
vaziyet gene karışıyor mu? .. Halayda 
Müzakereler muvakkaten inkıtaa uğradı 

KISA VE AÇIK 

Heh Menfaat, !iep Para 
Meselesi ••• 

Hataydan gelen bazı haberler, bazı fesatçılar1n gene ent
rikalarına devam etmek niyetinde bulunduklarını ve bu 
hususta beynelmilel vazifeleri olan bazı politikacıların da 
dolap çevirmek istediklerini bildirmektedirler ? Daha iki 
g6n geçmeden bu bulanık havadislerin sızması gösteriyor ki 
orada yarım tetbirlerin pek te faydası olmıyacaktır. 

Belgr4ddan alınan bazı haberlere bakıhrs ı gerek Fransa
nın ve gerek lngilterenin petrol nakliyat işlerindcı: Suriye 
toprakları ile yakından alakadar olmaktadırlar. Bu gazete
nin anlatmak istediğine göre Fransa Suriye ile en ziyade 
bu iktisadi meselelerden dolayı f tzla uğraşmıs ktan kendini 
alamıyormuş! 

Fransanm bu işte gösterdiği tereddüt bu meseleden do 
ğuyorsa Paris hükumeti pekala b ilmelidir ki hu hususta 
Türkiye ile yapabileceği herhangi bir anlaşmanın, esen rüz· 
gara göre dönen ve biç bir istikrarı olmayan gayri mes'ul 
unsurlarla aktedeceği uzlaşmalardan daha çok kıymeti 
vardsr. 

O unsurlar ki, iş rüzgarın şiddetine ve verilen bahşişlerin 
çokluğuna göre istikamet değiştirdiklerinden bir gün Fran· 
saya kartı da cephe almaları ihtimali pek çoktur. Fransız 
ricali ve F ran11z gazeteleri Türk dostluğundan bahseder· 
lerken Hatay işinin para fmldakJar1na, menfaat dolaplarına 

ıve •onra da elalbndan fesadcılık ve tahrikat yapmak istiyen· 
lere karşı göz yummaya hiç tahammülü olmadığım takdir 
ataıeleri lazımdır ... 

SIRRI SANLI 

Boksör Reşat maça 
zırım diyor 

ha-

lstanbul orta ıiklet şam· 
piyonu boksör Cahit Rados· 
tan gelen lzmirJi boksör 
Reşadı 6 ravuntluk maça da· 
Vet etmişti. 

Genç boksör bay Cahidin 
bu teklifi münasebeti ile bize 
~oları ıöylemiştir. 

J 

-c= "Bundan üç gün eveJi al· 
dığım birmektupta kendisi · 
ni lstanbul orta siklet boks 
şampiyonu olarak tanıtan 

boksör bay Cabit karde~i· 
mizin bana teklif etmiş ol· 
duğu 6 ravuntluk maçı maal 
memnuniye kabul ediyor ve 

Ankara 15 (A.A)- O rge.• 
neral Asım Gündüzün baş· 

kanlığtndaki Türk h eyetiyle 
O rgeneral Hunhigerin baş· 
kanhğındaki Fransız askeri 
heyeti arasındaki müzakere· 
lere bugün saat 10 da baş
lanmrşhr. 

Türk heyeti saat 1 Ste halk 
p~rtisini ziyare t ttmiş ve 
Orgeneı al Asım Gündüz 
Antakya, lskenderun, Kırk
han, Reyhaniye, Ordu ve 
Ş eybköy halkevlerioio hususi 
heyetleriyle g ençlik mümes
sillerini ve Arap b:öylerinden 
gönderilen bir heyeti ve bir 
Etitürk grubunu kabul ey· 
lemiştir. 

Antakya, 15 ( A .A ) -
Ampir sineması adını değiş· 
tirmiş Orgeneral Asım Güu-.. ..... ~ 
Yu~oslav 
Bbaşvekili 
Venedikte 

--:-8. STOY ADI NOVIÇ 

Vfnedik, 15 (Radyo) 
Yngoslavya l~ aşveldli ve ha· 

riciye Nazırı Dr. M.lao Sto · 

yadinoviç, bugün Lobliyana· 

dan buraya gelmiş ve sergi· 
yi ziyaret etmiştir. 

Yugoslavya Başvekilin: 
ltalyada birkaç gün kalacağı 

ve seyahatinin hususi olma

sına rağmen, fırsat bulursa, 
Hariciye Nazırı Kont Ciano 
ile konuşacağı söyleniyor. 

maçların nerde olacağı ha
berini sabırsızlıkla bekliyo· 
rum.,, 

Karşıkaya Halkevinde 
Boksör Reşad 

IRTER GUL iSTER AGLA 
İçki 

Bir gazinoda burunlarını görmiyecek cerecede sarhoş olan iki arkadaş masa başında 
h~la "Doldur ya bu niye duruyorsun ? ,, diya bir~ir!eıi!1e tariz ederle• ken .yanl~rma baş~a 
hır tanıdık gelmiş ve bu iki arkadaşın kadeblerını kah burunlarına ve kah agızlarına go-
türerek döke saça içtiklerini görünce hem hayretle gülmüş ve hem de bu kelli felli yaşını 
•laııı adamlara bakarak : 

- Kört kütük olmuşsunuz, artık yeter arkadaşlar. 
Demesi üzeri sarhoşun biri başını çevirmiş ! 
- Yahu biz'm halimizde ne var ki, şimdi hesap pusulası gelince o ovakit nasıl kül 

olduğumuzu gördüğün zaman halimize bir dost sıfatile acı. 
Cevabını vermiştir. 
Ey okuyucum un de bildikleri halde hem patlayıncaya kadar içen ve hem de hesapla· 

rını bilmiyen böyle adamların haline bak da: 

düzün ikameti hatırası olarak•-------- _... 

Gündüz ismini almıştır. • Otom o bil Kazası 
Antakya, 15 ( A.A ) - Bu gece aaat ikide Keme· • 

Anadolu Ajansının hususi raltında Büyük Salebcioğlu Jdamları 
mub biri bildiriyor : hanı karşısında bir otomobil 

Hatay garajında şoför kazası olmu~tur. İstendi 
muavini Osman Rum oıto· Hadise hakkında yaptığı· 
doks mahallesinde dar bir mız tahkikata göre gece 
sokakta öldürülmüştür. Bu saat ikide şoför Şevket ida· 
hadise üzerine hükümet bir resindeki 240 numaralı oto· 
taraftan mo hallede araştır- mobil belediye park gazino· 
malar başlamış, diğer taraf· sun dan artist Mişel ve kansı 
hın da ittihadı vatani ve 

Senir a ile daha üç artisti 
Usbeci cemiyetlerinin bazı 
1 b l t k ' f tt" · alıp Selçuk otı..:line götürür· e e aşı arını ev ı e ırmış· 

tir. Mevkuf/ar arastod.. bu· ken Büyük Salebcioğlu hanı 
Önünde karşı taraftan gelen lunau Arsuziyi serbest bı-
iki araba ile çarpışmış raktırmak için bükü .net da· 

"»e~ini çeviren aleviler, ışı ve hayvanların birisi ağır 
surette yaralanmıştır. Şevket cebir şekline .!lolsmuşlar ve 
kazanın önürıe geçmek i~in bi:: bçe kapısını lnrarak ev· 
manevra yapmış ve otomobil velki gün Süveydiyede ol· 

duğu gibi, hükümet daire- eJektirik direğıne çarptığın· 
dan otomobilin camları par· sini taşa tutmuş l ardır. 

Mütearr ızlar hükümet dai· çalanmıştır. içeride bulunan 
artistler korkudan feryad ve resioe gitmeden önce Turizm 

oteline uğrıyarak büyük ha- baularıda bayılmıştır. 
mileri olan beynelmilel ko· Feryadı İşiden Kemeraltı 
misyonun reis ve azalarını komiseri B. Ahmeı le polis 
beraber götürmeyi unutma· m~murları derhal vak'a ma· 
mışlardır. haline koşmuşlar ve lium 

Ankara, 15 ( Hususi) - gelen yardımla beraber tah-
Hükf ınetimiz Hatay meselesi kikata vazivet etmişlerdır. 

8. ŞEVKi 
Epeyce bir müddet evvel 

Kemalpaşa'nın Ekmeksiz kö
yünde öldürülen ve sonra da 
yakılaıı Halil'in katilleri bak· 
kında idam kararı istenmek· 
tedir. 

Düzeltme 
Dün Bucadal bir kız ka· 

çırma hadisesinde tertip ha· 
tuı olarak velisi yerine po· 
lisi diye yazılmıştır. Ôz6r 
dileriz. 

üıerinda çok hassastır. Ha· 
tayda cereyan eden müzake· 
reler ve hadiseler büyük bir 

"Zengi 

Olanlar 

Kişe"den Zengin 
- Sonu 4 üncüde --·-Asil Bir 
Fedakarlık 

Şehir meclisi, belediye re
isi Dr. rlehçet Uz'uo yedi 
yıll ık beledıye reisliği zama · 
nında halk ve şehir için 
yaptığı hizmetlerden dolayı 

kendisin~ on bin lira ikra
miye verilmesini kararlaştır
dığı vl\kit belediye reisi asi) 
bir feragatla bu paranın 
şehrin yollarına. ve Kır sebir 
ha valisi zelzele felaketzede · 
lerine hediye etmişti. Dün 
bu paradan hd bin lirası 
felaketzedelere gönderilmek 
için Kııılay merkezine tevdi 
edilmiştir. 

---·~ 
S. GökçenAti

naym gitti 

lstanbul 16 (Hususi) -
Atatürk kızı bayan Sabiha 
Gökçen bugün sabahleyin 
Atinaya gitmiştir. Kahraman 
tayyarecimiz Atinada bir ge
ce kalacak ve ertesi gün 
Selinik, Bükreş, oradan da 
Belegrada gidececek ve pazar 
günti Istanbula avdet etmiı 

Glen tütün kum· 
panyasının on işçi· 

si, p ek çok vatan· 
daşlar1 zangilik ve 

refaha kavuşturan 
(Zengin Kişe) den 

satın aldıkları bir 
biletle zı: ngiolığe 

kavuşmuşlardır. 

Kılişemiz (15000) 
lira kazanan bu 

talihli işçileri pa
rayı bu talih vez· 

nesinden alırlarken 
tesbit etmiştir. Bu 

bileti satan (Zengin 
Kişesi) ile zengin· 

Jiğe kavuşan bah· 
tiyar işçilerimizi 

tebrik ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... ·--------
Çocuklarımızın Hayatı 

Mevzuubahstır 
"M. Akbay" lmzasile aldığımız mektubu aynen geçiriyoruz: 

" Muhterem gazetenizin (Halkın Sesi • Hakkın sesidir) 
sütununda bir çak haklı dilekler okuyorum. Benim de ıu 
dileğimi aynı sütuna yazmanızı şayğılarımla dilerim. 

Kahramanlarda 1418 sayılı sokağın bir yanından çay akı
yor. Çocuklarımız bu sokakta oynarlar. 5 6 Metre yüksek 
olan bu çaya düşmek ve boğulmak tehlikesi her zaman 
vardır. Hatta boğulan da olmu,tur. Oraya düşen bir çocu
ğu kurtarmak için gündüz o sokakta kimse bulunmıyacaktır. 
Çünkü herkes işindedir. Mahzurunu bildiğim içia bu tehli· 
kedeo korumak içio, işime giderken çocuklarımı evde mab· 
bus bırakıyorum. 

Herşeyi gören ve yapan Belediyemiz bu çay kenarına 
bir tel çekse de bizi bu dertten ve çocuklarımızı bu tehli· 
keden kurtarırsa çok yerinde bir iş yakmış olacaktır.,, 



•••• c "f C ftalkıa Sal J 

1-rH k 
ıı ur - Yunan 

1 ••no•• 
t .atluğu hakkında Elen ııa-
1 .~~!~leri neler r.!.~~ıyor? 

in· Tiirk dostl\Jğu) baş- Elen· Türk pakta kral tara· 
lbada yazdığı baıma- fından tasdik edilmiştir. Bu 
lede ıöyle diyor: münasebetle B. Metaksaıla 
bkara millet meclisi Dr. Rüştü Aras arasında te-
Elen· Türk pakbaı müt· ati edilen telgraflarda iki 
UI tasdik etmiıtir. Bu milletin münasebetlerinde gö-

• 1ebetle Dr Aras bu rülen karakteristik samimilik 
ı., iki millet arasındaki bütiln hararetiyle göze çarp· 

1 we teıriki me1ai eme- maktadır. Balkan müşahitle· 
1 tabii bir neticesi oldu· rinin imkansız bir hayal ad-

ıöylemiıtir. dettikleri bu kardeşliği ya· 
1 aaniıtanın eski ve mil- ratan iki millet bu yeni pakt 
t p doıtu, meclis kürsü- sayesinde yeni bir hudud 

ı ıöylediği sözlerle yal- işareti vücuda getirmiştir-
f Irk miUetinin değil, 1 

d d Y 
er. 

~ uman a a unan ef-
t mmumiyesinin hilliyatı- Ellinikon Mellondan: 
' rcllman olmuıtur. Zira Elen· Türk paktının büyük 

D milJeti ıulb, terakki millet meclisi tarafından taa-
faba kılavuzlıyan bu diki, iki millet arasındaki 
ıfa deri bir aamimiyetle bağları örmek için yeni bir 
amııtır. fırsat vermiştir. Bu müna-

Aras bu paktın kim- nasebetle Ankara meclisin-
aleyhinde olmadığını de Yunanistan lehinde tez:a-

'efa daha tekid etmiştir. hürat yapılmıştır. Başbaka-
•n milleti dost ve müt- nımız:ın da telgrafında zik-
: devlet dış bakanının rettiği gibi, bu tezahürler 
~ ıözlerine mutlak su· Yunanlıların yüreklerinde de· 
k iıtirik etmektedir. rin akisler yapm ı ştır. 

··~--~~~~~~--~ 

Dört günde 
devri alem 
Bu yaz zarfında Amerikan 

tayyarecileri bir devri alem 
seyahati yapacaklardır. Meş
hur tayyareci ve milyoner 
Hughes bu uçuşu için hazar-
hklarına devam etmektedir. 
Haziran nihayetinde Nev· 
yorkta başlıyacak olan bu 
uçuş, Yeni Fundland'dan ge· 
çerek Atlas denizinin şima

lini aşacak, Varşova, Mos
kova, Uzak Şark, büyük 
Okyanusu katedecek ve Nev· 
yorka dönecektir. 

Tayyareler son sistem ve 
çok süratli alaca.ğı için mü
tehassular bu uçuşun dört 
günde biteceğini tahmin edi
yorlar. Bu suretle Jül Vern' 
İn bir hayal gibi gösterdiği 
seksen günde devriilem yir
mi misli kısalarak dört güne 
inmiş oluyor. ----·---

En çok 
İska edilen kıt'a han

gisidir ? 
Sun 'i surette en çok iska 

edilen kıt'a Asyadır. Asya-

1 

iYeni Petrol Membaları 1ık arazi iska edilmiştir. Şi-
~ 1'm ıimalindeki Kerkük adasında Amerikalılar tara- mali Amerika 6,5 milyon 

nıu mesahai sathiyesi 16,S 
milyon mil murabbad11 ve 
burada 140,754,000 hektar· 

ladan çıkan petrolların fından keşfedilen ve şimdi mil murabbadır. Burada da 
J hattı ile Akdenizei akı· genit mikyasta iıletilen pet- 76,834,000 hektar sulanır. 
jta olduju malumdur. rol menbaları gerek Irak, ge· Avrupa arazisi 3,73081 mil 
t,1t bidisede iki kola rek lran petrolları ile reka- murabbadır. İska edilmiş ara-

biri Suriye arazisin- bet etmektedir. zisi de 14,800,000 hektardır. 
rabluıpma ve diieri Son zamanlarda Balkan· 

mrayıürdün ve Filistin Jarda da petrol menbabaları 
iaden Hayfa limanına çoğalıyor. 

Arnavutlukta Avlonyanın 

iki kola ayrılmakla gerilerince çokan ve boru 
.. , Irak petroJJarı daha haltı ile Adriyatik denizine 
e Hayfaya retirilmekte getirilen petrolJar Italyanın 

Karşıyaka ban 
yosu ve sahil 
iskele gazinosu 

ihtiyacatından mühim bir 
ranaızlar Trabluııamdan Banyolarımıza te•rif ede-

kıımını tatmin etmektedir. ,.. 
Hafa limanından iıti· cek zevatın memnun olması 

k 
Gene Yugoslavyada mühim 

•etme tedirler. için her tilrlü sıhhi konfor, 
&. k. F petrol membaları keşfedil· 
..,,a ı ranıızların Hayfa du• pliJ' ve aaire banyoda 

d 
mittir. Polvina havalisinde ,.. 

-· an iıtifadeai niıbeti bira için müsade alınmı•tır, 
t bulunan bu membalan işlet· ,.. 

• en ıeneye azalmektadır. sahH gazinosuna Istanbuldan mek için Belgradda 6,000,000 
aaıa gene Fransızların celbettigw imiz hanende Artaki 
.1 dinar sermaye ile bir ano · 
11eıi lngilizlere nazaran kemançe Parasko, kanun nim şirket kurulmuştur. 
,,. ........................... Talit, monoloğ Mazlum ve 
18 Seneai ilk iiç.ayı için· ıı O O lt,·J o R ı: saire gazinomuzdadır meş· 
~yfaya boru hattı ile rubat son derece ucuzdur 

tGO ton petrol gelmiştir: ı Saıı·h Sonad ı Cumartesi ve Pazar günle-
an 456,000 tonunu, yanı ı ı rindeD maada meşrubat (10) 

11 altmışını Franaa, 153,000 ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı ve (15) kuruştur. 
e au, yani yiizde yirmi : laklar mübhassısı ı gazinomuza ve banyomuza teş-
k lagiltete kalanını, yani ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı rif edeceklerin memnun ka-
l' toau•u ltalya çek· ı Her gün öğleden sonra ı lacaklarını v«dederiz. 

L11j. ı Telefon: 3315 ı Karşıyaka iskele dibi ,... ........................ .. 
çen senenin ilk üç ayı y . c· ıd E • sahil gazinosu ve deniz 

cia 543,ooo ton petrol enı 1 VI banyosu di rektörlüğü 

ı Avusturalyada Müdafaa 
Tedbirleri 

Silahlanmak gayreti dün
yanın en uzak köşelerine 
kadar yayılmıştır. Çok hücra 
bir köşede bulunan Avustu
ralya geçen sene müdafaa 
işleri için 6,000,000 lngiliz 
lirası sarfettiği halde bu se· 
ne 10,000,000 lngiliz lirası 
sarfedecektir. 

Bundan başka Avus~ralya 
lngiliz imparatorluğunun şe· 
kebesi içine girmirtir. lngil
tere bava kuvvetleri mare
şallarından Ellington Avus· 
turalyayı teftiş etmiş ve Sin· 
gapurda hava üssü ile bu 
kıtauın üslerinde beraberce 
çahşmasını temin edecek bir 
plan yapmıştır. 

1 

yat zabiti bulunan lmper· 
yal kumpanyası yolcu tay· . 
yareleri Ms kık Avustral
yanın içlerinde ve sahillerin· 
de seferler yapacaktır. Bu 
suretle pilotlar, lüzumu ha· 
linde yabancı kalmamak için 
memleketin her tarafını ta
nımış) olacaklardır. 

Avusturalya ticaret gemi· 
leri zabıtanı da müdafaa 
kurslarına ve tahtilbabirleri 
deie mahsus mektebe de
vama mecbur tutulmuştur. 

Avusturlyada mecburi as· 
kertik usulü şimdilik tatbik 
edilmiyecektir. Fakat ilk ih· 
tiyaç vukuunda bu tedbire 
müracaat edilecektir. Müda· 

Sivil ve askeri hava teş- faa He alakası olan sanayii 
kilitı arasında da işbirliği dahilde ilerletmek için bir 
temin edilmiştir. Pilotları in· milyon lngiliz lirası tahsis 
giliz bava kuvvvetleri inli· edilmiştir. 
-----------c:::::ı--------- - --· 
Bıyıklı olmak ı 

Gerek 
Macaristandaki gümrük 

memurları son günlerde bü
yil '< bir telaşa diiştüler. Na
sll düşmesinler ki, bundan 
sonra matruş gezemizecek
ler : Gümrük memuru de
diğin bıyıklı olur!... 

1890 da çıkarılmış olan 
bir kanun, gümrük memur· 
Jarının bıyıklarını kesmeleri
ni yasak etmişti. 

Büyük barbden sonra bu 
kanun unutuldu ve gümrük 
memurları da bıyıklarını her 
kes gibi traş ettiler ... Fakat 
son zamanlarda sıhhiye bu 
kanunu meydana çıkardı ve 
tatbikini istedi. 

Şimdi Macar gümrük me· 
murları yeniden bıyık salı· 
verecekler! .. 

Siyasette 
l\lüvazenei Kuva 

Nedir? 
Bu tabir, şimdi devletlerin 

gruplar halinde birbirlerine 
muahedeler va ittifaklarla 
zincirlenmiş bir şekilde bağ· 
lanmış olmalarını ifade eder. 
Bu suretle bu bağa girmiş 
olan devletin, harici politi
kasını diğerlerinin muhalefe
tine rağmen, istediği şekilde 
yürütecek kadar kuvvetlen
memesi temin edilir. 

Eskiden, bu "Müvazenei 
kuva., tabirile, bir Avrupa 
devletinin, diğerlerine bakim 
bir rol oynamaması için Av
rupa devletlerinin kuvvetle
rinin intizam altına alınması 
kasdoluaurdu. 

Heykeller 
Kömür yakan 

taksi 

Tayyare bombaların
dan nasıl korunuyor? 

Cumhuriyetçi ispanyada , 
caddelerde dikili olan hey
kelleri ihtilalcilerin bombala
nndan korumak için bir çare 
bulunmuştur. 

Paris sokaklarında antra
sitle işliyen ilk taksi görün· 
dü. 

Kömür yakan bu ilk tak
sinin tecrübesi muvaffakiyet
le neticelendi. Binlerce kilo· 
metreyi, hiç durmadan vasa
ti yüz: kilometre ile katetti. 

Kömürle işliyen bu taksi
nin bellzia taksilerinden gö· 
rünüşte hiç bir farkı yoktur. 
Y akmda bu taksilerin çoğa· 
lacağını ümid ediyorlar. 

Fransada benzin çok pa
halı o'duğundan belediye 
kömür yakan taksilerin ço· 
ğalmasına taraftardır. 

Hükumet, bu heykellerin 
etrafında betondan duvarlar 
çektirmiş, üzerlerine ve etra· 
fına kum torbalarını yığdır
mış ve çevrelerine de tuğla
dan yapılma sedleri vücude 
getirmiştir. 

aJtti. Bundan 394,000 to- iki Çeşmelik caddeıı istiklal (15-1) 
il yani yüıde yetmiş Uçü- okulu karşısında her çeşid -----------------------

,aasa çekmişti. lngiltere cild işleri, harita bezleme Bir Çift Güzel Göz Gibi 
!O ton, yani yüzde on bir bezli zarf, para zarfları, noter 
ltiade çekmişti. dosyaları yapılır. 1 ın şarkta Irak~ petrol- Resmi ve hususi müesse-
e rekabet edecek yeni seler ile bankalara aid zarif 
lar keşfedilmektedir. cild işlerini temiz ve seri 

i~~fezindeki Bahreyn olarak deruhte ederiz. 

M.: *******~:************~ 
;~l''-amra Telefon= 
~~ı n 2s13 = 

ldaresinee Milli Kütüpane Sineması )t 

~--BUGON Gayet nefis 2 film birden ! 
Franaııca !~~~~~av~d~~!::chot Tone a 

i~ Lorel - Hardi ve İkizler >ı 
a••N•< Türkçe sözlü Komedi Şaheresi ~ 

IS\aalar: 5,15-9 Meçhul kadın 3,30-7,15 Loral - Hardi= 

= 
DUNYADA 

NELER 
OLUYOR? 

13 gü ndc bir film çe
viren bir rejisör 

Holivudun senede 3 yilz 
bin lira kazanan rejiıöril 
Darryl Zonuch her on ilç 
günde bir film yapmakla 
şöhret bulmuştur. Bu zat 
şimdiye kadar 156 film çevir· 
miş ve biç birinde kaybet· 
memiştir. 

Bu zata göre, beyaz perde 
san'atkarları azalmaktadır • 
Bilhassa erkek artistler yok 
gibidir. 

Onun için de, beyaz per· 
denin istikbalini temin et· 
mek lazımdır. Bu da yeni 
artist bulmakla mümkündür. 
Bu yüzden, mekteb sıraların
da okuyan. istidatlı, güzel 
kızları aramak bulmak icab 
etmektedir. 

••• 
Bir Tayvare ~1eydanı 
Farelerin Hücumuna 

Uğradı 
Karaçi'oin 200 kilometre 

ötesinde bulunan bir tayyare 
meydanına muazzam bir fare 
salgını baş göstermi~tir. 
Meydanı muhafaza ile vazi· 
fedar o?an memurlar, tora
ğın en 1cfak bir tazyika bile 
dayanamadığını, ve hiç bir 
tayyarenin emniyetle yere 
inmediğini görünce hayretten 
donakalmışlardır. Uzun arat· 
tırmalardan sonra binlerce 
farenin toprak altında tünel
ler vücuda getirdikleri an· 
laşılmıştır. 

Bu muzir hayvanları öl· 
dürmek için zehir serpilmiş, 
öldürücü gazlar kullanılmtf, 
ateşler yakılmış, tüzaklar 
kurulmuş, buna rağmen fa· 
reler hene bildikleri gibi 
cirid oynamakta devam et· 
etmişlerdir. Memurlar, bun· 
)arla başa çıkamıyacaklarını 
anlayınca mücadelelerinden 
vazgeçmişlerdir . 

'*** 
Bir Atiınarın Başına 

Gelenler 



ilanı aş kedi len Tür iye 1 TORNAKS 

1 r::::.:;: '.<'.5 

vrupa vaziyetinin anahtarların- r:::::: 
dan biri türklerdedir 

••O++-----------
Rusya ve Balk nla 1 
avanslarına ·hüsnük 

laşm 
bul göst 

kt 
r 

dır. Inıı·ıterenin 
ektedir 

Liberale" gaze - 1 ./'-" Ve haklı olarak ..... ltaly a- ı 
~ da taın bir m abru kat fıkda-

. Lucien Romier geçen nı vardı r. BJ de11letın içio-
Türkiye hakkında bir de bl.llıınduğu sevkülceyşi 

P yazmıf ve bu esere, facia şudur ki, 4 milyondan 
1 bir buluş olarak, "Ca- f zla amele yaşatan bır se -

tr d'Allah,, {Allahın sü- n yie ve he gün daba fazla 
İsi) adını vermış • ı. Bu müş ü:peşeotleşen bir mılli 
ik, Şarka müteaHik her müdaf aya mukabil, ltaly,, 
gi bir teşebbüsün - ister t tb katt- ne petrol ve ne 

1Ya istl!rse Anadoluya de köıııürt• mali lir. Lınyite 

veccih olsun - bundan sabıp olmadığı gibi elindeld 
le yeni Türk devletinin alkol de mah iitler için gay 
Vetini nazarı itibara al· n kafidir. 

~ mecburiyetinde olduğu Zaruret karşısında, Rom~ 
diğer taraftan, Türklerin ~ 8crlın mihv~ri it ılydya 
llÜ niyet göstermemeleri kömür temin edl!bilır. F .ıkat 
İnde, Fransa ile logilte- petrol mevzuubahs olunca 
•ia Şarktaki mevkiJerioi ltalya için. tıbkı Almanya 
ıdafaada müşkilata maruz Avrupasındaki mahud "Drar g ' dalarını m vzuubahs eden için o! luğıı gibi, Romanya 
1. ki . . nach osten,, in gayesi izah Duce'nı"n Surı"ye ı"le Fı'lı'stı'n"ı ı ·ı A d 1 'h ca arı netıcesıne varı· ' petro ü ı e na o unuıı ı -
rdu. bulmuş oluyor. AJmanyay teklif etmeyi, tiyat}arıudan birini t rcıh 
(} Böylece, ltalyanın Türki- sanki eseri tesadüf olarak, l '- ı 

cgv erli meslekdaşımı7., etmekten baş {8 çar-= Kamı-
yeye karşı durumu anlaşıl- "unutmuş,, olması nazarı 

rk siyasetinin haris oldu· mış oluyor. Müstemleke man· dikkati celbetmemış mi idi? yor. Bütün mütebaki kısım, 
•u, millinetçiliklele ittifak ________ ..__ __ 

00
__________ yahud aşağı yukarı, Rus1a-

•dığını, petr()I membalara· o·· Do acak m' ı? rın, 1 gilızlerin ve Amerika-
llıurakebe etmek istedi- UDY8 lıların eH rindedir. Halbuki 

~i nıüşahede ediyordu. -·-------- Romen petrolleri ancak Bo · 
''Liik olan Türkiye, dini Amerikalı bir bilgin diyor ki:· Norveçte haran t ğiiziçiodeo veya Çekoslo -

'fuılara mubafelet etmek- 3 derece düşerse Avrupa dondan nıahvolur vakyanın mütefiki olan Yu-

~ir. Fakat diğer mesele- Viyana bniversitesi profe- satigrada düşecek olursa goslavyadan geçebilir. 

•de olduğu gibi bu mese· sörJerioden bay Şafer Ame· bütün Avrupa don kesilir Bunuo neticesi olara~ de· 
erde olduğu gibi bu me- rikada tavattun etmiş olan ve üa don bütün Avrupa nilebilir ki. Avrupa vaziy ti-
lede de oportünizm yolu· me~hur bilginlerdendir. medeniydini mahveder. nin anahtarlarından biri 

ıapabilir. Türkiye, Rusya Bu bilgin, elli senedir, Is· Bu nu söyliyen P of sör, Türklerdedir. Bundan dolayı 
Balkanlarla anlaşmakta· kandivavya yarım adasında Avrupalıların telaşa düsme· Atatürk'üo genç cumhuriye 

r. logilterenin avansJarına incelemeler yapmaktadır. Bu meler ini de eyrıca le V ye tiuin mey) ve niyetlerini bi ı-
iıoükabul göstermekte fa- ioceiemeler sonumcu profe- ediyor. Çünkü bu hadise mek calibi alakadır. Anka-
ıt Almanyanınkile red de sör, lskandinavya yarımada - ancak iki bin sene sonra radaki AJman nüfuzundan 
aıekt d" sında derecei hararetin otuz vukua gelecekmi~!... l d f ı b h e ır.,, ----- son zaman ar a az a a se· 
Netice itibariyle Türkiye, santımetre kadar yükseldiği· dilmış olduğu (bılbassa, M. 
~adisine kur }apılan bir ni görmüştür. Bir Daktilo 1 Von Papen'ın tayioi mevzu· 
~vlettir. Dostluğu, bilhassa Bu bilgin profesöre göre, A bah1 olmuş olduğu zaman) 
nadoludaki büyük petrol lskandinavyanın hararet de- ranty r ve Balkanlarda bir ltalyan· 

TORNKS 
TORLAKS 

TORNAl\S 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz. 
M. Alim Şeaocak Kemaraltı cad: Emirler çarıısı karıısında 

Numara 61 Telefon No. 4079 

-
Ço~uk B ıha lan la 

" 30 '' Liraya 

ekabet 

Rkb t 
Rek bet 

~1 jde 

isiklet 

Alm yadan yeni getirtmış olduğum ve lzaıir piyasasın
da 45 lıray.s sat.lan bisi kleti ri rekabet dolayısiie 30 liraya 
satışa başlQdıın Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
için vereceğın iz en kıymetli bedi ye yavrularınızın malik ol· 
mak ıstedikleri bisiklettı r. 

Ticarethanemizc uğramadan başka ticarethanelerden al
mamalarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzrnir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 
Asım Başakın. 

Ucu~luk rekoru 
VE 

Bir fen harikası 
Eo şık, e11 zarif ve soo mo

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruşa sat· 
m,kla u~uzluk rekorunu kıran 
Ü ıive sal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer p iyasaya çı

kardığı K rem Temizler sabu
ile de bir fen hııri1<ası yarat

mıştır. Tebrik ederiz 
A.lres: Bıicılardil 191 No 

Telefon: 3811 ' tiyatları dolayısiyle, çok recesi, topraklar sulardan Çabuk yazan bir daktilo Alman nüfuz mıotakası tak-
rannıaktadır. yükseldikçe düşmektedir. aranıyor. Şartlarını ogren- simi dedikoduları çıkmiş ol - ssss~sasss:ss~~s~.44 
Bu suretls, (Rayh'!n Tür- Bu bilgin diyor ki : mek istiyenler matbaamıza j duğu nazarı itibara alınırsa [+] i 
!eye ıöstermekte olduğu - Eğer İskandioavyanın müracaat etsirtler. Eski yaıı • bu meselenin calibi alaka t•l Elbise ve Manto 
aka ile Tuna ve Saikan .. vasati hararet derecesi 3 yı bılmesi şar:tır. 6-1 • tarafı daha ziyade artar. 't] 
~~~~~-~~~~~-~~~~~~~, ~. ~ Mıra~ılarına M~da, 
•f;I> • "' • :~n D • AH.RI IŞIK >tB!IIi~ ~Zabitan, Baylar ve Bayanlar n. ı r c, l c, e gı Kolonyası m lzmir Memleket Hastanesi Rootken Mütehassısı s [+)En mGşkülpesenl müşterileri memnun 

ri RONTKEN VE B (•leden bu firmayı unutmayınız 1 

Adı iJe Şifa Eczanesi ~ Elektirik tedavileri yapılır ~ ~~:~ Tüccar terzi (Tar~paz~ra lbrahim . -. • il 
T . . +" Karakaş) bukere yenı magazada zen gın çeşıdler. Terzı- 1 

emizlik, Tuvalet, Massaj ve E lkıncı Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 S ~ı~ hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve ıık 
~iikıek dere!:ı~all~~if t:t~i~ar;::i çb~r e~:i~~~~ yapmıştır. E~tt~~~tiSEr!l~ıtiXBSC;lS2U.~Et!lt;Jm18E~ [+ manto, ~ob, tayyor, ete~, büluz . ~e tovakar Zabitan ve f 

g 
1 

-:- ..... f (f sivil elbıse ve kaputları ımal edılır. 1 

L•TRES• 150 K · i+] Muamelem peşin ve taksitledir. : 
1 1 UrUŞtUr [+]Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kifidir.

1 ı Yünlü, ipekli, r•lDiKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 ı 
•İfa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası pamuklu, keten f!) TELEFON: 3276 
11 bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığına emindir. li ve karışık ku (+] 2 

"2SH:•:&22S&2.'&:SS22ıast•:•X•~SB• Fevkalade maşları çok ko 
L lay ve lekesiz 
İmon çiçeği, Menekşe, Şipr, H. eli kolon)1a- boyar solmaz. 

ları 200 Kuruş 
Büyük lüks şişeler 65 kuruş 
Küçük » » 40 kuruştur 

Tavsiye ederiz. 
1
--W --WW-&B&iiliCiiiB 

Cilt 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOuLU 

ve Tenasül hastalıkları 
elektrik tedavisi 

ve 

~ 

400 gram sık 

letindeki kuma 

şa bir paketi ki 
fidir. 

1 Telefon 
1 
1 

( 3882) 

Balçurva Ağamemnun 
Kaplıcaları 

1 - Haziran • 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamemr 
nun kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın 
bahşettiği bu şifa yurdunun emsaline faik bir su benliz 
Türkiyenin hiç bir tarafında keşfolunamamıştır. Aaarlardan 
beri beşeriyete hizmeti hazık doktorlarımız tarafından tak
dir olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek hastalıklardan 
muzdarip hastalarına bu şih yurdunu tavsiye etmiılerdir. 
Kimyagerlerimiz tarafındın tahlil olunan bu emsalsiz ıuyun 
raporları muhasebei hususiye dairesinde mahfuzdur. 

Evsafına dair fazla sözü zaid görür. Muhterem milıteri· 
lerimin teşriflerini bekler otobüsler muntazaman aeferler 

._. ..... ~ı.ıuı::uu......o:ıwu.u:.ı:.a11LJııa.wu.ıu ilerime te b i e 1 er im. 
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l•l !il ·I :J i-=ı: I 
Dünkü 
Yangın 
Otla Keçecilerde Ali efendi 

aokajıada bay Fahriye ait 
Ye Saatoaun kiraci bulundu· 
ia 6 numaralı ahıap ylin 
depoıundan çıkan yangın 
V ako adında birinin attıiı 
ıljaradan çıkmııtır. Atef bir-i 
deabire bliyümüş yanındaki 
belediyenin kireç hanı ile 
civar evlerin saçaklarına si· 
rayet etmiıtir. Yetiıen hah· 
ramaa etfaiyemiz tarafında:ı 
ateı bir daire içine alınarak 
a6adürlilmüı iıe de iki etta
iye neferi hafifçe yaralın
mııtır. 

Ekmek Fiatleri 
Ekmek fiatinin y6kıelme

meaini teminen lzmirin gün
de urfetmekte oldnğu 80 
ton buğdayın Z11aat bankası 
tarafından temin edilmesi 
muvafık gCSrlUm&ı ve 11kıntı 
kalkıncaya kadar bu mıktar 
buğdayın Z11aat bankası ta· 
rafından verilmesi vekaletten 

1 
emredilmiştir. ---.. ... .._ __ 
Feci Bir Cina

yetet 
Torbalının Karaağaç kö

Jlnde de çok acıklı bir ci
uyet olm111tur, Ba köyde 
oturan Şakir oilu Muıtafa 
aile kavğası neticeai olarak 
karııı Şllkrliyeyl iıkence ile 
lld&rmllı ve Yahya adında 

11m11Mai"ın"aide ağır surette yarala· 
11ıııtır.11 ve kaçmııtar. Katil fİd· 

tletle aranmaktadır. 

ikinci Noter 
• Emin Erener 
Selinik Bankaıı karıısın-

111.ııı1,,.-ki Bahçeliler hanında va· 
e giSren ikinci Noterlik 

... .-.. eıi, eski Paket Postaha-
•inia bulunduğu Saman 

eleainde lı Bankasının 
ııııadaki binaya önllmüz· 

eki Pazarteai gllnünden iti· 
ren taııamıı olacaklar. 
lzmirin en eıki Noteri 

lan Bay Emin Ereaer'in 
ıaleiindeki alikasına gü· 

--- -1 bir miıal teıkil edecek 
adar m6kemmel ve Münta· 
m bir halde hazırladığı 

.... yeni dairesinde de muh· 
rem lzmir halkının itlerini 

........ ,•mi dikkat ve ıüratla 

llliWreceği ıüpbesiz olan mu· 
• eyh.n bu yeai teıebbü· 

~llBılü takdir ederek kendisi· 
tebrik edar ve muvaffa· 

,etler dileriz. .. 

( llallma S.11 , 

Hamidiye süvarisini Kral Faruk kabul etti 
lskenderiye, 14 (A.A) - Hamidiye kumandanı yanında Türkiye konsolosu olduğu halde 

saraya giderek defteri mahsusu imzalamış ve müteakiben mahruse yatı kumandanını ziya· 
ret etmiştir. Mahruse kumandanı bu ziyareti iade etmiı ve merasimle karşılanmış ve uğur
lanmıştır. 

• 
iki plinörümüz dünya rekorunu kırdı 

Ankara 15 (A.A) - Türkkuıu muallimlerinden Ali Yıldız yanında muallim namzedi 
Sezai Göksu olduğu halde Kranih tipi iki kişilik bir yelken plinöriyle loöoil yüksek yel
ken uçuıu kampından 14 saat 20 dakika süren bir uçuş yapmışlardır. Ve Alman tayyare-
cı lerinden Ernest Jachtman ve Fasedorf tarafından bir RM.-4 Verminstad SyJtde 26-27 
Teırinisani 937de yapılmış olan 13 saat 59 dakikalık dünya rekorunu 21 dakika fazlasiyle 
geçmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Ortalığı Karıştırmak İstiyor 
Paris, 15 (Radyo) - Fransız matbuata, Polonya Hariciye Nazırı Kolonel Bekin 8alhk 

devletlerile olan temasları etrafında makaleler yazınakta ve bu adamın, Rusyaya karşı bir 
takım konbinezonlar vücude getirmek suretiyle ortahğı karaşhrmak istediğini ileri sür
mektedirler. 

Korkunç bir kasırga 
Budapeşte, (Radyo) - Macaristanın birçok y~rlerinde başgösteren karkunç bir kasırga 

neticesinde mühim zararlar busute gelmiş ve dokuz kişi ölm~ştür. Bazı yerlere yıldaramlar 

da düşmfiş ve yangın çıkarmıştır. 
~~~~~~~~~~~~•• .. ••o:>•• .. ··~~~~~~~~__,--~-

MAKİNEYE VERİLİRKEN: 
Fransa Türkiyeyi gücendirmek istemiyormuş ' 

Belgrad (Hususi} - Pravda gazetesi Hatay meselesinden bahsederken Fransanın bu iş· I 
de Türkle i gücendirecek bir hadise çıkarmak istemediğini yazdıktan sonra diyor ki : 

"Fransa böyle bir halin Türkler tarafınd:ın kendi aleyhlerine matuf bir hareket olarak 
telakki edilmesinden korkmaktadır. Türkiye günden giine kuvvet ve azamet peyda eden 
bir devlettir. Bundan maada Türkiye öyle bir çoğrufi mevki iıgal etmektedir ki, ne Fran· 
sa ve ne de lngiltere Türkiye ile aralarında mevcut dostane münasebetleri kat'iyen boz· 
mak iıtememektediıler.,, 

Bu iş Türkiyenin istediii gibi olacak 
Belgrat (Hususi) - Pravda gazetesi Paris muhabirinden alıp neşrettiği bir te)ğrafa gö· 

re, Hatay iıine Ankara hükumeti ile Türk umumi efkaranın verdiği ehemmiyeti sezen Fran
ıız ricali oradaki intihabatın müşkülita uğratılmaması için yeniden tedbirler alınacağını ve 
bu meselenin T&rkler lehinde neticeleneceğini ihsas etmekten geri kalmamaktadır. Bu te· 
lejraf haberine nazaren Fransa son zamanlarda Türkiyenin dostluğunu kaybetmemeğe 
azmetmiıtir. 

Emineyi Müzayede ile Fevkalade 
Vurdular Büyük Satış 

Bu gün saat lOda Eıref· 19 Haziran sabahleyin ıa· 
paıada oturan ve başturakta at 08 buçukta Buı navada 
dükkinı bulunan bıçakçı Ha· Cumhuriyet meydanı karıı· 
sen, evvelce metreti bulunan 
ve halen mahkemede birbi· sında ismet lnönn caddesin· 
rinden davaları mevcut olan de 2 No. lu büyük bahçeli 
Amaıyalı bayan Emineyi evde lzmirin tanınmış ve 
kasap dükkinları önlln· eski ailelerinden 8. Edvar 
de bıçakla üç yeriDden Vitel'e ait emsalsiz mobil· 
dükkinı önünde yarahyarak yeleri açık artırma suretile 
kaçmııtır. satılacaktır. 

Y arah hastahaneye kaldı· Dikkat : Pazar giinii sa· 
rılmıı ıuçlu tiddetle takip bableyin Burnovaya hareket 
edilmektedir. 

t decek tren saatleri, 8, 7 ve 
Hatayda 10,tS geçedir. Ayni zaman· 

V da muntazam otobüs sefer· 
aziyet leri vardar. 

- Baıtarafı 1 incide - Satılacak eşyalar arasında: 
ehemmiyet ve alika ile takip · emsalıiz iki aynah maundan 
ediliyor. Hükumetin yakında mamül ıifünyeralı aynah do· 
Hatay meselesinin son tekli lap, aynalı tuvalet, maundan 
hakkında Türkiye umumi mamül miiteaddid boyda beı 

Teknik efkirını tenvir edeceği an· adet kıymetli kütüphane, ve 
laıılmııtır. 

markalı salon gramafonu 
plikiyle, Şam işi paravan, 
emsalsiz ceviz ve maundan 
mamul ıömiae aynaları, se· 
nede bir defa kurulur saat, 
döner etejer, şemsiyelik, 
perdeler kornezlerile, tabure, 
heykeller, muhtelif etejerler, 
Avrupa mamülih kristal 
camh vitrin, müdevver ve 
mustatil orta masaları, sakıı 
ve kolonalar, aynalar, 6 
muhtelif büyük odanın ta· 
ban muşambaları, bavaga11 
sobası, iceriden çekm~celi 
emsalsiz aynalı dolap tuva
leti ve komidonası, çamaşır 
dolabı, müteaddid birer bu· 
cok ve ikişer kişilik direk-. 
Ji karyolalar yataklarile, ay· 
nalı lavomanlar, peşkirlik, 
kargı resim sehpası, fotoğ· 
raf makinası, Şam işi tabu· 
re, poker masası, kristal şi· 
takımı, heykel i saat, ayna· 
sız elbise dolablar1, ve 500 
kadar muhtelif boyda buzlu 
ve düz cam bahçeler için, 
vesaire bir çok lüzumlu eş
yalar bilmüzayede satıla
caktır. 

luhal8b8 BorMU lstanbul, 15 ( Huıuşi) _ 300 kadar kitap, yazıhane, 
UV Hatayda bulunan askeri he· gırgulı dosya dolabı, deri 

E Çeleb• yetimiz ve bu heyetin reisi yazıhane koltuğu, madeni 
• • 1 Tilrkiye genel kurmay ikinci aynalı ıemsiyelik, emsalsiz 

rilrJ~lllniıçarıısı No. 3 telefon 3435 reisi orgeneral Asım Gün· yağh ve ıulu boya tablolar, 
Muhaıebeye ait blltila it· düzle Fransız askeri erkanı çok kıymetli lllks kabartma 
aizi tam bir itimad ile ar&11nda cereyan etmekte 

lllU .. ıdi edebilirsiniz. olan mllzakereler tevekkufa büyük salon ~aynall, btiyük 
taban hahları, dört adet an-

e B&ro, kanana uyıun ıe· uğramııtar. 
de Ye muhtelif usullerde Y Ek• tika etejer, yeni bir halde anan ın büyük vantilatör, gümiiı 
uhasebe tesis eder kaplama ıamdanlar, eski Ulucaklı Mehmed Ergia'e 

Def ter tutar aid 60 dönllmlük ekin tarlası antika seccadeler, emsali 
Janço tanzim eder Lokomotiften sıçrıyan kığıl· görülmemiş eski ltalyan ve 

k k f 
amdaa tutuımuı ve tama· Çin, Japon vazoları, ve çini 

H1Esap tet 1 ' tas İY,e men kül olmuıtur. Tazminat tabaklar, gayet lüks ve na· 
• tililJLJ.ilı=Lı.ıaıu::::uı:J:._JLi.ataaiuAı._ __ ~~--......... 

HAMiŞ : yukarıda yazılı 
eşyalar acele satılacağından 
taliplerin istifade etmeleri 
için bu fırsatı kaçırma mala· 
rını tavsiye eylerim 

Fırsatı kaçırmayınız. 
Fırsat artırma salonu ... ....... ...... .., 

fzmir Sicili Ticaret Me· ı 
murluğundan: 

(Nazif kihya ve Max Zim· 
mer) ticaret unvanile lzmir· 
de yeni tuhafiyecilerde dok
tor Hulusi caddesinde 66 
numarada kalorifer tesisat 
ve ticaretile uğraşmak üze
re teşekkül eden işbu şirke
tin ticaret unvanı ve ıirket 
mukavelenameıi ticaret ka· 
nunu hükllmlerine göre ıi
cilin 2319 numarasına kayt 
ve tescil ediJdiği ilin olunur. 
lzmir sicili ticaret memurluğu 

resmi mühür ve imzası 
F. Tenik 

MUKAVELE 
Bugün bin dokuzyüz otuz 

sekiz yılı Haziran ayının 
onuncu dünUdür. 

Türkiye Cumburluğu yasa· 
]arına dayanan ve örnegi 
tasdikli aşağıdaki mühür ve 
imzasını kullanan lzmir ikin· 
ci Noteri Mehmet Emin Ere· 
ner, vekili Raif Giray Bah· 

çeliler hanındaki dairemde 
ve işimin başında iken saat 
on dörtte yanıma gelen, adı 
ve sanı lzmir Bayraklı yeni ı 
taksim sokak 8 No. da Mch· 
met oğğlu lbrabim Kabaca 
ve lımir Şeyh sokak Fettah 

mahallesinde 39 N o. da Rıh· 
tım kolcusu Etem adle şahit· 
lerle belli olan iz lI ird e Al· 
sancak Dilküşa sokağında 

1 O N o. lu evde ' oturan Otto 
oğlu MaX Zimmer ve lzmir 
de Bayraklı Sahil sokağında 
20 No. lu evde oturan Ali 
oğlu Nazif Kahya baştan 
aşağı tarafımdan yazılmak 

üzere anlatacakl~rı gibi bir 
mukavelename yapmaldığımı 
istediler. Yasanın aradığt 
gibi kendilerini ve şahidle
rini ergin ve olğun gördüm. 
isteklerinin ne olduğunu sor· 
dum. · 

Benim ve şahitlerin yanın· 
da söz aldılar ve dediler ki: 

Akitler kollek tif mahiye• 
tinde bir ticaret ıirketi tesis 
ettiklerini ve ıirkete başka 
bir şirketin dahil olmadığını 
beyan ve mukuvele şartlarını 
şu suretle tesbit ettiklerini 
ifade ederler. 

M. 1 ı Bu ıirketin mer· 
· kezi ticareti lzmir ve mer· 

kezi muamelatı da lzmir de 
yeni tuhafiyecilerde Dr. Hu· 
lüsi caddesinde 66 numaralı 
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mağazadır. 
M. 2- Bu ıirketin aa • 

vanı Nazif Kihya ve Makı 
Zimer'dir. 

M. 3 - Kollektif ıirketl· 
ni ilzam ve teahhllt albaa 
koyacak muamellt ve uku· 
datta şerikler miiçtemian im· 
zaya mecburdurlar. 

M. 4 - Bu kollektif ıir· 
ketinin mevzuu kalorifer te· 
sisah ve ticareti ile iıtiraJ· 
den ibarettir. 

M. 5 - Bu ıirketin Hr• 
mayesi Beş bin 5000 Tllık 
lirasından ibaret olup yarı 
yarıya konulmuştur. MaX 
Zimmer'in sermayesi arala· 

nada kıymetleri takvim olu· 
nan ayniyat ve Nazif kib· 
ya'nın da nakitten ibarettir. 

M. 6 - Her ıerikin kir 
ve zarardaki hisaesi müsa· 
vidir. 

M. 7 - şirket bu giiadea 
iki sen• için mer'i ve mute· 
berdir. Ancak hitamı mlld· 
detin bir ay evvel şerikler· 
den birinin feshi ademi ib· 
bari halinde müddeti ıirket 

bu mukavele şartlan daire· 
sinde daha iki sene için 
temdit edilmiş sayılaçaktır. 

M. 8 - Ortakların bu ne· 
vi muameli ticcariyeden gay
ri muamelita girişmeğe mani 
yoktur. 

M. 9 - Her senenin ki· 
nunuevvel gayesinde senelik 
pilioço yapılarak kir ve za· 
rar teıbit olunacaktır. 

Arzulan bundan ibaret 
olduğunu beyan etmeleri 
üzerine bu mukavelename 
re'ıen tanzimle beraber hazır 
olanlar yanında açıkça okun• 
du meal ve münderecabnı 
aynen ve tamamen kabul 
ile !krar ettikten ıonra altı 
hepimiz tarafından imzalandı 
ve mlihiirlendi. 

Genal sayı: 7589 
Özel sayı: 6 161 
işbu mukavele suretinin 

dairede dosya11nda ıaklı 
10·6 38 tarihli ve 7484geael 
Hyıb aslına uygun olduğa 
tasdik kılandı. Bin dokuz yBz 
otaz sekiz senesi haziran 
ayının on üçüncü pazarteıi 
günü. 

lımir ikinci noleri resmi 
mühür ve M. E. Erener 

imzaıı 

lzmir Defterdarlıiından: 
icar No. Lira 

355 Mir Ali mahallesi Topanhoca so. 63 numaralı ev 36 

356 Karşıyaıka soğukkuyu Medeniyet sokak 48 No.lı ev 33 
357 Gaziler kemer C. 208 den müfrez 222 No.lu ana 10 
358 Kızılçullu Güneşdere Şümendifer cd. 15 taj N.lu ev 24 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 • 6 • 938 ta
rihinden itibaren 15 glin müddetle müzayedeye konulmuı
tur. ihalesi 30 - 6 - 938 tarihinde Perıembe gllal Hat IS 
dedir. Taliplerin Milli Emlik Miidürlüğüne milracaatlara. 

(2114) 

lzmir vilayeti Muhasebei Hu· 
susiye müdürlüiünden: 
Sarıgüllü Hasanın müterakim vergi borcundan dolayı mil· 

zayedeye çıkarılan Hacı Mahmut mahallesinin Haca Iaıam· 
Jar sokağında 13, 15 numaralı ve 3500 lira kıymeti 111a~aaı. 
meaeli furunun birinci açık artırma neticesinden 2626 liraya 
müşterisi zuhur etmiı ise de daha 10 gün müddetle aıkıya 
konulması heyeti idare kararı iktiz11ından bula~ma~la 
25 6 ·938 Cumartesi günü yapılacak açık a~hrma ~e!ıce1ı~. 
de iıbu gayri menkulun son arhran uhdesıne kat ~ ıhaleıı .. 
nin icra kılınacağı ve müzayedeye iştirak edecekler•D yilzde 
7,5 pey akçelerinin daha evvel sandığa yatmlmalarının IQ. 


