) 
fıkrası hükmü tatbik edilmez. 
Bunların 1683 numarah kanun 
hükmüne göre hakları mahfuz 
tutulmakla beraber idareler· 
deki tekaüd sandıklarına işti
rakleri devam ettirilir.,, 

-------· 
Fotoğraf cılar 

' Hükumet önün-
de çal ışmıyacak .. 

Hükumet önünde seyyar 
fotoğrnfçılardan birkaçı, yol
dan gelip geçenleri fotoğraf 
çektirmeleri için kollarından 

tutmak ve çağırmak suretile 
taciz etmektedir. Dün de yine 
böyle bir hadise olmuş ve 
Emniyet müdürlüğüne şikayet 
edilmiştir. Bunun üzerine hü
kumet önündeki seyyar fotoğ
rafçılar. bu yerde faaliyette 
bulunmaktan, iş yapmaktan 
ment!dılmişlerdir. 

Çeşme anason/arı 
iyi /iatle satılacak 

Çeşme havalisinde yetişen 
ve bütün dünyaca meşhur 
olan anasonlara bu sene inhi
sarlar idaresinden başka bazı 
tüccarlar da talip olmuşlardır. 
Anason mahsulü yakında ye
tişecek ve satışa başlanacak
tır. Bu seneki rekoltenin mü
him bir kısmını inhisarlar ida
resi satın alacaktır. 

imalathane ve depo 
inşaata yakında başlanacak 

İnhisarlar idaresi tarafından 
Kültürpark civarında inşa etti
rilecek olan tütün imalathane 
ve depo binası projelerinin 
lstanbulda inhisarlar idaresi 
mimarı tarafından hazırlanmış 
olduğu haber alınmıştır. ima
lathane ve deponun inşasına 
yakında başlanacaktır. Burada 
işçilerin sıhhi vaziyetlerini ve 
medeni ihtiyaçlarını tatm · n 
edecek her türlü tesisat bu
lunacaktır. 

Lise mUdUrU Haydar 
Kız lisesi müdürü Haydar, 

mezuniyetle lstanbul'a gide
cektir. 

ELHAMRA Telefon 2 5 73 

1 

Bugün 

i ki büyük f ilm birden 

-ŞEN DUL 
Moris Şövaliye - Janet Makdonald 

2 - Beyaz Gömlekliler 
Klark Gabi - Mirna Lon 

Duhuliye 20 KuruŞtur. 
SEANSLAR : 4.30 da Beyaz Gömlekliler, 6 da Şen Dul, 

7 .45 de Beyaz Gömlekliler, 9 .15 de Şen Dul -

yeni kadrosu dün lktısat ve
kaletinden liman işleri umum 
mü~ürlüğüne gelmiştir. Yeni 
kadroda işl etme servisinden 
iki memur açığa çıkarılmışhr. 
Bunlara ikramiye verilecektir. 
Kadronun diğer kısmında de
ğişlklik yoktur. Yalnız güm
rük ambar \.e antrepoları da 
tamamen liman işleri umum 
müdürlüğünün idaresine veril· 
diği için aaıbar illemm u ola· 
rak ida ece onbeş kadar me
mur alınacaktır. Dün ambar 
memurluklarına talip olanla
rın vaziyetleri liman işleri 

umum müdürü Haşmet Dülge 
tatafır.d un tetkik edilmiştir. 

Gümrük ambarlarının ida· 
resi dünden itibaren liman 
işleri iJaresiı,,. ft> n i tir. 

eo 

o 
Urla'da bir 
Vak'a oldu .. 

Urla'nın Çobanpınar'ı mev
k:inde bir ölüm vak'ası ol· 
muştur. Orakçı olarak tarla· 
larda çalışan Niğdeli Durmuş 
oğlu Mehmet, uyurken bacak
ları arasına koyduğu Gra tü
feği nasılsa ateş almış ve 
Mehmet ölmüştür. Hadise hak
kında Urla Adliyesince· tahki
kat yapılıyor. ----
L. Kırdar Balıke

sir'den ayrıldı 
Balıkesir, (Hususi) - Balı· 

kesir Parti başkanı Kütahya 
saylavı doktor Lütfi Kırdar 
buradan dün ayrılmış ve İs· 
tan bul' a gitmiştir. Temiz ve 
sempatik şahsiyetile kısa" bir 
zamanda kendisini çok sevdir
miş olan doktor Lütfi Kırda
r' ın ayrılığı Balıkesir Parti 
muhitinde derin tesirler yap
mıştır. 

Doktor Lütfi Kırdar, Balı
kesir Parti teşkilatının inkişafı 
yolunda hakikaten çok kuv
vetli tedbirler almış bunları 
tahakkuk ettirmiş bulunuyor· 
du. Vilayet ve halk işlerini 
takipte emsalsiz bir alaka ile 
hareket ediyor, temiz şahsi
yetile bütün ihtilafların üstüne 
çıkarak memlekette ahenk ve 
tesanüdün yerleşmesine misal 
oluyordu. 

Partililer dün onu Y eniköy 
istasyonuna kadar ve hararetle 
teşyi ettiler. 

Talebe kampları 
Şehrimiz Erkek lisesi tale

besi için Yamanlarda bir kamp 
kurulmuştur. Talebeler, yarın 
kampa gideceklerdir. 

Erkek Muallim mektebi ta· 
!ebeleri için Kızılçullu' da koşu 
alanındaki çamlıkta kamp ku
rulmuş ve talebeler, bu kampta 
askeri derslere başlamışlardır. 

Polislerin imtiham 
15 temmuzda polisler ara

sında üçüncü komiserliğe terfi 
imtihanı yapılacaktır. Bunun 
için emniyet umum müdürlü
ğün..J.en vilayete emir gelmiştir. 

imtihan, vilayet salonunda 
yapılacaktır. 
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... Sayfa 4 

Edremit Halkevi 1 Çimdikler 1 _ ____,I SC> N l-l .A _13 .E ~ 
ır EL 1: t' O :'i - TEL G R A F ve 1' El.: Siz ı. !E Muvaff a.kıyetli bir yolda yürü

yor ve gençler çalışıyorlar. 

Yukarıda temsil kolundan bir grup, ortada gene tem
sil kolundan diğer bir ğrup, aşağıda resim kola çalı
şırken X işaretli zat muallim/eridir. Diğer iki işa

retli genç te çok muvaffak olan san'atkô.rlardır. 
Edremit, (Hususi) - Halk- memleketi tanıtmak, hayatı 

evi resim şubesine devam ve inkılabı aksettirmektir. 
eden 15 genç muallimleri Mu- Edremit'te son zamanlarda 
rat Karabulut'un başkanlığı hakikaten canlı bir gençlik 
altında 20 hazirande zengin varlığı kendini göstermiş bu· 

Mektup 
Tire'de otur.an 
Anam kadma .. 

Sevgilerle ellerini öperim 
ana.. Sana çoktan yazamadım, 
kusuruma bakma. Hepimiz 
iyiyiz. Ben de, tabiri mazur 
gör, dolap beygiri şeklinde 
dönüp duran insanlar arasında, 
durmadan çalışıyorum. Sana 
bu mektubu neden yazdım 
bilir misin: 

Küçükken gerek sen, gerek 
rahmetli babam, 

- Aman oğlum, oku, ... 
Durmadan oku.. Sokağa çık
ma dersine bak, uykuya dalma, 
vazifeni yap, tatillerde boş 

durma, bir şeyler öğren. 
Der dururdunuz. Ben de 

önümde defter kitap, elimde 
kağıt kalem, habre okur, habre 
yazar, kafa patlatır, durur· 
dum.. Beni teşvik için; 

- Adam olacaksm evladım 
- derdiniz - adam olmak saa-
detine ireceksin .. 

İşte anacığım, yaşımla, ba
şımla, elimdeki kalemim, ka
famdaki azıcık bilgim ve mes
leğimle bir adam olmuş vazi
yetteyim. içimde dileklerinizi 
yerine getirmiş bir evladın 
inşirahı vardır. Vardır amma, 
doğrusunu söylemek lazımge
lirse, neden bana bu yolu, bu 
kafa adamlığı yolunu göster· 
dini~ de başka birşey göster· 
mediniz? Adam olmakla adam
cık olmak arasındaki dağlar 
kadar farkı anlıyamamış ola· 
caksınız. Keşki bana; . 

- Oğlum, çalış, mükemmel 
bir hokkabaz ali 

Deseydiniz. Elçabukluğiı ma
rifet, dalavere, katakulli, paça
larımdan bir alay eşşek çika
rır, ağzımd m pvercinlcr uçar, 
burnumu koparır, masanın üs: 
tüne kor, herke~in safiyet ve 

_ hayranlığı karşısında cüzdan· f bir "sergi açmağa muvaffak lunuyor. 
olmuşlardır. Sergide 21 kara 
~kalem portre ve kroki çalış

maJ 18 yağlı boya portre ve 
peyzaj, 18 pastel peyzaj ve 
meyva tabloları vardır. Sergi 
çok alaka görmüştür. 

San' at karlar arasında beş 
genç kız vardır. Aşağı yukarı 
eserlerin birçoğu cidden san· 
atkaranedir. 

Temsil kolunun faaliyeti de 
takdire şayandır. Müteaddit 
temsilJeri, ikişer defa· tekrar
lanmış ve çok alaka görmüş
tür. Bu kol, üç gruba ayrıl
mıştır. 

Dekorları, eşyayı hazırlıyan, 
eserleri tetkik eden, temsilleri 
hazırlıyan ve bizzat temsile 
iştirak eden gruplar. Maama
fih bütün gruplar azalan tem
sillerde rol almaktadırlar. Tem
sillerde dikkat edilen esaslar, ..................... 

ANADOLU ___ , __ 
Günlük siyasal gazete 

Sahip \"e ha~yazganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
Umumi neşriynt H~ yaı:ı işleri 

müdürü: Hamdi ~ ü.dıet 

Jdarelıancsi: -
1rnıir İkinci Beyler okağı 

C. Halk parti .. i hiuaeı içinde 
Telgraf: İzmir - ANADOLG 

Telefon: 2776 -- Po!ln kutu u .(05 

ABONE ŞERAİTi 
Yıllığı J 200, altı ay lıgı 700, üç 

aylığı 500 kuru~tur 
Yabancı meınlekeıl~r için ~nelik 

nhorıc ücreti 27 liradır 
Her yerde 5 kııru~lur 

Günü ~eçnıiş ııü lıalnr 25 kuruştur. - -.,...._ .... -
A ADOLlJ MATBAA ·ı 'DA 

BASJL'11~rm 

Teniste ıar, kasalar doldururdum. 
Eğer bunu beğenmiyor idi 

cif t erkekler seniz, keşki bana: 
' - Oğlum, ideal bir şarlatan 

müsabakası.. olmıya çalış! 
• Diseydiniz. Bu asırda ne 

J zmir şampiyonluğu' bulunmaz meziyet oldu ana

neticesi taayyün ~tti cığım, ne bulunmaz fazilet 

Dün İzmir tenis kulubünde 
çift erkekler tenis müsabaka
ları yapılmıştır. Remo Alyoti 
ile Godfrey Jiro çifti, C. Jiro 
ye Hanri Jiro Jünyor çiftine 
karşı oynamıştır. 

C. Jiro takımı birinci sedi 
7-5, ikinci sedi 7-5 kazanmış
tır. Fakat bundan sonra Re
mo Alyoti takımı üçüncü sedi 
6-0, dördüncü sedi 6-3, be
şinci sedi 7-5 kazanmış ve 
İzmir çift erkekler fampiyol'l
luğunu kazanmıştır. lstanbul
da Akşam gazetesi tarafından 
tertip edilen tenis turnavasına 
lzmir namına iştirak için İz
mir tenis kulübünden C. Jiro· 
nun kaptanlığında Hanri Jiro 
oğlu Jünyor, Godfrey Jiro, 
Remo Alyoti, Gido Alyoti, 
Flavyo Alyoti' den teşekkül 
eden bir ekip, bugün Hanri 
Jiro'nun hususi yatı ile lstan
bula gidecektir. Tenis kulü· 
bünün ismi dünkü nüshamızda 
yanlışlıkla alyans kulübü ola
rak dizilmiştir. Tashih ederiz. 

Fransız ve Bel
çika başvekilleri .. 

Cenevre, 5 (Radyo) - iyon 
Delbos, öğle yemeğini Van· 
zelland ve M. Eden'le birlikte 

oldu bu? Aralarına riyakarların, 
dalkavukların da kanştıkları 
bu şarlatanlar, işlerini tıkırına 
koymuşlar: 

- Allah ömürler versin 
efendim.. Biz şuyuz, biz boyuzl 

Diye diye neler yapmıyor
lar? bilirim, siz bunu da be
ğenmez, nefretle karşılardınız. 
Kitaplar 1 ve yıllar devirmeden 
elde edilen bu mazhariyeti siz 
hoş görm~zsiniz .. 
Fakat hiçolmazsa, hiçolmazsa, 

- Canım, şu kitaptan mİ· 
tapları bırak ta başka birşey 
ol! 

Diyemez miydiniz? Neden 
demediniz?. Kitap hala ve 
hala elimden düşmedi. Mide
ye s1ğmıyan bu zavallı ne,,ne 
yüzüme bakar da acı acı gö
ler, bense. ona bakar bakar, 
ağlarım .. 

işte bu aklıma geldi ve ca
nım sıkıldı da sana bir derd 
yanmak istedim.. Hepimizden 
hepinize çok selam.. Ellerini 
tekrar öperim. 

Oğlun 
Çimdik 

_.....;......;;_ ___ ~---
lngiliz gemileri 
Malta, 4 (Radyo) - İngil· 

tere donanmasının bir kısmı, 
buradan lngiliz sularına hare· 
ket etmiştir. 

Japon .. Rus 
münasebatı 

Cezair'deki vaziyet mühim/eşti 

Rusya bir tefebbüste 

Marsilyada Gazetelerin 
Hacmi Küçüldü 

bulundu .. 
Moskova, 4 (Radyo) 

Japon büyük elçisini kabul 
eden Sovyet hükumeti halk 
komiser vekf li Sovyet deni
zinde balıkçılar mıntakasında 
keyfi hareketler yapan Japon 
gemilerinin bundan vazgeçme
lerini istemiş ve . büyük elçinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 
Elçi, hükumetini haberdar 
edeceğini bildirmiştir. 

Fransa' da sulh 
•• •• • • gunu merasımı .. 
Başbakan komite 

ile konuştu. 
Paris, 4 (Radyo) - Başba

kan M. Leon Blum, bir sulh 
gürıü tesbit etmek üzere te
şekkül eden komiteyi kabul 
etmiş ve uzun müddet konuş
muştur. Fransa' da tesbit olu
nan (Sulh günü) , ağustosun 
12 sinde ola~aktır. O gün, 
hatipler nutuklar irad edecek
ler ve Fransız'lar, sulha olan 
sevgilerini göstereceklerdir. 

Fransa'da 
Cumur reisinin bir 

gezintisi 
Paris, 4 (Radyo)- Reisicu· 

mur M. Alber Lebrun, refa
katinde M. Şotan ve diğer 
bazı nazırlar ve yaverleri ol
duğu halde Vişi'ye bareket 
etmiştir. Reisicumur, yarın 

(Bugün) yapılacak olan talebe 
jimnastiklerinde hazır ouluna· 
caktır. 

ltalyan kabinesi 
Toplandı 

Roma, 4 (Radye) - ltalya 
kabinesi, busabah Sinyor Mus
solinl'nin başkanlığında top
lanmış ve muhtelif meseleler 
etrafında müzakerelerde bu-
lunmuştur. 

Trablusgarp'ta 
ltalyan 'lar ... 

T rablusğarp, 4 (Radyo) -
Mareşal Balbo, neşrettiği bir 
beyannamede, eskiden siyasi 
sebeplerden dolayı malları mü
sadere edilmiş olan Arapların 
affedildiği ve malları iade 
olunacağı bildirilmektedir. 

Türkiye'den giden 
vatanperverler! 

Roma, 4 (Radyo) - Her: 
taraftan faşist gençleri gel· 
mektedir. Bunlar arasında 
Türkiye' den de gelenler var
dır. Bunlar; her sene olduğu 
glbi yazı İtalya' da geçirecek
lerd~r. lzmir' den gelenler Bren
dizi'ye gelmişlerdir. 

Amerika'nın istiklal 
yıldönümü 

Paris, 4 (Radyo) - Amerika 
istiklalinin yıldönümü müna
sebetile bugün burada büyük 
şenlikler olmuş ve Amerika'nın 
Paris sefarethanesinde kabul 
resmi yaplmıştır. 

Yeni bir mek~ep 
Kütahya, 3 (A.A) - 12 

dershanelik yeni bir ilk mek· 
tebin temelatma töreni dün 
ilbay tarafından yapılmıştır. 

Tiyatrocular da grevdedir. Bazı yer
lerde grev tazeleniyor. 

Paris, 4 (Radyo) - Maarif 
nazırı, aktristlerin grev yap
maları ihtimalini nazarı dik
kate alarak, bugün bütün ti
yatro müdürlerile konuşmuştur. 

Elhamra tiyatrosunda çalı· 
şanların grevi devam ediyor. 
(Komedi Fransez) , (Opera ko
medi) tiyatrolarında grev için 
henüz bir hareket yoktur. 

Marsilya, 4 (Radyo) - Ga
zeteler bugün de· küçük ha
cimde çıkmıya mecbur kal
mışlardır. Bir gazete de hiç 
çıkmamıştır. 

Paris 4 (Radyo) - Muhte-
lif yerlerdeki grevcilerin mik
darı 120,320 kişiye baliğ ol
maktadır. 

Paris, 4 (Radyo) - Fran
sa' da yeni grev hareketleri 
başlamıştır. (Lil) de ve daha 
bazı kasabalarda ameleler iş-

lerini terketmiş bulunuyorlar. 
Marsilya'da gazetelerde çalı
şan mürettiplerle mu.harrirler 
de greve iştirak ettiklerinden 
Bu sabah gazeteler intişar et
memiştir. 

Nis'te tramvay amelesi ile 
otobüslerde çalışanlar, bu 
sabah iş tutmuşlardır. 

Paris, 4 (Radyo) - Ceza
yir' deki vaziyet, müşkül bir 
safhaya girmiştir. son hadise
ler, dün Leon Blum'un riya
setinde toplanmış olan kabi-
nede müzakere edilmiştir, Ge
len haberler, Elcezire'deki yeni 
hadiselere intizar olunabilece
ği kanaatmı vermektedir. 

Paris, 4 (Radyo) - Bayanda 
4 gazetede çalışan amele ve 
muharrirler, grev ilan ederek 
gazete idarehanelerini işgal 
eylemişlerdir. 

lngilizler Almanyaya dik· 
kat edelim diyorlar. --Alman hükumeti isterse, Cenevre'deki 
müzakerelerde iyi rol o ynıyabilir. 

Londra, 3 (A.A) - İngiliz gazeteleri şimdi Hah~ mes'e
sinden ziyade Alman mes'elesiyle meşgul olmaktadırlar. Deyli 
Telgraf diyor ki: 

Bütün dlakamız şimdi Almanya'ya müteveccih olmalıdır. Al
manya'nın İngiliz sualnamesine vereceği cevap büyüR bir ehem· 
miyeti haiz olacaktır. Almanya Avrupa'nın endişelerini tesKin 
etmek için halihazırda lsviçre' de yapılmakta olan bütün muza-
kerelerde çok daha büyük bir iş yapabilirler. , , 

Nev Chronikle diyor ki: 
Almanlar lngiliz sualnamesine verecekleri cevabı mütemadi· 

yen tehir edecek olurlarsa büyük bir hata işlemiş olurlar. M. 
Eden Alman cevabının Brüksel'de toplanacak Lokarno dev· 
letleri konfer~nsından evel kendisine geleceği ümidindedir. 

Çin murahhası dedi ki: 

Çin, mütemadi bir te
cavüzün kurbanıdır. 

Milletler cemiyetinin askeri ted
birler derpiş eylemesi lazımdır 

Cenevre 3 (A. A) - M. 
Vellington Koo milletler ce
miyeti asamblesinin dünkü iç
timaında şu sözleri söylemiştir: 

- Memleketimde bizzat 
mütemadi bir tecavüzün kur· 
hanı olduğundan halihazırdaki 
ihtilafta asamblenin vermiş ol
duğu bütün kararları kabul 
etmiş ve kollektif emniyet 
işinde bütün mevcudiyeti ile 
mesai birliğinde bulunmuştur. 

M. Koo sözüne devam ede
rek: Çin'in, milletler cemiyeti· ...................... 

Kiralık ev 
Karantina' da Köprü · mev

kiinde tramvay caddesinde 
681 numaralı ev, kiraya veri
lecektir. Görmek isteyenlerin 
Köprü' de bakkal Ahmed' e ve 
görüşmek için de Kardiçalı 
hanında 55 numarada avukat 
Hüsnü ve Cemal'e, yahud 
idarehanemize müracaatları 
ilan olunur. Ev, yeni tamir 
görmüştür. Konförü mükem
meldir. Ziya ve hava bakı
mından en titiz aile sahiplerini 
bile tatmin edebilir. 

nin muvaffakıyetsizliğe uğra· 
masının sebebi cemiyet misa· 
kının müphem bir tarzda tat· 
bik edilmiş olması olduğu mü· 
taleasında bulunduğunu beyan 
etmiştir. istikbalde gene mu
vaffakıyetsizlildere uğranılma· 

mak için M. Koo milletler ce· 
miyetinin kollektif emniyete 
istinat etmesi ve gerek ciha· 
na şamil çerçeve dahilinde 
gerek mmtakavi kadro içinde 
askeri tedbirleri derpiş eyle· 
mesi lazım olduğunu söyle
miştir. 

Meraklılar okusun 
Tam tesisatlı güzel bir 

bahçe icara veril igor. 
KarŞıynka'da Şemikler köyiln• 

de llacıhüeeyinler i taayonundan 
Ahırkapı'ya giden yol kcnanndtt 
muntazam iiı; oda maa mutbalı "·e 
hamam , .e fırın ile hap-an daıı\I 

ve <1amaıılık ve ınotör binası ,t• 

motör ile durbinaqı Ye geçen yıl 
dib:ilıni~ üç dönümü mütecaviz sıı· 

kız enginarı, l 5 dönüm siyah üzüıt1 
bağı ve dikilmiş J..ış ve yaz sebıe· 
leri, mütenevvi elliyi mütet•al'i• 
nıeyn ağaçları ile icıua verilece~· 
tir. J&tiyenler şeraiti anlamak üzere 
idare memurumuza müracaat etıiO' 
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Seylô:p oldu · 
Bozdağan, (Hususi) - Ayın 

29 unda şehrimiz ve mülha
katı, tufana benzeyen bir yağ
mur ve seylap tehlikesi geçir· 
miştir. bu meyanda şiddetli 

bir fırtına da vardı. Zarar bü
yüktür. 

Emniyette 
Yeni tayin ve terfiler 

Çanakkale polis birinci ko
miseri Fethi terfian İzmir üni
formah merkez memurluğuna, 
Bilecik birinci komiseri Sırrı 

terfian şehrimiz üniformalı mer
kez memurluğuna tayin edil
mişlerdir. 

Mardin ikinci komiseri Nec· 
mi, terfian İzmir birinci komi
serliğine tayin olunmuştur. 

İzmir ikinci komiserlerinden 
Faik ve Lütfü birinci komi· 
ser!iğe terfi edilmişlerdir. Gene 
lzmir kadrosunda vazife göre
ceklerdir. Gazianteb ikinci ko
miseri Hüsnü, t erfian İzmir 
birinci komiserliğine, lzmir' d t: n 
ikinci komiser Seyret birinci 
komiserliğe, Kars ikinci' komi
serlerinden Hakkı, İzmir bi
rinci komiserliğine tayin olun
muşlardır. 

İzmir Emniyet müdürlüğü 
kadrosundan üçüncü komiser· 
liğe terfi eden polisler de 
şunlardır: 

257 Numaralı Esad, 274 
numaralı Ziya, 295 Azmi, 145 
Emin, 247 Mustafa, ve 141 
numaralı lsa Hikmet. 

Terli eden zabıta memurla
rı mızı takdir eder ve yeni va
zifelerinde de muvaffakıyetler 
dileriz. 

Gizli nüfus 
----- ··---

Doğum, ölüm ve ev. 
ilenmeyi haber vermi-
1 yenler cezalanacak .. 

Gizli nüfus yazımı hakkında 
Dahiliye Vekaletinden vilayete 
bir tamim gelmiştir. Bunda; 
gizli nüfus vak' alarmın vak
tinde haber verilmemesinden 
kimlerin mes'ul tutulacakları 
bildirilmektedir. Tamime göre 
aile reislerinden gizli kalan 
nüfusları ve haber vermemiş 
evlenme, ölüm vak'alarını muh
tarlara ve belediyelere 1 Ha
ziran 1935 tarihine kadar bil
dirmemiş olanların tutulan 
gizli nüfus vak'aları para ce
zasına tabı olacaktır. 

Muhtarlar ve belediyelerin 
bu işler için memur ettikleri 
kimseleri gizli n.üfusları, ev
lenme, ölüm ve kaybolma 
vak'alarını 1 Temmuz 1935 

Helvacılar damı dibindeki 
keçi sürüsü sellere kapılmış, 

bazıları suların akıntısında 
ağaçlara, kay~lara çarpıp telef 
olmuştur. Belediyenin tahta
dan mamul köprüsünü ve yar 
dibindeki taş köprüyü seller 
alıp götürmüştür. Çay hiza· 
smda bir değirmenin yarısı da 
seller tarafından sürüklenmiş
tir. Pamukların hepsi millen· 
miştir. Bağ ve bahçelerde 
ziyan fazladır. --- -
Tire'de bir 
Hırsızlık vak'ası .. 

Tire'den bir mektup aldık; 
Kazada tarihi ve mimari 

kıymeti haiz ve Yavuz Selim 
damadı Lütfi (Paşa) tarafından 
926 tarihinde inşa edilmiş 
olan Lütfipaşa camiinin kub
besi üzerindeki kurşunlar bir 
hafta evel, gece vaktı çalın-
mıştır. Hadiseye muttali olan 
kaymakam Şefik Yaşar, jan
daı-ma kumandanı yüzbaşı 
Halit Andaç, evkaf memuru 
Ali, karakol kumandanı on· 
başı Ahmet, bekçi amiri Hü
seyin, esaslı tahkikat ve tet
kikat yaparak vak'a faili olan 
Denizli'li Tabak Mehmet oğlu 
Ali'yi meydana çıkarmışlar ve 

kurşunlar da parça-parça . satıl
dığı yerlerden müsadere edil
miştir. Bu netice, Tire'lileri 
memnun etmiştir. 

Dr. Muhlis meselesi 
lstanbul'da tahkik ata de

vam ediliyor 
Manisa Akıl hastanesi baş 

hekimi Ali Muhlis'e Üniver
site profesörü Nisen tarafın-
dan yapılan ve ölümle netice
lenen ameliyat hadisesi hak-
kında İstanbul Adliyesince 
tahkikata devam olunmakta
dır. TanınmıŞ doktorlaraan 
teşkil edilen bir heyet, tet
kiklerine başlamıştır. Şehri
mizdeki alakadarlara gelen 
malumata göre heyet, evvela 
ameliyatın hatalı yapıldığını 
ihbar eden operatör M. Ke· 
mal'i çağırmış ve dinlemiştir. 

Heyet, bu ölüm vak'ası 

münasebetile verilmiş olan 
raporları da gözden geçir
miştir. Yakında tetkikatına 

ait raporu hazılıyacak ve Ad
liyeye verecektir. 

Mısır'daki İngi
liz • 

garnızonu .. 
Geri çekiliyor. 

[Borsada 1 
ÜzUm satışları: 

tarihine kadar bu işe ait def
tere yazarak Vali ve kayma
kama teslim etmemiş bulu
nanlar, gene para cezasile ce· 

Londra, 4 (Radyo) - Roy
ter ajansının verdiği bir ha
bere göre, elli seneden beri 
Mısır' da bulunmakta olap ln
giliz askeri garnizonu geri 
alınmak üzeredir. lngi ltere, 
Mısır'a karşı beslediği iyi ni
yeti bu suretle isbat etmek 
istemektP.dir. 

Mısır· - /ngiliz 
Müzakereleri .. Ç. Alıcı K. S. 

318 inhisar. ida. 7 
56 Alyoti bira. 8 62 
374 

518970 
519344 

Zahire aallşları: 
Ç. Alıcı K. S. 
30 Ton Bakla 4 75 
1 O Mercimek 8 50 

391 B. pamuk 41 50 

K. S. 
7 · 

10 50 

K. S. 
4 75 
8 50 

43 50 

zalandırılacaklardır. 

Köyünde gizli nüfus vak'ası 
bırakan muhtar ve ihtiyar hey· 
etleri, gene para cezasile ce
zalandırılacaklardır. 

Yeni ölüm vak'alannı on 
gün içinde haber vermiyenler 
ile yeni doğum ve evlenmeleri 
vaktınde haber vermiyen do
ğum sahipleri ve evlenen er
kekler hakkında da ce7.a tat
bikine girişilec ktir. 

Kah,'re, 4 (H.R) - İngilte
re' nin Mısır fevkalade komi
seri Sir Lampson, Mısır hü
kumetile müzakere işlerinde 
geniş salahiyet almıştır. Bu 
talimata göre Süveyş kanalın
da bazı tahditler için bir an
laşma yapılacak ve Sudan'ın 
idaresine Mısır'lılar da geniş 
mikyasta iştirak edeceklerçiir. 

Çin -j~pon Münaseba-
tının lçyüzü .. --·çin dış bakanının çok mühim bir makalesi 

Bugünkü günde şimali Çin
de kaçakçılık hayret verici 
bir derecede artmıştır. Bura
daki kaçak mal ticareti, hem 
Çin 'li, hem yabancı namuslu 
tacirlerin vaziyetini berbat bir 
hale koymuştur. Geliri eksilt
mesind~n başka bu hal, Çi· 
nin ticaret ve ekonomi bün
yesine de bir tehlike olmak· 
tadır. Oradaki gümrük teşki· 

latımız bu büyük kaçhkçılığın 
önüne geçememektedir. Bizim 
kanaatimiz şudur ki Japonlarla 
Çin'liler beraberce harekete 
geçerlerse bu düyük felaketin 
önüne pek çabuk geçilebile· 
cektir. 

Çin'de Japon askerleri. 
Çin hükumeti dış bakanı Japonyada da hüküm sürdü· 

general Çang Çun, Vaiciapu'- ğü görülmuştür. 
da Çin - Japon münasebetleri Esefle söylemek lazımgelir 
hakkında gazetecilere bir be· ki henüz bu arzuları gerçek
yanatta bulunmuş ve bunda leştirecek fili temas ve müza-
demiştir ki : kerelere başlamış değildir. 
"- Çin'in bütün komşularile Çin bakımından iki tarafın 

dostane münasebetlerde bu- da karşılıklı müsavatını tam
lunmak azminde bulunduğunu mak, iki taraf da birbirine 
söylerken, herşeyden önce ayni derecede saygı göst ·r
yalnız komşumuz olmakla ka' - mek şartile , böyle bir müza-

kereye girişmek ve bu mak
mıyarak aynı zamanda ırk ve 

sada ermek için hiçbir mani 
kültür bağlarile de bağlı bu-

yoktur. 
lunduğumuz Japonya ile sıkı Bu hususta yapmak istedi-
bir elbirliği yapmak istediği- ğimiz anlaşmalar hususi ve 
mizi bildirmek isterim. mevzii bir takım mes' elelerin 

931 Mukden hadisesinden halledilmesine inhisar edecek 
sonra başgösteren birçok buh- değildir. Varmak istediğimiz 
ranlar, iki milleti birbirine anlaşma, yalnız bugünkü buh
karşı yabancı tavurlar takın· ranlı vaziyeti, muvakkat bir 
mağa, biribirinden şüphelen· müddet için ortadan kaldır
lenm~ğe sevketmiştiF. Bu makla kalmamalı, bundan son· 
anormal vaziyet, her iki mem- ra. gelecek nesillere de huzur 
lekette de . uzağı gören ve sükun verecek mahiyette 
kimselerin teessürünü mucip olmalıdır. 
olmuş ve bu hale bir nihayet Milletler de şahıslar gibi, 
vermek için te.şebbüaler · ya- biribirlerine · karşı nefret ve 
'pllmıştır. düşmanlık hisleri besliyebi-

Son birkaç yıl içerisinde 
Çin milleti, kendi yağı ile 
kavrulmak, kendi yardımı ~l e 
yaşamak için çelin bir müca
deleye girişmiş bulunuyor. 

Yeni bir milli rönesans ya
pabilmek için kcnctimizdc kud
ret bulunduğuna emniyetimiz 
vardır. 

Biz, hiçbir zaman siyasi itti· 
faklar yapmağa yeltenmedik 
ve uzaktaki devletleri komşu
larımız aleyhine harekete ge· 
1irmeğe kalkışmadık. Bizim 
po!if kamızın esası şudur: Yaşa 
ve ya~atl Yani biz, hem k en
dimiz. hem de başka milletler 
için milli varlığın tanınmasını, 
sayılmasını istiyoruz. 

Biz, bir yandan kendimizi 
emniyetimiıi korumağa uğra

şırken bir yandan da doğu 
Asya'sında ilgili devletlerin 
birleşik bir surette burada 
sulh ve emniyeti sağlam esas
lara bağlamasını temenni edl-
yoruz.,, Japon Diyet meclisinin ait- lirler; fakat · l::>irı Çin atalar 

mış sekizinci .toplantısında,Dış sözünün dediği gibi en uzun M agata 
bakanı bulunan M. Hoke Hi- nefret öile Oir asır sürmez. /dama mahkum edildi 
rota bir nutuk söylemiş ve Sulhu ve ahengi iade ede- Tokyo, 4 (Radyo)- Gene-
japonya'nm bütün · komşuları- bilmek için kuvvetli bir za- ral Magata kurşuna öizilmiştir. 
na karşı · saldırmazlık ve teh- fer başarmak lazımgelecektir. Magata, har(? divanınca ida-
dit etmemek prensibine sadık Ortada bir takım maniaların, ma mahkum edilmişti . 

olacağını söylemişti. Her ne bir takım pürüzlerin bulunması l•-----------
kadar bu prensiplerin Çin - bu işe girişmemek için sebeb Bayındır sulh hukuk hakim-
Japon münasebetlerinde fili olamaz. liğinden: 
neticeleri görülmemişte de bu Benim kanaatim Şudur ki, Bayındırda bakkal Mehmet 
yolda söylenmiş olan sözler, Çin ve Japonya arasında böyle Ali tarafından lzmir şehit Fa-
her tarafta iyi bir tesir ve kuvvetli ve şannlmaz bir dost- dıl okulu öğretmenlerinden 
intiba bırakmıştır. luk kurmak, her iki memleket Reşat aleyhine açılan 50 lira 

Ondan sonra Hirota'nın diplomatlarının da en önemli alacak davası üzerine yapılan 
Başbakan ve Haçiro arita'nın vazifeleri olmalıdır. Bu itibarla muhakemesinde müddeialeyh 
dış bakanı mevkiine gelmeleri, her iki memleketin, otorite tebliğata rağmen muhakemeye 
Japonya'nın dış siyasasında sahibi olan adamlarına böyle gelmediğinden dolayı verilen 
esaslı bir değişiklik vücuda bir anlaşma ve dostluğu kur- gıyap kararı lstanbul gureba 
getirmemiştir. mak ve düşmanlığı ortadan hastanesine berayi tebliğ gön-

Yeni dış bakanı diyet mec- kaldırmak için hemen işe gi- derilmiş ise de hastaneden 
}isinin 69 uncu celsesinde söy- rişmelt:ri lazımgeldiğini hatır- taburcu edildiğinden bila teb· 
lediği sözlerle Japon milli si· latınm. liğ geri gönderilmiş ve ahiren 
yasetinin doğu Asyasında dur- Bunu ya.P.arken,_ .,Yıllanmış gıyap kararı oturduğu İzmir halk 
luk tesisi bu suretle cihan nefretlerı, karşılıieli. suç bul- oteline de gönderilmiş ise de 
sulh davasına ve refahına hiz- ıİıa\C gayretini . bir · tarafa bı- orada olmayıp lstanbul' da cer-
met ve entemaysonal adalete rakmak' ger~ktir. 1 

- •• rehpaşa hastanesine dört ay 
yardım olduğunu bildirmiştir. En mühim olan nok'.ta, iki evel· be1ayi tedavi gittiğinden 
M. Arita, bu . sözlerile y,alnız . tarafın .af karş~tkli ]n~~f~~tine gene bila tebliğ geri çevril
Japon siyasetini ifade etmekle uygun . olan . n6kt~latı -~ göz miş ve bu sebeple bulunama
kalmamlş, ayni zaman<:la, Clo· önünde bulun.durma'lc, "namuslu miş olan · müddeialeyh hak
ğu Asyasındaki türlü milletle· ve ciddi bir sÜ;ette bir karar kında gıyap kararının hukuk 
rln de hislerine tercüman ol- vermeğe çalışmaktır. usal muhakemeleri kanunun 
muştur. Milli ekonomisinin bugünkü 141 inci maddesine tevfikan 

Bundan dolayı Çin - Japon durumundan bahsederken Ja· ilanen tebliğine karar verilmiş 
münasebetleri, yalnız iki mil- ponya, kendi dış ticaretinin olmakla yevmi muhakeme olan 
let politikası olmakla kalını- öteki memleketlerdeki milli 16 temmuz 936 perşembe gü· 
yor; bütün doğu Asyası sul- ekonomi ve gümrük sedleriyle nü saat onda Bayındır sulh 
hnnun esasını teşki l ediyor. abloka edilmiş olduğundan hukuk mahkemesine gelmesi 

Bunun üzerine Çin dış ha- şikayet elmektedir. Çin, Ja- veya bir vekili kanuni gön
kanı sıfatile iki mymleket mü- ponya'nın ticareti için en mü- dermesi aksi halde muhake
nasebetlerini yoluna k:oymak . sait şartlar içinde bir anlaş- menin gıyaben bakılacağı teb· 
teşebbüsünde bulundum. Şük- mıy.a varmak arzusunu da liğ makamına kaim olmak 
rana değer ki ayni arzunun beslemektedir: üzere ilin olunur. 2018 
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lzmir.: sicilli ti- Taahhüt ettitiaetmaye mik- h"er iki b~ _genel direktör- Jzıııir DeAArclılrhgm" dan: 
tarmt firketçe tayin olunan lütüne gondenlecektir. a ~ 

caret memur/u- müddet içinde ödomiyenlcre Madde: 15 - Şirketin safi Tarh No. Adı iti Yeri ve No. 
Kazanç maktu % 15 buh- y 

zam ran 
yeniden bir mlddet tayin edi- kazancı, vuku bulan her nevi 

ğundan: lerek o müddet zarfında öde- muraflar tenzil edildikten 
mediti takdirde şirketle ali- sonra kalan miktardan ibaret-

[Türkiye iş ve ticaret ban· 
kası üzüm kurumu limitet kam kesileceğine dairtaahhütlG tir. Her sene safi kazançtan 
şirketi) ticaret unvanile lzmir· bir mektupla tebligat yapılır. yüzde on nisbetinde ihtiyat 
de birinci kordonda iş hanın- Bu vade en az bir ay olacak- parası ayrıldıktan sonra müte
da ticaret yapan işbu şirketin br. Bu vadenin sonunda taah- bakisinin yüzde beşi işyarlara 
ticaret unvanı ve şirket mu- hüdünü ifa etmiyen şerikin ve doksanbeşi de şerikler ara· 
kavelenamesi ticaret kanunu hiuesi ve o zamana kadar VU• 11nda yan yanya paylqılır. 
hükümlerine göre sicilin 1705 kubulmuş olan tediyab aleyh· Madde: 16 - Fevkalidc 
numarasında kayt ve tescil lerine takip hakkı mahfuz kal- ve gayri melhuz masraflara 
edildiği ilin olunur. malda beraber tirket menfaa- karşılık tutulacak olan ihtiyat 

1 tine irad kaydolunur. Bu nevi akçesinin miktan şirket ser· 
zmir sicilli ticaret memur-
lujıı resmi muhürü ve muameleler diğer şeriklere de mayesinin yan11na müsavi bir 

F. Tenik iQ\ZUı tahriren tebliğ olunacaktır. hadde baliğ olduktan sonra 
ı _ Mukavele ŞiRKETiN IDARF.SI ihtiyat akçesi tefrik olunmaz. 
Türkiye iş ve Ziraat ban- Madde 7 - Şirketin ida· Ancak her hangi bir suretle 

kalan üzüm kurumu Ltd. Ş, resi, şerikler tarafından inti· sarfiyat icrasile bu miktar ser-
esas mukaveleıi. hah edilecek bir müdüre mu· mayenin yanımdan az bir 

1 - Şirketin tesiıi havveldir. Müdür, ıirketi da- hadde düttne yeniden ihtiyat 
Madde 1 _ Türkiye fş İ hilen idare ve haricen temsil akçesi tefrikine bqlanır. 

bankasile Türkiye Ziraat ban- 1 eder. Şirketi taahhüt altına ko- MUHTELiF MADDELER 
kası arasında işbu mukavele· yacak evrak ve senedata müdür Madde: 17 -'Şirketin müd-
name ve Türk ticaret kanunu ile birlikte imzaya selihiyetli deti, tescil ve ilin tarihinden 
hükümlerine tevfikan mahdut olacak kimselerin isimleri ve başlar ve 31-5-1937 tarihinde 
mesuliyetli bir •Limited,. şir· imza nümuneleri şürelci tara· hitam bulur. Bu müddetin hi
keti teşkil edilmiştir. fından sirküler ile tesbit ve tamından evvel şeriklerin itti· 

Madde 2 - Şirketin un- ilin edilir. fakile şirketin feshine veya 
vanı: Türkiye iş ve Ziraat ban- Madde 8 - Müdür vesair müddetin temdidine karar ye-

306/2 Mustafa oğlu hüseyin 
88014 lbrahim oğlu sıtkı 
94814 Kerim oğlu şükrü 

974/4 
98514 

13/7 
92/7 

Mehmet nevzat 
Ahmet oğlu rüstem 
Mümtaz 
izzet oğlu bekir zihni 

manav kemeraltı c. 10211 
kunduracı ali paşa meydanı 3/1 
gevrek pey- yeni yol 7 
nir satıcısı. 
kireççi 
kahveci 
arzuhalcı 
gaz ocak 
tamircisi. 

taşçılar 42 
birinci mıhcılar 
hükumet c. 34/1 
şamlı ·sokak 78 

291/8 Hüseyin ibiş oğlu ahmet kahveci K. nihat c. 5 
tt tt . 11111 314/8 Cevdet avukat 

325/8 Ihsan ve muhittin gazino " " 25/1-2 

2/10 
8/10 

17/10 
2/11 
1111 

42/12 

devrinden. 
Mazlum 
Mehmet 
Avni 
Salih hüıeyin 
Mustafa oğlu arif 
Halil ziya 

kasap ikiçeşmelik 322 
ıemsiye tamircisi " 338 

kunduracı molla reis ı. 46 
kaaap dolaplıkuyu 20 
kömürcü hacı hamza sokak 1 
otomobil yı- tramvay caddesi 86 
kama mahalli. 

kuruş kuruş kuruş kuruş k 
750 ()()() 113 173 1036 

1025 ()()(} 000 205 1230 
361 ()()() ()()() 072 433 

2810 ()()() 421 646 3877 
2521 ()()() 378 580 3479 
1535 000 230 353 2118 

255 ()()() 038 059 352 
2083 417 375 575 3450 
8700 ()()() ()()() 1740 10440 

1775 
031 
120 
787 
100 
700 

()()() 

000 
()()() 

()()() 

()()(} 

000 

266 
005 
018 
118 
015 
115 

408 
007 
028 
181 
023 
121 

2449 
047 
166 

1086 
138 
926 

31/12 Hasan feyzi bakkal nizamiye 15 1375 000 206 316 1897 
13/12 Ali manav değirmendağ 24 279 000 042 064 385 

Yukarıda isimleri yazılı mükellefler namına 935 mali yılı için Başdurak şubesinde tarholu· 
nan vergi isimleri hizasında gösterilmiştir. Kendilerinin terki ticaret ve san'at etmiş olup el· 
yevm nerede bulunduklannın bilinememesi hasebile ihbarnameleri hukuk mahkemeleri usulü 
kanununun 141 • 142 inci maddeleri mucibince teblit makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

Menemen Ziraat bankasından: 
kaları üzüm kurumu limited memurlar şirket mevzuuna riJebilir. 
şirketi' dir. dahil olan muameleleri kendi Madde: 18 - Şirket işleri· Kazası Köyü Mevkii 

Madde 3 - Şirketin idare namlarına veya başkası nam nin ve 'hesaplannı kontrol Eskifoça Geren Yapalak 

Cinsi Miktarı Eski sahibi Hududu 
Tarla 30 dö. Sarıka Nikola Emin B. ve Boroni Atanaş 

merkezi Ankara ve faaliyet 
merkezi İzmir' dir. ve hesabına yapamazlar. Şe- etmek üzere Ziraat ve iş 

rikler bizzat veya bilvekile bankalan bı"r veya bı·re 
Madde 4 - Şirketin mak- r 

sadı üzüm almak. bunları iş- şirketin evrak ve defatirlerini mürakıp intihap ederler. 
lemek, memleket dışında ve- tetkik edebilirler. Madde: 19 - Şirketin her 
ya içinde satmak ve bu işlere Madde 9 - Şirketin en hangi bir sebeple fesih veya 
müteferri diğer işler ile meş- büyük selihiyettar mercii şe- tasfiyesine lüzum görüldüğü 
gul olmaktır. rikler heyeti umumiyesidir. Bu takdirde tasfiye kararını ve-

Madde 5 - Şirketin ser· heyeti umumiye iki bankadan ren heyeti umumiye tarafından 
mayeıi ı ,000,000 bir milyon müteşekkildir. iki bankanın bqkaca bir karar alınmadığı 
Türk lirası olup 500,000 beş müştereken vereceği kararlar taktirde tasfiye memuru vazi
yüz bin lirası Ziraat, 500,000 heyet1 umumiye karan addo- fesi şirket müdürüne tevdi 
beş yüz bin lirası da iş ban- lunur. kılınır. Tasfiye memurlan tica-
kası tarafından deruhte ve 1 Madde 10 - Şerikler he- ret kanununun hükumlerine 
nısh tediye edilmiıtir. yeti umumiyesi muhabere ile tevfikan tasfiye muamelesini 

Şeriklerden birisi şirketteki de karar ittihaz edebilir. Bu intaç huıusunda selihiyeti Wn• 
hissesini başkasına devretmek son şekilde şirket müdürü meye maliktirler. 

mevzuubahs husuu V""'a mü· M dd 20 1-L ka veya satmak istediği zaman -ı a e: - 9uu mu • 
diğer şerikin muvafakatini al· tesavver karan tahriren şerik· velenin tadili için tcriklerin 

lerden her birisine teblit 
mak mecburiyetindedir. ittifakı lizımdır. Bu mukaYe· 

eder. Şerikler reylerini bu 
Şeriklerin adedi ikiden faz· lede yapılacak her nevi tadi-

suretle tahriren ıirkcte tebliğ 1 
la oldu~· zaman sermayenin lit ktisat vekiletinin tasdiki· ... edebilirler. 
dörtte üçünü temsil eden şe· Madde 11 _ Heyeti umu· ne sunulacaktır. 
riklerin muvafakatini almak miye kararlan, tarih sırasiyle Madde: 21 - Şirket lktiiat 
lazımdır. Şerikler üçüncü şa· hususi bir deftere kaydedile- Vekiletince tasdik kılındıktan 
hıslara karşı ancak koyduk· rek şerikler tarahndan imza ve ticaret sicilline byt ve 
lan sermaye ile mesuldürler. edilir. Bizzat hazır bulunma· ilin edildikten sonra tamamen 
Şeriklere iştirak hisselerini yıp ta tahriren rey veren şe· teşekkül etmiş addolunur. Ve 
mübeyyin nama muharrer bi- riklcrden gelen mektuplar da muamelata iptidar edebilir. 
rer vesika verilecektir. bu deftere kaydolunur. Madde: 22 - Ticaret ka-

Şerilderden birisi biucsinl Madde 12 - Şirket ser- nununun sureti tatbiki haklan-
başkasına devretmek veya sat- mayesinin yarısının ıiyaı ha- daki kanunun 13 üncü mad
mak istediği zaman yuka- linde müdür, ıerikleri bu desine tevfikan iktisat V elci
nda yazıldığı veçhile hisse· bapta bir karar ittihazı için leti şirket üzerinde mürakaba 
darların muvafakatini aldık· davete mecburdur. Bu takdir· ve lüzum gördükçe umumi 
tan sonra keyfiyet, şirket de şerikler tirketin devamına heyeti içtimaa davet ve ka
defterine ve hissei iştirak ve- yahut fesih ve tasfiyesine ka- nunen ve itbu esas mukavele-
sikasının arkasına kaydedile- rar verebilirler. name hükümlerine mugayir 
rek şirket müdürleri tarafından ijFSAPLAR hareket vukuunda feshi şirket 
imza edilir. Bu suretle iştirak Madde 13 - Şirketin mali için ikamei dava hakkını ha· 
hisselerine tesabüp edenler senesi 1 Kanunusanide başlar izdir. 
veya halefiyet tarikile ellerinde 31 Kinunuevelde biter. ilk Medde: 23 - Şirketin fesih 
şirket hissesi bulunduranlar teşekkül senesi müstesna ola· ve tasfiyesi ticaret kanununun 
aynen ve bili kaydüşart bu rak şirketin teşkiline lktısat 451, 452, 457 ve 458inci madde
mukavele ahkamını kabul et· vekiletince müsaade edildik· leri hiildlmlerine göre yapıla
miş addolunurlar. ten sonra ticaret •sicilline calc ve 457 inci maddeye tev-

Madde 6 - Sermayenin kayt ve ilin edildiği günden fikan tanzim olunacak nihai 
tezyid ve tenkısine mütedair başlar. ve kati bilinç.onun müsaddak 

kararlar tekmil şeriklerin mu- M~dde: 14 - Şirketin mua· ~ ~t Vekiletiııe 
vafakatile icra kılınır şeriklerin melib hesabiyesi için uaulen ece r. 
adedi beşten fazla olursa ser- ve kanunen tutulmuı iktiza Madde: 24 - Şirketin bi-

IGmum memur ve müstahdem
mayenin üçte ikisini temıil eden defterler müdürün ne- feri, Türk'lerden olacak ve 
edenlerin muvafakatı kafidir. zaret ve mes'uliyeti tahbnda bazı mütehassıslar iktisat Ve
Tezyidi sermaye halinde yeni tutulur. Ve her senei hesabi· kiletinin müsaadesiyle İltih· 
sermayenin ne suretle tahsil ye nihayetinde şirketin cari dam edilecektir. 
edileceğini, karan veren heyet işlerini gösterir bir rapor ve Madde: 25 _ Her mali 
tesbit eder Sermayeden şir- bilanço tanzim e~lilerek şerik· senenin nihayetinde tanzim ve 
kete tevdi olunmamış kısımlan lerin her birine takdim edilir. hissedarlar heyeti umumiye
kalırsa bu meblit gerek taah· Bundan bqka her ay so- , since tasdik olunacak bilanço 
hüd edenden ve gerek halef- nunda üzüm mevcudu ve alım kir ve zarar hesaplarile idare 

lerinden istenebilir. Ancak hisse- parası, işlenme masrafı, yöne- heyeti raporlannın tirketçe 
ıini devretmiı olan şerik, de- tim masrafı, sabş gelirleri ve çalıştırılan memur ve müstah· 
vir tarihinden itibaren iki sene datınık gelirler gösterilmek . demlerin İlim, tabiiyet ve 
sonra bU mea'uliyetten kurtu· üzere yapılacak mizanlar mü• 1DUf miktarını gösterir ced
hJr. rakiplerin raporlarile birlikte vellerin uaulen pullu ve tas-

27 570 M. 2 ve Celile 

" .. Tavtan 

.. " 
çayın .. 

.. 
" 

13 dö. " " Emin ef. ve Lam bir oğ. ve 
11947 M. 2 Dimibi ve dere ve Cebel 

37 dö. " " Hasırcı oğ. ve Dimitri ve Ce-
34003 M, 2 bel ve dere. 

Eskifoça'nın Geren köyünde bulunan bankamız emvalinden yukanda evsafı yazılı üç parça 
tarlaya ahiren talip zuhur etmesi üzerine açık arbrma suretile sablıta çıkarılmıştır. ihale 9 
temmuz 936 perşembe günü saat 12 de Menemen Ziraat bankasında yapılacaktır. ihale bede
linin dörtte birini peşin ödeyenlere üst tarafı için ikraz teklinde kolaylık gösterilir. Talipler 
gayri menkulü görmüş ve Rybına müttali olmuş sayılırlar. lstekiilerin depozito yatırmak ve şe
raiti ötrenmek üzere Foçada tarım kredi kooperatifine Menemen'de bankamıza müracaatları 
ve ihale gün muayyen saatte Menemen'deki idarehanemizde isbab vücut eylemeleri lüzumu 
ilin olunur. (2016) 

· ·dildi ikişer kopyesi mali se
nenin hitamından itibaren en 
geç bir ay içinde iktısat ve
kiletine pnderilecektir . . 

Türkiye it ve ziraat banka
ları üzüm kurumu limited ıir
keti müeuisleri. 

Türkiye iş bankası genel 
direktörlük kılişesi ve iki im· 
ıa okunamadı. 

31-1-936 
Türkiye ziraat bankası umum 
müdürlüğü lalişesi ve imza. 

•Tütkiye iş ve ziraat ban· 
kalan üzüm kurumu limited . 
ıirketi. nin yimıibq madde
den ibaret olan bu esas mu
kavelenamesi uygun görülmek· 
le ticaret kanununun beşyüz 
beşinci maddesine uyarak 
onandı. 

s Şubat 1936 
lktısad vekili namına 

bir imza 
lkbsad vekileti ticaret umum 

müdürlüğü mührü resmisi ve 
bir imza. 

Damga kanununun 26 ıncı 
maddesi deliletile on ikinci 
maddesine uyarak alınması 
iktiza eden binde iki niabi 
resim vekilette saklı esas mu
kaveleye •2000,. liralık ~ 
yapıfbnlmak auretile tahsil 
edilmiftir. 
S. T. No. 316 üçyüz on altı. 

Türkiye iş ve ziraat ban
kalan üzüm kurumu Ltd. ıir· 
ketine aid olan iıbu mukave· 
lenin 19/2/936 tarihinde tes
cil ve resmi gazetenin 28 ıu· 
bat 936 günlü ve 3244 sayılı 
nüsbasile ilin edilmiş olduğu 
tasdik kılındı. 

19131936 
S. T. M. Ticaret odası 

umumi katibi 
Bir imza okunamadı. 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası resmi mührü 

Genel sayı 4530 6zel sayı. 
1./181 

Bu esas mukavelenamesi 
suretinin dairemize gösteri· 
len aslına ve dosyasında alı· 
konulan nüshasına uygun ol
dutu tasdik kılındı. Bin do
kuz y6z otuz alb yılı nisanın 

MiJzayede ile f ev
kalctde biJytJk aiıtıı. 

5 Temmuz pazar günü sa· 
balıleyin saat 1 O da, birinci 
kordon Alaancak vapur iske
lesi karfmnda 332 No. h ha· 
nede lzmir'de maruf iki ec
nebi ailesine ait fevkalade 
lüks ve nadide mobilyalan 
müzayede suretile sablacakbr. 

Amerikan biçimi kristal 
camlı yazıhane, doktorlar için 
camlı ilib cerrahiye dolap
lan, emsalsiz dosya dolabı 
hütüphane, Remington marka 
yazı makinesi, lüks cevizden 
mamul aynalı büfe, kontre 
büfe, kare ve müstatil yemek 
masalan 6 adet maroken is· 
kemle, yeni bir halde emsal· 
siz A. Gvand markalı Alman 
piyanosu ve taburesi, fevka
lade kıymetli maruken kanape 
ve iki koltuk, lımir' de emsali 
bulunmıyan sedefle işlemeli 
9 parça tark oda takımı, 9 
aynalı emsalsiz kabine, çok 
kıymetli senede bir defa ku
rulur saat, yatak odası takım· 
lan, tek çift kapılı aynalı do· 
laplar tuvalet ve komodino
ları, ıifünyeralı dolaplar, bronz 
ikişer kişilik Avrupa mamu· 
libndan iki adet karyola maa 
iomya, aynca bir buçuk ve 
iki kişilik kesme san ve nikel 
karyolalar ve cibinlik, biri se· 
kiz diğeri dokuz parça mu· 
şammalı salon ve yemek odası 
takimlari, ceviz temsiyelikler, 

emaye baiilyo ve termosifon, 
hasır lcanape takımı, Ameri· 
kan duvar aaatları, cevizden 
mamul aynalı kabine, Ruı se-

yimıibeıinci cumartesi d~ü. ı 
2S nisan t 936 

lzmir ikinci noteri Meiamet 
Emin resmi mühürü ve 

E. Erener imzası. 
240 kuruşluk pul 

maveri, birçok perakende Av· 
rupa iskemleleri, GraduaI. 

markalı lüks salon gramofolMI 
ve birçok pliklan, lcayderuba 

ayna, keman, icadın tuvaleti, 
madeni ve çini sobalar, buı 
dolabı, divan, etejer, · muhte
lif avizeler, gece limbalan, 

şemine aynası, kolona temsi• 
yelik. poker mausı, muhtelif 
yağlı boya tablolar, aynalı 
maundan saybur, kadifeli ~ 

lonk, 6 parça kadife misafir 
Ödua takımı, vantilitör, Iİpra 

sehpaları, mutbak takımları 
ve balarlan ve birçok pone
len tabaklar, Isparta, Uşak, 
Gördes taban halılan, .ece.-
deler. vesaire birçok lüks ve 

nadide mobilyalar bilmiiz4-
yede sablacaktır. 

Hamiş: Sabt acele oldutun· 
dan iştirak edecek zevat çok 

istifade göreceklerdir. FU'Ntı 
kaçırmayınız. 

Fırsat artbrma ulonu 

Telefon : 2056 Aziz Şınık 

Ucas, temiz, tas• 
ilaç ve ,,,..,., 

çefitleri 
Hamdi Nüzhe 

Sıhhat 
Eczanes 
Başdurak Büyük Salepçi o 

hanı karşıamda 
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lzmir Komutanlığı ilanları 
Sayfa 7 ~ 

NEDKALMiNA 
Hava okulları komutanlığın
dan; 

Hava okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı şartları 
haiz istekliler: 

Dilek kağıdı ve vesikaları ile temmuz başlangıcından ağus· 
tos sonuna kadar okula başvuranlar okulun bulunduğu yerin 
dışında bulunanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile oku
la gönderirler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulları gedikli kısmına girme şartları 
şunlardır: 

' 

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

enaz .. 17 ~n ~ok yirmi yaşında olmak. 
C - Sıhhı vazıyeb uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanıl

mağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam 
olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu almak. 
Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubelerine müracaat mua
yeneye gönderileceklerdir. Tam teşkilatlı sıhhi heyet 
bulunan yerlerde o yerin en büyük kumandanına mü
racaatla muayeneye gönderilirler. 

D - Ahlakı sağlam olduğuna ve hiçbir suretle su·;lu ve 
mahkum olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet 
müdürlüğünden veya polis amirliğinden tasdikli vesika 
göstermek. 

E - Mektebe alınacak okuyucular: Gedikli erbaşlar hak
kındaki 2505 sayılı kanun mucibince muamele göre· 
ceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müddetle hava 
gedikli erbaş olarak vazife gö~ec~klerini taahhüt etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme ımtıhanında kazanmak. 
H - ls~ekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alınacak 

mıktardan fazla olursa bunların içinden riyaziye bil
gileri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava 
mektepleri okuyucuları askeri liseler okuyucuları gibi 
yedirilir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lizım 
olanlar parasız verilir. 

V - Hava okulların.a. kabul edilenlerden birinci sınıfı mu· 
vaffakıyetle bıtırenler arasında kabiliyetlerine göre 
uç~cu makinist telsiz fotoğrafcı atış ve bombardıman-
cılığa ayrılırlar. 30 5 12 3576/1916 

lznlir vakıflar direktörlü
ğünden: ' . 
. 1 - Mezarlıkbaşı'nda 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal 

bınası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 
52032 lira 55 kuruş bedelle mütaahhidine ihale edilmişti. Mü
t~ah~idin ~aahhüdünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshe
~ılm~ş ve ıdare ile eski mütaahhit tarafından vücuda getirilen 
ımalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat mü
taahhit namı hesabına yaptınlmak üzere açık eksiltmeye kon
md.uştu~. ihalesi 17/7/936 cuma günü saat 16 da İzmir vakıflar 

ı ·ktorl "ğ·· b' d - kk "" u u ınasın a muteşe il komisyon huzurunda yapıla-
caktır. 

2 - . istekliler bu işe ait projelerle imalat ve eksiltme şart
n~~elenni ve tesbiti delail raporunu hergün vakıflar idaresine 
muracaatla görebilirler . 
. 3 - Muvakkat teminat miktarı 4190 liradır. Eksiltmeye 

gıreceklerin teminat makbuzunu veya bu miktara baliğ banka 
de~tub~nu ve ticaret odasında kayıtlı olduklanna dair musad

a vesıkalarını ibraz etmeleri lazımdır. 
) 4 l Eksi!tmeye girecek isteklilerin mimar veya mühendis 

0 ma ~r~ ve ınşaatm her türlü kanuni, idari ve fenni mesuli-
b:_tl.~nnı kabul ve ifa edecek mütahassıs mühendis veya mimarla 

utun mua~elelerde müştereken mesul olmak üzere çalışmalan 
r.rtt~r. Ayn_ı z~manda bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
dı~ lıralık .. hır bınanın inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olduklarına 
aır resmı fen heyetlerinden verilmiş musaddak belgeler göster
meğc mecburdurlar. Tashihen ilin olunur. 1-5-9-14 1914 

Mst. ~v. ~at. al. komisyonundan: 
1 - Cıhetı askeriyenin ğöstereceği yerde 1048 lira 85 ku-

~ş be~el keşifli paratoner tesisatı:Sçık eksiltme-;me=-
tıle munakasaya konmuştur. · 

2 - ihalesi 17 Temmuz 936 cuma günü saat 15 buçukta 
lzmir'de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 Teminatı ~uvakkate akçesi 79 liradır. 
4 - Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı lolduklarına dair 

vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki 

ve üçünü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı 
0

vesika-
lan ve teminat muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

1949 1 5 10 15 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Mst. Mv. kıtaatı için 11800 kilo sabun açık eksiltme 

suretile münakasaya konulmustur. 
2 - ihalesi 8 Temmuz 936 çarşamba günü saat 15,30 da 

İzmir' de kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonunda 
yapı 1 acaktı r. 

3 - Beher kilosunun tahmin edilen fiatı 31 kuruştur. 
4 - Mecmu tutarı 3658 Liradır. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 275 Liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika-
ları ve teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatin
den evvel komisyonda hazır bulunmaları. 

1797 23 27 1 5 

Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Edremit garnizonundaki birliklerin yiyeçecek ihtiyacı 

için 10000 _kilo sadeyağı kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. 

2 - Malin tahmin bedeli 9000 liradır. 
3 - Teminat bedeli 675 liradır. 
4 - 20 /7 / 936 pazartesi günü saat 10 da Edremit satın 

alma komisyonun dairesinde yapılacaktır. 
5 - istekli olanlann birinci teminatlarını ve banka mek

tuplrrın ı veyahut tahvilatlarını 4. tümen muhasipliğine 
20 Temmuz 936 pazartesi günü saat 9,5 da yatırmış 
bolunacaklardır. 

6 - Evsaf ve şartlannı bilmek istiyenler için her gün ko.: 
misyon aç.ık olduğu ilan olunur. 

1932 30 5 10 15 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Eskişehir' de yapılacak yapılar 1Capalı zarfla eksiltmey~ 

konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 286 bin 413 lira 48 kuruştur. 
3 - ihalesi 10 Temmuz 936 cuma günü saat 15 tedir. 
4 - idare .ve fenni şartnamelerile keşif ve projeleri 14 lira 

33 kuruş karşılığında komisyondan alınır. . · 
5 - Eksiltmeye gir.ecekler 15 bin 209 liralık teminatlarilc 

2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
ve Bayındırlık Bakanl~ğından alınması gereken fenni 
ehliyetnameler için ihale gününden sekiz gün evel 
mezkfir Bakanlığa müracaat ederek buradan alınacak 
belgelerle idari şartnamede yazılı ve verilmesi behe
mehal mecburi olan vesikalarla birlikte teklif mek
tuplarının ihale saatinden enaz bir saat eve] M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. (1745) 20, 25 30, 5 

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

teşarlığı inşaat şubesine müracaat ederek fenni ma-
lumat aldıktan sonra hiçbir taahhüdü tazammün et
memek şartile proje ve tekliflerini Temmuz 936 sonuna 
kadar mezkur şubeye vermeleri. 

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

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 Beher kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 kilo 

pamuk çorap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - ihalesi 22 /Temmuz/ 936 çarşamba günü saat 15 tedir . 
3 - Şartnamesi bedelsiz M. M. V. sa. al. ko, dan alınır. 
4 - ilk teminat 1866 lira 25 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle kanuni teminat
larının havi teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evvel M. M. V. satın alma ko. na vermeleri. 

2012 5 10 15 21 

Mst. Mv. sa. al. ko. rs. den 
1 - Beher metresine biçilen ederi 260 kuruş olan 7 5 

bin metre kaputluk kumaş ile beher metresine 
biçilen ederi 220 kuruş olan 25 bin Metre avcı ye
leklik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kaputluk kumaşın ihalesi 22 /Tem muz/ 936 pazartesi 
gtmü saat 15 te ve avcı yeleklik kumaşın ihalesi ayni 
gün saat on birdedir. 

3 - Kaputluk kumaşın ilk teminatı 11000 ve diğerinin 

4000 liradır. 
4 - Kaputluk şartnamesi 975 ve yeleklik şartnamei 275 

kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sa

yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazıh bel
gelerle birllkte teklif mektuplarını ihale naatinden bir 
saat evveJ M. M. V. sa. al. ko. na vermeleri. 

2020 5 11 15 19 

Mst. Mv. sat. al. ko. rs. den: 
1 - Beher kilosuna biçilen ederi 170 kuruş olan on yedi 

bin altıyüz kilo yün çorap ipliği kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Şartnamesini 150 kuruş karşılığında almak istiyenler 
her gün M. M. V. sa. al. ko. na gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanunun iki ve üçüncü madde
lerinde yazılı belgelerle 2244 liralık ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuparını ihale günü olan 22 /Tem
muzl 936 çarşamba günü saat 11 den bir saat evvel 
M. M. V. sat. al. ko. na vermeleri. 

2011 5 10 15 21 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Yerli fabrikalar mamulatından ve beher metresine 

biçilen ederi 260 kuruş olan altmış bin metre kaput
luk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konufmuştur. 

2 - İhalesi 25 /Temmuz/936 cumartesi günü saat 1 l dedir. 
3 - ilk teminatı 11550 liradır. 
4 - Şartnamesi 870 kuruşa M. M. V. sat. al. komisyo

nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sa
yılı kanunun ik ve üçüncü maddelerinde yazılı bel· 
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 

1977 5 10 14 19 

Mst. Mv. sat. al. komisyonundan: 
1 - Heps'ne biçilen ederi 18000 lira olan değişik numa· 

rada 'dört milyon üçyüz altmış yedi bin tane mıh ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 21 /Ağustos( 936 cuma günü saat 15 tedir. 
3 - ilk temina 1350 liradır. 
4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. sat. al. komisyo· 

nundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni ilk teminat ve 2490 sa

yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel M. M. V. sat. al. komisyonuna vermeleri. 
1975 5 21 4 19 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Deniz Levazım satın alma komisyonundan: Tahmin edilen 

bedeli 51975 lira olan 462,000 kilo ekmek 6 temmuz 936 
gününe rastlıyan pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf sure
tile alınacaktır. · 

Muvakkat teminatı 3898 lira 13 kuruş olup şartnamesi 260 
kuruş mukabilinde komisyondan hergün alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi ha
vi mazrufları belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaşada 
bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 20-25-30-5 3338-1747 

Deniz Levazım satın alma komisyonunudan: 3316-1717 
Cinsi Miktarı Tahmin Muvakkat Eksiltme giin 

bedeli teminat ve Saatı 
. Ton Lira Lira K. 

Tüvenan kömürü 2000 21000 1575 00 6/temmuz/936 14 
Rekompoze " 2000 23000 1725 00 6/temmuz/936 15 

Cinsi miktarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat temi
natları yukarıda yazılı iki kalem kömür, hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Şartnamesi hergün komisyondan alınabilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ve teklifi 

havi olan mazrufları belli gün ve saatten birer saat evvel Ka· 
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 20-25-30-5 

Izmir Muhasebei hususiye mü
dürlüğünden: 
Muhammen bedeli Mevii Cinsi No. sı 

Lira Kr. 
500 00 Hisar cami arkasında dükkan 9· 

3500 ()() 1 inci belediye caddesi mağaza 16 
3000 ()() Taşçılarda dükkan 17 

850 00 3 üncü kara asman so. ,, 14 
150 00 .. .. . ' ,, " 16 
500 00 Burnava akkaş sokağı . ev 19-24 

1500 00 Karşıyaka alaybey iktısat fırın 85187 
sokağı. 

91 00 ,. ,, .. ev 28 
İdarei Hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 

yazılı bulunan akarın mülkiyetleri satılmak üzere 10 gün müd
detle temdiden artırmaya çıkarılmıştır. Şeraiti öğrenmek isti
yenlerin hergün hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalemine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 13/71936 pazar· 
tesi P,nü saat 10 da depozito makbuzları ile birlikte encü-
meni vilayefe müracaatları. 5 7 9 11 2019 

İzmir dördüncü mıntaka ta· müsbit evraklarile birlikte mu-
pu sicil muhafızlığından: hafızlığımıza veya 16-7-936 

Denizden doldurulmak su- perşembe giinü saat onda tna-
retile senetsizden mülga İzmir hallinde hazır bulunacak tapu 
rıhtım ve liman şirketinin plalı memuruna müracaatları ilan 
olduğundan scnetsizden mua- olunur. 
mele yapılmak suretile senede _, _______ .. __ _ 

raptı istenilen mesudiye ma· 
hailesi ikinci kordon çclikel 
sokağında 278 eski 99-81 taj 
numaralı arsanın senetsiz ta
sarrufattan muamelesi yapıla
cağından bu arsa ile herhangi 
bir snretle alakai tasarrufiyesi 
olanlar varsa on gün zarfında 

Mücellit 

Ali Rıza 
Yeni kavf al ar 
çarşısı No. 34 
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Hanıburg - Bdremen, ARotter· v. N. eu·. yu·. k , Tu·· rkı·ye Otel ve ~Bakteriyolog ve bulaşık, salgın lıastalıkları mıitalıa.fsı.rı§ 
dam - Amster am ve nvers E§ Basmahane istasyonu karşwudaki dibek sokak bapoda 30 uyı- 5 
limanları için her ay munta- DEUTSCHE LEVANTE LINIE G . A ld = lı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den ak'8m saat 6 a kadar a 

k G b H azlnosu ÇI 1 S hastalanm kabul eder. := zam iki sefer yapaca tır. . m. . . = _ = Müracaat eden ha talara "8pılmaaı lbımgell'n sair tahlilit ve := 
Ren, İskandinav ve Baltık "TlNOS,, vapuru 7 tem- "BÜYÜK TÜRKiYE,, oteli yeniden tamir ve telvin edildi. Her ~ mikroekopik muaye c eleri ile' veremli hastalara yaıııJmasına cevuSi 

limanları için doğru Konşi· d b ki · 11 f 1 - - -ı P h d -muz a e enıyor. temmu- türlü konförü cami, tertemiz takınılan ile saygılı misa ir erinin = goru en nomotorak.s muayene anesin e muntazaman yapılır. :; 
mento ile eşya kabul eder. za kadar ANVES, ROTTER- emrine amadedir. Yataklar banyosu ile beraber 100 kuruştur. • llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllilllll Telefon: 4115 11111111• 

Anglo-Egytian Mail DAM, HAMBURG ve BRE- GAZiNO san'atında mahir bir aşçı başının pişirdiği temiz, Askeri Mekteplere 'l'alebe ·..;..1 __ 
Li ne MEN limanlarına yük alacaktır taze ve nefis yemeklerle bu sene iştihar edeçektir. illi 

1 "CHIOS,, vapuru 11 temmu- Muntazam servis - Taze ve temiz meşrubat ve mekulat - nıyon Marsilya ve skenderiye için 
za doğru bekleniyor. Anvers, Ucuz fiyatlar - Elverişli tabldot, 

9600 tonluk "Cairo City,, va· B H b ı· l ·--------------------- , 1 ·- 936-937 Ders senesi için KuleJi, Maltepe ve Bursa 
puru her ay Pireden munta· remen ve am urg ıman a· ,- askeri liselerile Kırık kaledeki askeri san'at lisesine 
zaman iki sefer hareket ede- rından yük çıkaracaktır. Türk Hava Kurumu ve Konya, Erzincan askeri ortamekteplerine talebe 
cektir. "ANGORA,, vapurn 20 tem B • • • • k p• alınacakhr. 

Yolcu fiatinde tenziUU: muzda bekleniyor 25 temmuza uyu ıyangosu 2 - Kabul şartları askeri lise ve or«mıektepler talimabnda 
Pire·Marsilya seyahat müd· kadar ANVERS, ROTTER- 21 inci tertip biletleri satılıyor yazılıdır. Bu talimat askeri mekteplerde ve askerlik 

deti 75 saat, DAM, HAMBURG VE BRE- .. .J d şubelerinde görülebilir. 
j Uc, üncü keşide 11-7-936 aa ır 3 ı kl'l d Port-Sait ve skenderiye li- MEN limanları için yük ala- - ste ı erin aşağı a yazılı hususları da gôz önünde 

manian için "VELOS,, vapu- caktır. Büyük ikramiye 50.000, mükafat 20.000 liradır. Ayrıca bulundurmaları lazımdır. 
ru her hafta pazartesi günü saat 20.000, 12.000 ve 10.000 liralık büyük ikramiyeler vardır. A - Bütün mekteplerde kaydı kabul 1/Temmuz/936 da 
12 de muntazam Pireden ha- AMERiKAN EXPORT LINES Biletler hukiimet önünde direktörlük gişesinde ve bi- başlar ve 10/Ağustos/936 da -biter. Müşabaka İmtiham 
rcket edecektir. Yolcu ve eşya "EXMlSTER,. vapuru tem- liimum bayilerde satılır. da 15 Ağustosla 21 Ağustos arasında yapılır. 
kabul eder. muzun nihayetine doğru bek- B - Mekteplerin bulunduklar1 yerler haricindeki meevki-

Fazla tafsilat için Cemal leniyor. New-York için yük lzmir silah tamirhanesi sabo lerde oturan isteklilerin 10/Haziran/936 dan 31ff.em· 
Cendeli hanında No. 14 Naz- alacaktır. muz/936 tarihine kadar bulundukları yerlerin askerlik 
mi Topçuoğlu acentasma DEN NORSKE MIDDELHAVS alma komisyonu başkanlığın• şubelerine müracaat etmiş olmaları lazımdır. 
müracaat olunması. C - Kabul şartlarım taşıyan istekliler evrakını tamamlattı-

Telefon : 2548 LINJE {DS. AS. SPANSKE- dan: rıp askerlik şubeleri vasıtasile mektebe göndermeleri .. -Olivier v E Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
Cendeli Han, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
THE ELEERMAN LINES Ltd. 

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

"MARDlNlAN,, vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
Liverpool ve Glasgow için 
yük alacaktır. 

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

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

DEUTSCHE LEVANTE LINlE 
"SOFIA,, vapuru 25 hazi-

randa Hamburg ve Bremen
den gelip yük çıkaracaktır. 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULCANUS,, vapuru 27 
haziranda gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, limanları 
için yük alacaktır. 

"HERGULES,, vapuru 29 
haziranda gelip 4 temmuzda 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

''HEMKAND,, motörü 6 
temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra ROT
TERDAM, HAMBURG, CO- ' 
PENHAGE, DANTZI G, GDY 
TIA, GOTEBERG, OSLO ve 
ISKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

11PELEŞ,, vapuru 3 tem
muzda gelip 4 temmuzda Pi
RE, MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Fazla tafsilat için ikinci 

kordonda tahmil ve tahliye 
binası arkasıl'\da Fratelli Sper· 
co vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Tele. 2004 2005 2663 

LINJEN) OSLO ve mekteplerden davet vaki olmadan hiçbir istekli 
"SARDINIA,, motörü 20 1 - lzmir silah tamirhanesinin ihtiyacı için mevcut şartna· mektebe gitmemelidir. 

temmuzda bekleniyor. iSKEN- mesine göre 120 ton lavamarin kömürü, açık eksiltme suretile D - Müsabaka imtihanına gjrmek için davet edilen istek-
DERiYE, DIEPPE, DÖN· satın almaktır. lilerin imtihan ·yapılacak yere kadar gitmek ve imti-

11 - Satın alınacak kömüre ait şartname: Tatil günleri dı· hanı kazanmayınca geri dönmek için yapacakları mas· 
KERK ve NORVEÇ limanları şında kalan çalışma günleri içinde Halkapınar' daki lzmir silah raflar tamamen istekliye aittir. Bunun için de gidiş ve 
için yük kabul edecektir. tamirhanesi müdürlüğünde görülebilir. dönüt masrafını beraber götürmesi lazımdır. 
SERViCE MARITIME ROU- ili - 17 Temmuz 936 gününe rastlıyan cuma günü saat E - istekli mektebe kabul edilmediği takdirde hiçbir hak 

MAiN BUDAPEŞT 13 te Halkapınar'daki lzmir silah tamirhanesinde müteşekkil iddia edemez ve bir sene terki tahsili olanlar da 
mektebe alınmazlar. 

"DUROSTOR,, vapuru 9 komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 4 M k - e tepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
temmuida bekleniyor. KÖS- iV - Belli kömürü şartnamesine göre vermeğe istekli olan· L ... k d 

~ a giy irilmesi, teçhizatı ve kitaplan mektebe aid 
TENCE, SULINA, GALA TZ lann bu hususa ait tekliflerile birlikte 2490 sayılı kanun mu· olduğu gibi aynca her ay bir mikdar maaş ta verilir. 
ve GALATZ aktarması BEL- cibince 108 li,-alık muvakkat güvenmelerini lzmir Malsandı- 5 - Askeri liseleri l)luvaffakıyetle bitirenlerdeD arzu edenler 
GRAD, HOVISAD, BUDA- ğına yatırarak alacakları makbuzlarile birlikte belli edilen gün müsabaka imtihanına girerek lqazandıklan takdirde 
PEST, BRA TISLA VA, VI- ve saatte komisyona müracaatları. 2 5 8 11 1967 mühendis ve fen memuru yetiştirilmek üzere Avrupaya 

YENA ve LINZ ~n~k Man~a ~~eti dai~ en~-ı--~-~-~-e-g~ö-~.e-rl~~-·--~~----1-6_~_~ 
kabuı eder. • d Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

s. A. ROY AL HONGROISE menın e n : 

oE NAVIGATION oANueı- Açık eksiltme ilim Ôğretmen ve Kınkkale San'at Li-
ENNE-MARITIME BUDAPEST 1 M . l k h . . . 2651 ı· 47 k • ,.,. d . Mıii -1.r., .. A - anısa meme et astanesı ıçın ıra uruş sesıne ı e rısat auru ranıvor 

"SZEGED,, motörü 13 tem- tahmin kıymetinde 137 cins ilaç ve tıbbi malzeme '-' 
uzda doğru bekleniyor, BEL- satın alınacaktır. 1-lstanbul ve 8ursa'daki askeri Liselere Kırıkkale'deki askeri 
GRAD, NOVISAD, BUDA- 2 - Bunların cins, miktar ve eksilme şartlarını gösterir San'at Lisesine aylık ücretle tarih, Riyaziye, Fizik. Erzincan, 
PEST, BRATISLAVA, VI- liste Ankara, lstanbul ve lzmir Sıhhat müdürlüklerinde Konya, Ankara'daki Orta Mekteplere Tarih, Coğr.ıya, Fen 
YENNA ve LINZ için yük mevcuttur, orada görülebilir veya Manisa memleket bilgisi, Almanca, Fransızca, lngilizce öğretmeni ve San'at 
k b 1 d k 

1 isesine Tedrisat Müdürü alınacaktır. 
a u e ece tir. hastanesi baş hekimliğinden parasız olarak alınabilir. .. 

3 - Açık eksiltme Temmuzun 17 inci cuma günü saat on 2-Lise ötretmenliji için Lise öptmeni ehliyeti Orta mekt~ Vapurların isimleri gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lemez. Telefon No. 2007 2008 

. 
'-

Jlırı 

-.,, A 
~· 
/ 

j~// 

için Orta mektep öğretmenlik ehliyeti gerektir. 
birde Manisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 3-latekli olanlann dilek kitatlan qatJda ııralannıw e.vraJda. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 198 lira 87 kuruştur. Aakara'da Milli Müdafaa Vekileti Askeri Liseler P4üf~li-
1864 28 5 8 12 tine göadermeleri lizıadır. 

.... - , 

A) T udikli iotoıraflt fit. 
B) Yüksek tahsil şebadetnameai veya tudildi benzeri. 
C) Onivenitede imtihan vererek ehliyetname almıı,. 
~ tuclikli be~. 

O) Nufaı tezkerem tasdikli ~. 
4- Durumu uygun görülenlerden qajıda ~b evrak 10Rra 

istenecektir. 
A) Hüınühil ilmühaberi. 
B) Tam tefkilith Alkeri Hlltah•nedea alınmıı lljlak 

raporu. 
q Teahhüt senedi (Noterlikten). 

5-0cretler~ 
lıtanbul'daki Askeri Liseler Riyaziye Fizik denlerine 108-126 
Tarih denine 9&108 liraya kadar. Bursa Lisesi ve Kınk
kale San'at Lisesi Riyaziye Fizik derslerine 1~12§ Tarih 
dersine 98-108 Liraya kadar. Orta mektepler derslerine 108 
Liraya kadar, Aylık ücret verilecektir. 

6-Kınkkale San'at Lisesine alınacak tedrisat Müdürü için Lise 
öğretmenlik şartlannı taşımak ve iki ders zümresinde ihtisas 
olmak gerektir. Ücreti 165 liradır. 

7-lsteklilerin 1 Eylül 936 gününe kadar müracaat etmeleri 
dileği erine etirilmi enler bir hale isti emezler. O. 18 1509 

Hava o ___ , 
dan; 

Hava okulları için 126 lira ücretle bir mimar alınacaktır. 
Şerait aşağıda yazılıdır. Ücretlerine gösterecekleri iktidaı. 

ve liyakate göre ve talimat veçhile iki senede bir zam yapı-
lacaktır. isteklilerin istida ve diğer evrakı ile beraber Eskişr 
bir hava•okulları komutanlığına müracaat etıtıeleri liınndu. 

1 - Türk olmak. 
2 - Diploması bulunmak. 
3 - Askerliğini bitirmiş olmak . 
4 - Hüsnühal varakası ve sıhhat raporu alı\ıak. 
5 - iki sene hizmeti taahhüt edecetine dair Noterlik 

musaddak senet vermek. 30 S 12 357711917 

Pürjen Şahap Teairi tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri ralactt• 
olanlara, tansiyonları yüksek bulunanlara doktorlar yalnı~ bunu tavaiye ederler. 


