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Necaşi 
Assamblede Habeş dava
sını müdafaa için bugün 
Cenevre'ye gidiyor 

Fiati (100) Para 
~~~~~~~~~~~~~ 

Paris l(adınları Nüınayiş 

Eden 
Paris'ten hareket 

ediyor 

Lord Eden 
Paris 25 ( Radyo) - Lord 

Eden, bugün Cenevre'ye ha
reket edecektir. Evvela trenle 
gitmek niyetinde iken bilahare 
bu fikrinden vaz geçmiş ve 
ta~are ile gitmeğe karar ver
nııttir. 

M Fransız, Dış işleri bakanı 
· lvan Delbuş ta bugün Ce

ncvre'ye ıidecektir. 

ameie lideri ilave etmiştir: 
- Bu mabut 8 ay içinde 

daima yere yuvarlanmıştır. 
Bütün bu sözlere cevap 

veren Sir Con Saymon M. 
Eden'in bütün kabine erka
nının müzahareti ile zecri 
tedbirlerin lehinde ne yap· 
mak miimkünse onu yapmış 

Düşman bekligen 
Ônkon, 25 ( Radyo ) -

Nankin ile Koanks orduları 
Tidan havalisinde çarpışmağa 
başladılar. Her iki taraftan . 

bir Çin nöbetcisi 
zayiat mühimdir. Nankin ku
mandanları, umumi taarruz 
için (Şangay-~ ek) ın emrını 
bekliyorlar. 

..... ·••·++·*41 .. - ----
Al man ları n1800tan kı Bel~i-
[ ka'yi iki günde ge~ebilir 

Saylav M. Dö Kerillis, Fransa için de . acil bir 
; l. tehlike mevcut:olduğunu söylemiştir 

Paris, 24 (A.A) - Meb'u

san meclisinde hükumetin ha

rici siyaseti hakkındaki beya

natını takip eden müzakere

ler sırasında, sağ cenaha ve 

merkeze mensup muhafaza

karlardan M. Dö Kerilis, Al

manya'nın Çekoslovakya' ya 

karşı ani bir hücumda bulun

ması ihtimalinden bahsetmiş 

ve Fransa'nın böyle bir ihti

male karşı hazırlıksız bulun-

duğunu söylemiştir. Mumailey

hima, Fransa için de acil bir 

Hindenburg 
Jeplini Nevyark'tC;ln 

kactı , . 
Nevyork 25 (Radyo)- Hm-

denburg Jeplini, bugün bura
dan hareket etmiştir. Yolcular 
aıaamda dünya boks şampi
yonluğunu kazanan Maks Şi
meling te vardır . 

Bir A lman neferi 
tehlike mevcud olduğunu ilave 

etmiş ve: 1 
- "Alman'ların 1800 tankı 

ve motörlü fırkaları iki gün 
zarfında Belçika'yı geçebilir.,, 
Demiştir. 

--- --------- --Kasırga 
Yüzünden yarala. 
nar ak hastahane
lere yatırılanlar 
Paris, 25 (Radyo) - Fran

sız kabinesi erkanından Ma
dam Bruntriyet, dün, Paris 
polis müdürünün refakatile 
bütün hastahaneleri gezmiş 
ve evvelki günkü müdhiş ka
sırgada yaralanarak tedavi 
altına alınanları ziyaret eyle
miştir. 

Siyasal 
retler 

• 
zıya-

oldu 
Paris, 25 (Radyo) - Ha

riciye nazırı M. lvan Delbuş, 
(Bugün) Rus sefiri Potemkin 
ile Yugoslavya sefiri M. Puriç 
ve ayan reisi M. Arn Branjeyi 
kabul eylemiştir. 

Dahiliy; Vekili;;,,iz karşılayıcılar -arasında 
Dahiliye vekili ve cumhuri- det istirahattan sonra şehir 

yet Halk partisi genel sekre- gazinosundo şerefine verilen 
teri Şükrü Kaya, dün akşam- ziyafette hazır bulunmuştur. 
ki Ankara ekspresi ile şehri- Şehrimize gelmiş bulunan, 

. 1 . Basnlahane Antalya, Bordur, Isparta, De-
mıze ge mış ve nizlir Aydın, Manisa ve Balı-
istasyonunda karşılanmıştır. kesir valileri ile lzmir valisi 
Dahiliye vekili ile birlikte par- bugün saat 14 te Şükrü Ka
ti genyön kurul üycl.crinden ya'nın riyasetinde parti bina
dokuz saylav şehrimize gel- sında bir toplantı yapacak-
mişlerdir. lardır. Muğla valisi rahat~ız 

Şükrü Kaya, trenden inince bulunduğundan bu toplantıya 
ikametine tahsis olunan Gazi i 1tirak edemiyeceğini bildir-
konağına gitmiş ve bir müd- miştir. 

~~~~-----.-·~·1·------~~~~-

Necaşi bugün Cenevre-
ye hareket edec~k -·-lsvicre hükumeti, Habeş imparatoruna 
lsvicre'de oturmamasını bildirdi 

' Londra, 25 (Radyo) - Ha-
beş imparatoru, yarın (bugün) 
Cenevre'ye hareket edecektir. 
Necaşi, tayyare ile gitmekten 
çekinmektedir. 

Bern, 24 (Radyo) - lsviçre 
hükumeti, İtalyan Habeş ihti-

lafı halledinceye kadar, İsviçre 
topraklarında oturmak fikrin
den vaz geçmesini Necaşi'den 
talep etmiştir. Fakat, davasını 

Milletler cemiyeti assamble
sinde müdafaa için Cenevre'ye 
gidebileceğini bildirmiştir. 

---··---
Yeni zırhlı 

A z daha yanıyordu 
Paris 25 (Radyo)- Sen Azar 
deniz inşaatı destegahlarında 
yeni inşa olunan Jorjleg Fran
sız zırhlısında ateş çıkmışsa da 
derhal söndürülmüştür. _____ ,_ ....... ~ . ~· ----------

Yunan Kralı AtinaYa dönüyor 
~~~ül8~~~~ın~~ 1 

• 

Yunan Kralı 
Atina, 25 (Radyo) - Kral 1 

ikinci Y orgi, Makedonya se- j 
yahatine devam etmekte ve 

ikinci Yorgi 
her yerde büyük tezahüratla 
karşılanmaktadır. Kral cumar
tesi günü buraya dönecektir. 
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-·Fıkra: A. Ottonun mektubu 
t "'"'"'!~C~C~SS~·~·>;ı,;,,,;,,o-....-.. .... ~c~~},:.;;,.;--....... 5

....... il 

M k 1 Harp terbiyesi " Vatanıma dönmeğe ve Avusturyaya es .. 
ki kuvvet ve refahı vermeğe hazırim .. ,, aça iZi Eski Roma patrisiyenlerin· 

den Catilina, askerlerine öl· 
Nakili KAM/ ORAL • dürmek -~elek.~sini kaybettir· 

Deyli He· "Kat'i bir karar veril}enin 

155 - memek ıçın, luzumsuz kıtaller 
Piyedoş Kambremer'in yu··zü- yaptırmakla meşhurdur. 1936 

da bir ecnebi kumandan, Cc· 

rald gazete· tam zamanıdır. Her an, vata-
sıne bildiri- nıma dönmeğe ve Avustur-
liyor: ya'ya eski birliğini, kuvvetini 

Son Avus· ve refah~nı vermeğe hazırım. 
turya impara- Ben, bütün rekabetlerin, ne bakarak af talebetti nevre'den işitilecek kadar ya· 

Pek o kadar tanımaz . 
Arbalet sokağındaki köşkte 
hizmetkarlık ettiği zaman dahi 
bir takım hususi meşguliyetleri 
olduğundan bizle topu topu 
sekiz on defa görüşmüştür. 

Birde Janet ile ben, temiz 
elbiselerimizi giyecek olursak 
kadın, bizi kat'iyyen tanımıya
caktır. Binaenaleyh . siz, her 
hususta müsterih olabilirsiniz 
hemşerim. Birde demin istas
yonda bize tesadüf eylediği 

zamanda üzerimizde eski elbi-
seferimiz varken bizi tanıma
dığı halde eski elbiselerle hiç 
tanımıyacaktır. 

Piyedoş, uzaktan geçen bir 
tanıdığıyle konuşmak üzre 
kömürcü ile karısının ellerini , 
ııkarak acele ile : 

- Söyledikleriniz doğrudur. 
Yarın gene konuşuruz. 

· Dedi ve ayrıldı. 

Kömürcü ve karısı, dükka
kine gitmek üzere eşyalarını 
sırtlarına aldılar ve yola çık
tılar. 

Piyedoş'un uzaktan gördü
jii adam, istasyon meydanın
dan geçerek rıhtıma doğru 
yoluna devam ediyordu: Piye
doş, her ne kadar bu adamı 
şimdiye kadar topu topu bir 
defa görmüş ve gördüğü za· 
man dahi kendisile ancak 
yanın saat kadar konuşa bil· 
miş ise de, bu defa onu gö· 
rür görmez derhal tamyabil· 
miştir. 

Piyedoş'un konuştuğu adam 
dilsizin hapishaneden çıkma
sına Piyedoş'la Pigaş'ın bek· 
!edikleri gece kendilerine mü
laki olup Tolbiyak hakkında 
malumat istiyen Orlean şimen· 
difer hattı makasçılarından 
Piyer Gambremer idi. Piyedoş 
mumaileyh ile görüştüğü ak· 
şanı, kendi~ine nakletmiş ol
duğu bir vak'a, yani T olbiya· 
km şimendifer hattı üzerine 
Fransız altınlarını düşürüp, kızı 

Mart bunları toplarken, az 

kalsın tren altında kalarak çiğ

neneceğine dair olan bahs, 
elan hatırında kaldığı gibi, 
Tolbiyak'ın Mart'a isabet ede· 
cek olan bir mirastan dahi 
Kambremere bahsetmiş oldu· 
ğunu da pekala biliyordu, hatta 
bütün bu ahvali M. Anri'nin 
hizmetine girdiği gün kendi
sine söylemişti. 

M. Anri Piyedoş'un bu hi
kayesine pek te ehemmiyet 
vermemişti. Hatta, dilsizin 
kaçırılmasında bile Tolbiyak'ın 
fazla alakası olduğuna da 
kani değildi. ihtiyar ve tec· 
rübeli hafiye, oğlunun tevki· 
finden sonra lngiltere'ye git
tiği ve orada bir müddet 
oturduğu zaman. bir dereceye 
kadar fikrini tadil etmiş idi, 
Hatta kendisi, o zaman bin· 
başı Osilva'nın mirasına dair 
bazı mühim malumat almış 
olmalıki, Paris'e Hind'li 'prens 
kıyafetile düşündü bu mes' ele 
ile olanca kuvvetilc alakadar 
olmuş, uzun tetkikata hasrı
mesaı eylemişti . 

Piyedoş; Piyer Kambrcmer 
ile kızına dair olan vak'ayı 
M. Anri'ye haber verdikten 

sonra, onunla efendi si arasında 
müaharen birkaç defa daha 
mezkur vak'adan bahst!ttiğin
den, M. Anri, Tolbiyak'ın 
antrikaları arasında böyle bir 
vak'anm da bulunduğunu bi· 
lerek bunun inkişafını iste· 
mişti. Bu münasebetle Piye· 
doş, Piyer Kambremer'i gö
rüb ondun malUmat almağı 
unutmamış oldağu halde bazı 
mühim ve daha müstacel işler 
çıktığından, o güne kadar 
buna muvaffak olamamıştı. 

kın bir yerde, şunu söylemek· 
tedir : 

torunun oğlu mücadelelerin üstünde Allahın 

" - Milletler, cevherlerini 
muhafaza etmek istiyorlarsa, 
ara sıra harp etmelidirler!,, 

Acaba bunu söyliyenler daha 

Arşidük Otto, çızmiş olduğu meşru yol üze· 
derhal Avus· rindeyim; prensibim budur. 
turya tahtına Vatanımda yüksek bir kuv· 
geçirilmesi için vet bulunması dolayısile çe· 

lkuvvctli bir veya birkaç dev
letin kendilerine karşı harp 
etmelerine hak verecekler mi
dir?. Hayır burada nazariye 
değişiyor: Silahlarımızı geri 
milletler üzerinde kullanalım. 

bir dilekte kişmeler ve ihtilaflar devam 
bulunmuştur . eylemektedir. 
Tirol köyle- Bütün kuvvetlerin bir arada 

Burada cevher davasının ga· 
rip bir şekil aldığını hissedi
yorsunuz. Silahsız bir kalaba· 
lığı topa tutmakla, hangi milli 
cevheri soysuzlanmaktan sa· 
kınmış oluyorum? Buna naza· 
ran ispanya Arenleri daha 

iyi cesaret meydanları değil 

midir? Toreador darbesinde 

yanıldığı zaman, azgın boğa· 

nın boynuzları üstünde can 

rinden birisi Arşidük Otto toplanması lazımdır. Allahın 
olan Munster köyü halkı, yardımile bu işi başarabile· 
prense fahri hemşeriliği ver· ceğim. Çünkü unvanımı hiç· 
mişlerdi. Buna ce'tap olarak bir gruptan almıyorum.,, 
Arşidük'te o köy halkına Bu mektup, kralcı gazete· 
göndermiş olduğu bir mektup- lerden birisinde intişar etmiş· 

Piyedoş'un tebdili kıyafet ta demiştir ki: tir. Bu mektubun krallığın 

Gardenparti 
avdeti için neşriyata yol aç· 
mak için mi, yoksa Şuşning 

etmek suretile dışarıya çıkma· 
sı, her ne kadar Tolbiyak'ı 
takip edememiş ise de, kö
murcu ve karısile mütabık 

kalmak ve Kambreİneri gör· 
mek gibi işleri başarmağa 
muvaffak olması gene bir iş 
sayılabilirdi. Hele, Arbalet 
sokağında öldürülen güzel 
kadının hizmetkarını ele ge· 
çirebilecek olan kömürcü ile 
karısını elde etmek, baba An· 
riyi daha fevkalade memnun 
edecek bir işti. 

Bu akşam Şehir gazinosun· ile Mussolini arasındaki gö· 
da C. H. Partisi Yalılar mah· rüşmeden sonra verilen bir 
felinin garden partisi vardır . kararla mı neşredildiği Viya· 
Sabaha kadar devam edecek na' da münakaşa edilmektedir. 

Piyedoş, hem bunları dü· 
şünüyor ve hem de küçük 
kızı Mart ile yavaş yavaş 

yürüyen makasçı Kambremerle 
ne suretle konuşabileceğini, 
ne gibi bir vesile hazırlamak 
lazım geldiğini teemmül ed~
rek yoluna devam ediyordu. 
Kurnaz hafiye bu hususta 
fazla yorulmadan bir çare 
buldu.· 

Rıhtım kenarında in~andan 
eser yoktu. Epey zamandan 
beri istasyonda da kalaba-

verır. 

Cevher muhafazası mes' ele· 
sinde küfüv ve ayar aramak 
başta gelir. Eğer Catilinanın 
usulü bir terbiye esası olarak 
alınacaksa, o vakit bir mem· 
leketin vatandaşlarını sıra ile 
mezbahalarda boğazlama ıne· 
muru olarak kullanmakta ka
fidir. Fakat sağ diktatorya'ar, 
genç1iklere olanca hızları ile 

olan garden p3:1'tinin zevkli 
geçmesi için birçok süprizler 
hazırlanmıştır. Bornava, Kar
şıyaka, Buca, Güzelyalıya oto· 
büs te temin edilmiştir. 

.........,,... --.. 
harp terbiyesi aşılamaktadırlar 
Mantıklannı her bakımdan çü· 
rütebilirsiniz; lakin en sonra 
Fransızların sözünü hatırlamağı 
unutmayınız: "Verdön'ün yerine 
geçen kale, Meç'tir, henüz Ce· 
nevre değildir ... 

Fa - Tay 
-------------~----ııı-•··_.._, ... ~~---~~---

Elli altı senedenberi ye-
mek yemiyen kadın 
Hintli dilber, yalnız tuzlu su 

· ve güneşle yaşıyormuş .. 
lıktan eser kalmamıştı. Kam· . • "Gribla Devi isminde bir ruhun taalisine ~inan Hintliye 
bremer, elinden tutmakta ol· Hintli kadın elli alb seneden derler.) Yorgiye ~müracaatım· 
duğu küçük kızı ile yol· beri yemek yemediğini iddia dan sonra vaziyetimde bir sa-
cla konuşmak üzere e,,c,ilmiş kt d ' HAi" d .. 1 
b l d 

v d k d' . 25 d v etme e ır. a a a guze ve lah görülmeğe başladı. Yorgi 
u un ugun an, en ısıne og· canlıdır. 

ru ilerlemekte ve biraz sonr~ felsefesini tetkike başladım. 
Gribla Hin,distanın Bankara 

Yüz yüze gelecekleri Piyedoş k b k d Ve gıdamı tertip etmek yol· isimli küçü ir öyceğizin e 
görememekte idi. Piyedoş, yaşıyor. Orada doğmuştur. larını öğrendim. 
Kambremer'in yanından geçer- Pek şayanı dikkat olan mace· Şimdi perhizim şundan iba· 

ken, ona sıkıca bir dirsek rasını şöyle anlatmaktadır: rettir: Bol su. Ve bu suyun 

darbesi vurdu. Makascı, bu - Ben on iki yaşımd.a iken içerisine bir parça tuz atıyo
dirsekle biraz sendeledikten . evlenmiştim. Kocam birkaç sene rum. iyice eridikten sonra içi-
sonra başını kaldırdı ve: içinde öldü. So'nra gayet şe· yorum. Bundan başka bol 

O ·· b k h "fı dit bir melankoli hastalığına hava ve güneş alıyorum. Bir - nune a san a en . 
Diye haykırdı. yakalandım. Doktorlar bana gün bile hastalanmadım. Hiç 
Piyedoş, hemen Kambre· bir çare bulamadılar. Son ça· acıkmadım, Ve yorulmadım. 

mer' in yüzüne baktı ve: r e olarak ailem, başı boş do· Hem sıkı çalışıyorum. Günde 
- Vay sizmi idiniz arka· laşan bir "Yorgiye müracaat bir saatımı sessizce düşünme· 

daşl etmeğe karar verdi. (Yorgi ğe hasretmekteyim. ister ina· 
Diyerek af dileyor gibi bir bedeni sayıflatmak suretile nınız ister inanmayınız.,, 

_,..--------~~---~ .. ·-·~· .. -~~-----~-----------vaziyet aldı. 1 h • h 1 ~ t - Arkadaş mı dediniz? Ben racatımız, ıt a a ımız-
sizi tanımıyordum . 

- Demek oluyor ki, sizde dan 846,209 lira fazladır 
kuvvei hafıza yoktur. Fakat 
benim, bir defa gördüğüm bir 
kimse, kolay kolay hatırımdan 
çıkmaz. Bana bir defa Liyon 
istasyonu karşısındaki meyha· 
nede şarap ikram etmiş oldu· 
ğunuzu hala hatırlamıyorum. 
. Makasçı, hatırasını yokla· 
mak istermiş gibi biraz düşün· 
dü ve sonra: 

- Evet, benim de aklıma 
öyle birşey geliyor, fakat o 
zamandan beri ç~k vakıt gçti 
dedi . 
Piyedoş, hemen cevap verdi. 

- Nasıl çok vakıt geçti ? 
Bu geçen ikinci Kanunda de· 
ğil miydi? 

( Arkası var ) 

~~---------~·~-----~------
936 senesi ilk üç ayındaki ihracatımız, 

geçen senelere nisbetle bir rekordur. 
istatistik umum müdürlüğü, lehimize kapanmıştır. 

936 senesi Mart ayı zarfın· 936 senesi Mart ayı ıçın· 

daki ihracat ve idhalatımız deki dış ticaret mübadeleleri 
hakk'nda bir istatistik hazır· 

lamıştir. Buna göre, memle

ketimizin Mart 936 ayı için· 
deki idhalatı, 6,514,974 lira 
ve ihracatı 7,36{,183 lira· 
dır. 935 senesının aynı ayı 

zarfında idhalatımız 5,802,976 
lira, ihracatımız ise 4,429,567 
lira idi, Bu senenin Mart 
ayında ihracatımız idhalatımızı 

840,201 lira geçmiş ve böy· 
lelikle ticaret muvazenemiz 

kıymet yekunu, son üç sene· 
nin Mart ayları içindeki kıy· 
met yekunlannda görülen dü
şüklük seyrinden korkularak 
932 kıymet yekununa pek 
yaklaşmıştır. Bu ytl mart 
ayı ihracatı . geçen yıl 
Mart ayı ihracatı ile 
mukayese edilirse, iki milyon 
931 bin lira gibi ehemmiyetli 
bir fazlalık olduğu görülüyor. 
(Devamı 4 inci sahifede) 

lzmir sicilli ticaret 
memurluğundan : ı 
[Ethem Koçtaş ve T. Suyolcu] 

ticaret unvanile lzmir' de Aba
cıoğlu hanında 154-14 numa
rada Koçtaş ve emsali menba 
suları ticaretini yapan işbu şir
ketin ticaret unvanı ve şirket 
mukavelenamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicillin 1680 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

İzmir Sicilli Ticaret me
murluğu resmi mührü ve 

F. Tenik imzası 

1 Şirket mukavelesi 
Bin dokuz y,üz otuz altı se

nesi haziran ayının yirmi ikinci 
pazartesi günü saat on yedi 
sıralarında izmirde halim ağa 
çarşısında 14 numaralı daire· 
sinde vazife gören aşağıya 

mühür ve imzasını koyan İzmir 
üçüncü noteri bay tahsin amu
run vekili bay ali raif gün
yerin yanına gelen ehliyeti 
kanuniyeyi haiz bulunan şahıs 
ve hüviyetleri kanun nazarin
da şehadete ehil görüf en kim
selerden izmirde; Başturak 
semtinde alipasa caddesinde 
8 numaralı dükkanda kepak 
ve zahire işi ile meşgul olan 
uğraşan mehmet oğlu haşim 

zik ve izmirde: Karşıyakada 
soğukkuyu menemen cadde
desinde 54 numaralı evde 
oturan sait oğlu mehdi nam 
şahitlerin tarif ve şahadetlerile 
anlaşılan izmirde dolaplıku

yuda makara sokağında 84 
numaralı evde oturan yusuf 
oğlu Edhem Koctaş ve izmir-

de karalaş tramvay c11ddesin
de hakkı bey apartmanında 

31 numaralı dairede oturan 
hamid oğlu Tevfik Suyolcu, 
anlatacakları gibi bir muka
velenamenin yazılmasını iste
diler, adı, sanları yukarıda 

yazılı şahilterin yanında arzu· 
ları soruldukta her ikisi bir
den söze başlıyarak: Aşağı
daki şartlar dairesinde akdı 
mukavele eylemişlerdir şöy

le ki: 
M. 1 - Şirketin mevzuu 

Koçtaş ve emsali suları üze
rin ticaret eylemektir. 

M. 2 - Şirketin serma
yesi: 90() dokuzyüz Türk lirası 
olup yarı yarıya konulmuştur. 

M. 3 - Şirketin nev'i kol
lektif ve unvanı •Edhem Koç-

25 Haziran 936 
• 

lzmir sicilli ti-
caret memurlu
ğundan: 

lzmirde Başturakta Alipaşa 
meydanında 8 numarada ke· 
pek ve zahire ticaretini Mus· 
tafa Haşım unvanı altında 
yapmakta iken bu kerre yeni 
soyadile Haşım Zik unvanını 
almış olduğundan işbu yeni 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1679 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret .memur
luğu resmi mühürü ve 

F . Tenik imzası. 
• 

lzmir sicilli ti· 
caret memurlu
ğundan: 

İzmirde Sinekli caddesinde 
27 numarada gazozcu Ahmet 
Tevfik unvanı altında gazoz 
ticaretini yapmakta iken bu 
kerre yeni soyadile (Ahmet 
Tevfik Pısıl) unvanını almış 
olduğundan işbu yeni ticaret 
unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1684 numa· 
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası. 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 

ev kiralıktır. Tutmak istiyen

ler gazetemiz idare memuru 

Hüsameddine müracaatları. 

taş ve T. Suyolcu,, dur. 
M. 4 - Şirketin. merkezi 

lzmir ve merkez muamelatı 
izmirde: Abacıoğlu hanında 
154/ 14 No. lı müessesedir. 

M. 5 - Şirketin hukuki ve 
hususi mukavelat ve taahhü
dat ve muamelatı şeriklerin 

münferid imzalarile mütebcrdir 
M. 6 - Kazanç ve zarar 

yarı yarıya tevzi edilir. 
M. 7 - Her sene sonunda 

pilanço ile safi kazancı tevzii 
meşruttur. 

M. 8 - Koçtaş suyu için 
şeriklerden Ethem Koçtaşın 

Yeniköy hey'~ti ibtiyariyesiyle 
akdettiği mukaveleden müte
hassıl menfaatlar işbu firkete 
devredilmiştir. 

M. 9 - Bu mukavelenin 

hükmü bir haziran bin dokuz . 
yüz otuz altı tarihinden itiba· 
ren sekiz sene için mütebcrdir 

Akitler başka bir diyecek· 
leri olmadığım beyan ve ik• 
-ar etmeleri üzerine bu muka· 
velename resen tanzim ve ha· 
zır olanlar yanında açık~ 
okundu. Meal ve mündereca· 
tının talep ve arzularına , ta
lep ve arzularmc tamamen 
uygun olduğunu ikrar ve ka· 
bulden sonra altını hepimi~ 
imza ve mühürledik. 

Akitler imzaları, şahitler: 

imzaları 
Noter resmi mühür ve ve· 

kili Ali Raif . Günyer imzası 
Umumi No. Hususi No. 

5432 3/232 
Bu mukavelename suretinin 

dairede saklı 5432 umumi 
No.lu aslına uygun olduğu 
tasdik kılındı. 936 senesi ha· 
ziran ayının yirmi ikinci pa· 
zartesi günü. 

lzmir üçüncü noteri resmi 
mühürü ~e vekili Ali Raif 

Günyer imzası 
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:KAvE 1 Kumar borcu l W N. V. Fratelli Sper-
M. Bloş, t;lefonu aldı, bir asilzadelerinden Lazaro.. # ii;r "z·eVean co Vapur Acen-

nunıarayı çevirdi; sonra: Mari - Teşeırüf ettim. fası 
- Allo .. Sen misin Jüliyet Bloş - Sana telefonda söy- & c ROY AL NEERLANDAIS 

?~s~I iyimisin? Çok ala, senin lemiştim ya.. Seni kumarda . O. KUMPANYASI 
ı~ılığin benim iyliğim demek- kazanan bahtiyar fani.. Na- DEUTSCH LEV ANTE LINIE "VULGAN tı B "MACED US" vapuru 27 r. izim hizmetçi Mari ne musumuzu temizlemek lazım. ONJA" vapuru el- H d al d . r aziran a gelip yükünü tah-
k enı e? Cidden haklısın, Mari (Güya utanır gibi) - yevm ımanımızda olup AN- liyeden sonra BURGAS, VAR-

Dovnıak mı düşünüy"orsun? Ne yapalım mukadderat.. VERS, ROTIERDAM, HAM- NA KÖSTE 
o~ M , d kk l BURG ve NCE limanları 

d 
6ru. Bu kadın şimdiye ka· Lazaro ( ari ye i at e ve BREMEN Jı"manla- k 

b 
için yü alacaktır. 

ar İr işe yaramaClı, fakat. baktıktan sonra) siz cidden rına yük kabul etmekted·ır. HERC E " ULES ,. vapuru 29 
vet. Şimdı· kovma. Tam ı· şe namuslu, sözunün eri karı ko· "DELOS H . d 1 ,. vapuru 7 tem- azıran a ge ip 4 Temmuzda 

Yarayacağı sıra gelmiştir. Karı· casınız. Bunun için karınızı muzda beklenmekte ve 11 tem- ANVERS , ROTTERDAM , 
cığını, ben aene mahim ıllet bajışlayorum. Yalnız. k d AMSTERDAM ve HAMBURG 
t t 0 Bloş - yalnız? m~za 8 ar ANVERS, ROT-
u tu. Bugün nasılsa kumara Lazaro - birfey tamah varl TERDAM, HAMBURG ve limanları için yük alacaktır. 

lutuld h h ki BREME SVENSKA ORIENT LINIEN um, a , çok a ısın. Şu hizmetçi kız çok hoşuma N limanları için yük 
Çok h ki 1 k "NORDLAND,. motörü el-

a ı. Bu uğursuz iptila gitti; Madamı bağışlayorum, a aca tır. be · I yevm limanımızda olup 25 
nı en büyük bir zarara da· fakat bu hizmetçi kızı oyun "CH OS.. vapuru 11 tem- H . d RO h azıran a TTERDAM, 

a soktu. Bütün para mı? borçu olarak bana vereceksi- muza doğru beklenilmekte ve HAMBURG BREMEN, CO-
evet hepsini kaybettim. Hatta· niz. Ben de evli bir adamım; ANVERS, BREMEN ve HA"tf-" PENHAGE, DANTZIG, GO-
daha fazlasını da kaybet- karı kocayı ağlatmak istemem BURG limanlarından yük bo- TEBURG, OSLO ve JSKAN-
nı k ı k d ? şaltacaktır. y e üzereyim. Kumar ka· nasıl, pazar ı uy u mu DINA V A limanları için yük 
nını b "' d. r•k t "ANGORA,, vapuru 20 l kt 

k 
ı eynime 0 kadar çı· re ı rıre --- a aca ır. 

ard k. temmuzda bekleniyor, 25 tem- "HEMLAND,. motörü 6 
1 ı senin üzerine de oy· Olivı·er ve ~u··. nad K 'I" muza kadar ANVERS, ROT- Temmuzda beklenmekte olup 

ku~:b arşımda korkunç bir kA L• •t d TERDAM, HAMBURG ve yükünü tahliyeden sonra 
La r az, bir Venezoellalı re 4151 IDll e BREMEN limanları için yük ROTTERDAM, HAMBURG, 

zaro denilen bu adam kar· ı k COPENHAGE, DANTZIG, 
Şuna vapur acentası a aca _tı~r. ~---.. yarım milyon koydu; :-:-: GDYNIA, GOTEBURG OS-
y liaydi, oynuyormusun?" Di- Cendeli Han Birinci kor- AMERiKAN EXPORT LINES LO ve ISKHNDINAVYA 
~ sordu. Ben de metelik don. Tel. 2443 "EXAMINER,. vap.uru el- limanları için yük alacaktır. 

lnıamıştı. Gözüm karardı Not: Vurut tarihleri ve va- yevm limanımızda olup NEV- SERViCE MARITIM 
~e "Güzel karım var. Onu purlann isimleri üzerine deği· YORK için yük almaktadır. ROUMAIN 
koyuyorum,. dedim. Herif şiklilderden mesuliyet kabul "EXMOOR .. evapuru 13 tem- "PELEŞ,. vapuru 3 Tem-
aç bir kurt gibi "Kabul edi- edilmez. muza doğru bekleniyor, NEV- muzdagelip4TemmuzdaPIRE, 
Y0runıt .. Dedi. Oynadık, ka· THE ELLERMAN UNES LTD. YORK içi.n yük alacaktır. MALTA, MARSILYAve BAR-
tıcığım. Yarım milyonu kaza- ;M GRODNO " vapuru 25 JOHNSTON W ARREN LI- SELONE hareket edecektir. 
na haziranda beklenmekte olup NES L y l k k b ı d 
. 
nıadım, seni kaybettim. td. o cu ve yü a u e er. 

ş LONDRA, HUL için yük L ınıdi eve geliyoruz. Sen he· alacaktır. IVERPOOL Daha fazla tafsilat için ikinci 

dnıen hizmetçi ol, Mari'de ma· "MARDINIAN,, vapuru 27 ,,KENMORE" vapuru 1 Kordonda Tahmil ve Tahliye 
anı ol b" ı h 'f· temmuzda bekleniyor, BUR-sun, oy ece erı ı haziranda beklenmekte olup binasında FRATELLI SPER-

atlatırızl GAZ, V ARNA, KÖSTENCE, 
.. ı LIVERPOOL ve GLASGOW GALA TZ ve BRAILA liman- CO vapur acentalığma müra-

için yük alacaktır. 1 caat edilmesi rica olunur . 
. M. Bloş (M;dam Bloş ye
rıne geçen Mari'ye): 

arı için yük alacaktır. 
"DRACO. vapuru Temmuz Navlonlardaki ve hareket 

ortalannda LONDRA, HUL ARMEMENT H. SCHULDT tarihlerindeki değişikliklerden 
ve ANVERS'ten gelip yük HAMBURG acente mesuliyet kabul etmez. 
çıkaracak ve ayni zamanda "DUBURG,, vapuru 29 ha- Telefop: 2004/2005/2663 

Sevgili karıcığım, Venezella 

Ali Rıza LONDRA, ve HUL için yük ziranda bekleniyor, HAM- ~ 
alacaktır. BURG ve ANVERS limanla- SablıK motör 

Pttücellithanesi 
.. LESBIAN " vapuru 15 rından yük boşaltarak, AN

Tem~uı.da LIVERPOOL ve VERS, ROTTERDAM, HAM
SWENSEA' dap gelip yük çı· BURG ve BREMEN limanları 

için yük alacaktır. Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

karacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE-l.INIE 

"SOFIA,, vapuru 25 Hazi
randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara
caktır. 

lzmir emrazı sariye hastaha-
11~!!h~a,hekim_liğind_e~: 
rniktiar nenın 1936 malı yilının onbır ayına it aşağıda 
telif ih;. ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatı yazılı muh
tahane rÇ~arı. açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameler has
curna .. aş ekımliğinden alınır. Eksiltme 3 temmuz 936 tarih 
)'apıla:~nü saat onda Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde 
eksiltnı: tı~.' .. Muvakkat teminatları nakit olarak verecekler 
l'ahrnin gd~Inune kadar vilayet veznesine yatıracaklardır. 

f. e ı en Muvakkat 
ıatı 

lira I< Mıktan 
10} Uruş kilo 
435 25 4500 
187 2000 
320 50 15000 
183 ·400 
156 600 

1015 90 600 
1290 35000 
2560 12000 
550 6400 
420 5500 
60 2800 

120 800 
800 

50 200 
ıoo ıooo 
150 1400 
162 50 1300 

DEN NOSKE MIDDEL
HASLINJE (O. S. A-S 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SARDlNIA" motörü 15 
temmuza doğru beklenilmekte 
olup ISKENDERlYE, DlEPPE 
DÖNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,. vapuru 8 

temmuza bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktartnası BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecekti,-. 

12 beygir kuvvetinde Dizel 
markalı az kullanılmış bir mo-
tör satılıktır. Taliplerin idare
hanemize müracaatları ilan 
olunur. 

IZMIR 
·Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip nıensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzm • 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 1ı çeşitleri satar. 

~·~~~~~~~~~~--

lzmir Yün. Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.falkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri· 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar ·Kemalettin caddesinde F AHRı 

IKANDEMJR Oğlu 

Pür1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir mi1shildir. Okadar zararsızdır kigeİıelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tava · e e,.~,,,.. 

.. 
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. S ON -· TELG.1:2AF.LAg·-~ 
Beynelmilel Faşist 
birliği nıi kurulacak? 

•.' . ... . .. ·~ . 
• • ... J • - • .... .. ,• • •• • • - ' .. • • • 

Paris'te asayiş tehlikede, eski muha
ripler lehine nüm~yişler hazırlanıyor 

ita/yan hav'tl. nazırının Berlin 'i 
ziyareti bunun içinmiş! 

Berlin 24 (A.A) - ltalya ziyareti iade maksadile geldi
hava nazırı general Valle ve ği ·s~yle~nm~.kte~ir. . . 
ltalyan hava kuvvetleri e~kanı . Sıyas.~ m~şahıt~erın ıfadele-

Yüzlerce kadın, sokaklar da (Yaşasın eski muharipler) diye ba
ğırmışlardır. Zabıta geniş ·tedbirler almış bulunuyor 

ha~biye reisi bu sabah Berlin ".?e · gore,. Nazılerden bazı 
yakınındaki Staaken ta)'yare nufuzlu kımseler şu aralık 

d 1 . 1 d' Alman - İtalyan . dostluğunu 
mey anma ge mış er ır. k ti d" ğ b'lh 

G 1 ·ı b" b uvve en ırme e ve 1 assa 
azete ere ven en. ır. te - Fransa ı B 1 'k Paris 25 (Radyo)- Cemiyetlerin lağvı hakkındaki ka- tezahüratta bulunmuşlar, (Yaşasın Delarokl) diye bağır

nun Fransa'da derin akisler yapmıştır. Alakadarlar, mışlardır. 
vahfm hadiselerin çıkmasından endişe ediyorlar. Dün, Paris'te tertip olunan büyük nümayiş, muhtelif 

l
. . l . , spanya ve e çı a-
ığde, generalın; 1933 yı ı ılk dak' ·son 5 • A • k l A l d 

b 
.. . ı ıyası m ı ap ar an 

aharın da . g~neral Gorınt ve sonra bir nevi beynelmilel 
general Mılhm ltalyan ıhava Faşist birliği kurmağa çalış-
kuvvetlerine yapmış oldukları maktadırlar. 

Dün gece, yüzlerce kadın dahil olduğu halde büyük Cemiyetler liderlerinin muva/akatile tt!hir edilmiştir. 
bir kalabalık Paris'in muhtelif caddelerinden geçerek Resmi mahafil, asayişin ihlalinden korkmaktadır. Pa-
eski muharipler Cemiyeti lideri miralay Delarok lehine ris Polis müdürü, geniş tertibat a/mıfiı_r. 

............. 1 
~----:--------~~ ........ ~ ..... , .. _.,.._., ... _______ --:~ , ... z . 
O··ıu··m ayı 

M. Baldvin Avam kamarasında izahat verdi İhracatımız, ithala- 2111011935 tarihinde B. 215 
( Anadolu ) arkadaşımız numaralı makbuzla belediye 

/Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede J 
1ngiltere'nin kendi kumanda
sının kuvvetinden şüphe et
mekte olduğu şeklindeki şa
yialara cevap olmak üzere 
Sir Con Saymen demiştir ki: 

- (Eminimki f ngiliz do
nanması asla bütün dünyaca 
meşhur olan satvetinin dün un
da değildir. Fakat Habeş
davası yüzünden bir tek ge
minin battığını görmeği hiç 
te istemem. Sir Con Saymen
den sonra söz alan Sir Arc
h ibald Sinclair iyi bir men
badan aldığı malumata göre, 
zecri tedbirler ltalya'yı gittik
çe daha izaç etrr.eje başla
mış ve 1 ngilterenin silahını 
tam tesirini göstereceği bir 
anda bırakmış olduğunu söy
lemiştir. 

Diğer hatiplerden Hans
burynin nutku da zikre şayan
dır. Mumaileyh tekrar silah
lanma hareketine bir nihayet 
vermek için İngiltere ileAme
rikanın müşterek bir faaliyet 
sarfetmelerini istilzam etmiştir. 

Londr a, 24 (A.A) - Röy· 
ter bildiriyor: · 

Dün Avam kamarasında 

muhalif işçi partisi adına söz 
söyliyen M. Dalton ezcümle 
demiştir ki: 

- Fikrimizce yağmur mev
simi geçmeden, Habeş muka
vemetinin tam surette bitmiş 
olduğuna kanaat gelmeden 
ve daha birkaç ay ekonomik 
ve finansal baskının tesirleri 
halyan kolitikası zimamdarla
rının üzerinde müşahede olun· 
madan zecri tedbirleri kaldır
mak mevzuu bahsolmamalıdır. 

M. Dalton ayrıca demiş
tir ki: 

-lngilterede umumiyet itiba
rile sanıldığına göre; bugünkü 
lngiliz hükumeti, Hitler'den 
o derece korkmaktadır ki, 
Hitler'in elini Avrupanın şar· 
kında, cenubi şarkisinde ve 
Cenubunda boş bırakmağa 
hazırdır. 

M. Dalton sözlerini şöyle 
bitirmiştir : 

- Biz Avrupa'da harbı ha· 
kiki surette mevzii kılabilece
ğimizi sanmıyoruz . Harbın 

önüne geçebilmek için tek 
çare, hakiki bir kollektif em
niyet vücuda getirmek ve sul
hu harbe tercih eden bütün 
devletleri muhtemel mütecavıze 
karşı birleştirmektir. 

M. Daltondan sonra başba
kan M. Baldvin söz almış ve 
zecri tedbirler mes' el esi hak· 
kında demiştir ki: 

- Zecri tedbirler mes'elesin
de bugünkü Fransız kabinesi 
de lngiliz hükumetinin noktai 
nazarını kabul etmiş bulun
maktadır. Fransızların ve ln
gilizlerin Cenevre' de çok sıkı 

bir surette iş birliği yapacak- iş birliğinde bulunmak istedi- tımızdan 846 ,209 Aydın ve Denizli seyyar hava gazı idaresine yatırmış 
larını ümid etmekteyim. Bu ğimiz Fransız hükfimetile bil- liradan fazladır muhibiri Yusuf'un kardtşi olduğum 750 kuruş gaz de· 
gerek Fransa'nın gerekse bizim hassa temas halindeyiz. (Baştarafı 2 inci sahifıede) ve eczaci Taceddin'in da- pozitosunu kay~~ttiğimi ilan 
müşterek arzumuzdur. İngilte· M. Baldvin bundan sonra ederim. 

Ma t 936 "h acat d t••t·· yısı idris, bir müddetten 
'd 1 h l t Neville Chamberlain'in irat r ı r ın a u un Karşıyakada şer""f sokak re e so cena tan ge en en- birinci, pamuk üçüncü sırayı beri müpteia olduğu has- ~ 

kitler arasında Fransayı takm· ettiği meşhur nutkundan da muhafaza etmiş ise de talıktan kurtulamıyarak dün 1/1 numaralı evde 
dlğı Vazı.yelten dolayı takbih bahsederek şu so""zlerı· söyle· Pol Korsı'nı' 

diğer eşya gruplarının ehem· gece ölmüştür. Cenazesi, lzmir 1 ncı' hukuk mabke-
eder bazı emareler görülmüştür. miştir: miyet sırası, • 935 Martına bugün lsmetpaşa mahalle-
Unutmamalıyız ki, ltalya ile - Neville bu nutku sırf göre çok değişiklik olmuştur. sindeki evinden kaldırılarak mesinden: 
bir harp halinde Fransa'nın kendi mesuliyeti altında söy- ldhalat maddelerinin gene asri mezarlığa gömülecek~ Davacı lzmir Ballıkuyuda 
vaziyetile bizim vaziyetimiz miştir. Eğer söylenmesi lazım eşya 'grupları itibarile tetkiki tir. Kederdide ailesine tazi- Ferhat ağa sokağında 52 no. 
arasında çok fark vardır. Bu gelen bazı şeyleri .söylemiş 936 Martında demir ve çe- yetlerimizi sunar ve mer· da mukim arabacı başı Meh· 
dakikada Almanya hakkında ise, böyle bir hareket M. liğin, · pamuklu mensucatın, hum hakkında mağferetler met çavuş tarafından müddei-
hiçbir şey söylemiyorum ve Chamberberlain'de çok nadir mamakinelerin birbirinden pek dilerit: aleyhlerden Dolaplıkuyu ma· 
yalnız İtalya ile bir harp ha- birşeydir. az farklı bir sıra takib ettik· . hallesinin · Makara sokağında 
linde diyorum. Ben Fransız- Vaterlo muharebesinin yıl !erini, kara nakliye vasıtaları· mukim seyyar yağcı Mehmet 
lara karşı ve daima büyük dönümü hakkında sorulan bir nın, mahrukat ve madeni yağ· J a p on ua . oğlu Ahmet ve Mustafa aleyh· 
bir sempatile mütahassis ol- suale cevabende M. Baldvin ların sırasile dördüncü ve ~- · lerine açtığı davanın tayin 
dum ve sanınmki sonbaharda Fransa'nın, Almanya'run ve beşinci geldiklerini göster- ( Baştarafı 1 inci sahifede) edilen gününde müddealeyh-

1 geçirdiğimiz güç devrelerin İngiltere'nin o zamandanberi mektedir. baliğ olmaktadır. lerden Mehmet oğlu Ahmede 
bazılarında daha sıkı ve daha değişmiş olan vaziyetleı:ini Bilhassa kara nakliyat vası· ltalya, 2527000 tonilato tebligat ifa edilerek diğerinin 
çabuk bir iş birliği arzu et· hatırlatmış ve: . ~ talarında gerek 934 ve gerek ile en başta lngiltree1086000 gösterilen adreste bulunmayıp 
mekte haklı bulunduğumuz - Acaba bu üç biir.iik 935· Martına nispetle oldukça tonilato ile ikinci ve mütea- ikametgahının meçhul bulun· 
zamanlarda Fransızların nok- memleketin iş birliği yapma· wühim bir yükselme vardır.' kiben de sıra ile Yunanistan duğu müb&şirin davetiye va-
tainazarlarını ve hareketlerine sının kabil olacağı saat gel· ümid etmekteyim ki, üç büyük Norveç, Romanya, Almanya rakasındaki meşruhatından an· . , ı 

saik olan esbabı her zaman memiş midir? ı . devlet arasında müzakerelere ve Fransa gelmektedir. laşılması üzerine davacı vekili 
anladım ve daima makul Demiştir: · ı . başlandığı zaman kendimiz Haber alındığınaa göre Ja- ikametgahı meçhul bulunan 
buldum. M. Baldvin lngiliz siy~eti- için ümid ettiğimiz veçhile ponya, müstakbel Boğazlar Mustafa hakkındaki tebligatın 
Aramızda hadiseleri takip nin ikinci hedefini de şöyle orta Avrupa memleketleri em! mukavelesinin Milletler cemi· gazete ile ilanen icrasını talep 

etmiş olan hiçbir kimse- için izah eylemiştir: lngiliz siyase- niyetini de vücuda getirebile- yeti ile mümkün olduğu kaaar etmesi üzerinde davacının sep" 
Fransız'larm zecri tedbirleri tinin ikinci hedefi Avrupa'da ceğiz. az alakası bulunmasını iste- keden talebine binaen müd· 
kaldırmak hakkındaki karar- vaziyetin sükun b':1lm_asıdır. M. Baldvin sözlerini şöyle mektedir. deialeyhlerden Mustafa hak· ı 
l b . ·· · k"l K d b k h bitirmiştir: M. Pol Bonkur bu mes'ele kındaki tebligatın gazete jfe arı ır surprız teş ı etmez'. en ı"mı·z·ı gar e arşı mu a 

· - Bu iş çok güç bir iştir ilanına karar verilerek bu 
Ambargo mes'elesine gelince, faza etmek şartile bütün Av- ve Milletler cemiyeti misakında hakkında Japon murahhası M. baptaki tahkikatın 30/6/936 
lngiltere'den kalkarak Habe- rapa'yı kendi kendisine terke· b h" h · k Şato ile bir mülakatta bulun· 

mevzuu a ıs erşeyı, gere tarihine müsadif salı günü saat 
şistan'ın işgal altında bulun- deceğimiz hakkındaki telmih- ruhan, gerek metnen tatbik muştur. 10 na talik kılınmış olduğun· 
mıyan kısımlarına ğidecek ler hiçbir esasa dayanmamak- edebileceğimiz zamana kadar, Holl nda dan yevmi mezkfirde bizzat 
silahlara ambargo koymağa tadır. Bu , keyfiyet ancak en gerek lngiltere'ye gerek diğer · 8 ve yahud tarafından birvekil taytıı 
hiçbir zaman. niyet etmedik nihayet Milletler cemiyeti de memleketlere büyük taahhüt· Bankası ı•skon·. edilen günd.e lzmir. birinci hu. ku~ 
Yalnız şurası vardır ki. bu bilahare bu neticeye vanr ise ler ve fedakarlıklar tahmil mahkemesı tahkıkat hakimle· 

silahların Sudan hududundan böyle olabilecektir. Fakat benJ edebilir. tovıı ı•ndır• ·dİ r. inden .. Ali Kılınç. nez.dinde_ 
veyahut başka bir taraftan • • • • J ~ ısbatı vucut etmenız aksı tak 

öteye geçebilmesi için silah- Haftada 48 saat ı·ş Amsterdam 25 (Radyo) - dirde hakkında gıyap karart 
ları tesellüm edebilecek bir Hollanda devlet bankası, is- tebliğ olunacağı tebligat m•· 
otorite bulması lazımdır. · kontoyu dört buçuktan dörde kamına kaim olmak üzere i)aıt 

M. Baldvin lngiltere'nin dış Cenevre 25 (Radyo) - Beynelmilel mesai bürosu, Dün 
k . l . . b' . . . B"" h ft d 40 ı k . indirmiştir. olunur. 1846 ~ siyasası hakkında şunları söy- a şam ış erını ıtırmıştır. uro, a a a saat ı mesaı usu- ~ 

lünü, umum memleketler için kabul etmemiştir. 
lemi~tir: 

Mesai bürosu başkanı, verdiği bir söylevde demiştir ki: 
- Kollektif emniyet siste· - Büyük terakki vardır. Haftada 48 saatlık mesai usulü 

minin ilk tatbikinde karşıla- 1848 senesinde ortaya atılmış ve ancak 1919 da kabul edil-
şılan muvaffakiyetsizliğin millet- miştir haftada 40 saatlık mesaiye gelince, bu usul, 1931 de 

ler cemiyeti iç;n bir ölüm de- mevzuu bahsolmuş ve beş sene içinde dört memlekette tat-
mek olduğuna hiçbir zaman bik edilmeğe bile başlanmıştır. 
inanmadım. Siyasetimiz daima D v Af • k · k• t 
milletler cemiyetine istinat et- ogu rı asına sev ıya 
mektedir. Kollektif emniyeti Napoli, 25 (Radyo) -·Sardunya vapuru, bir miktar zabit 
ne dereceye kadar bir haki· ile külliyetli amele alarak1Habcşistan'a hareket etmek üzeredir. 
kat haline koyabileceğimizi 

1 
F • 

1 
• 

bilhaJe göreceğiz. Bu mesele spanya • ransa iŞ erı 
milletler cemiyetinin eylül top- Paris, 25 (Radyo) - G:enevre'ye gitmek üzere buraya gelen 
lantısında müzakere edilecek- ispanya hariciye nazırı M. (Bartiye), Fransız başvekili M. Leon 
tir. O zamana kadar mütead- Blum'la ispanya-Fransa mtinasebatı etrafında konuşacaktır. Bu 
dit .mem

1
lekektl

1
er dbu Bi~i tetkik meyanda, Afrika işleri ile Fas'ta lspanya'nın menafii de görü-

etmış o aca ar ır. ıze ge· -1 kf 
lince bu meseleyi epey zaman· şu ece ır. ' • . • A ..,, 

dan~eri _büyük eh~mmiyetıe Fransa da cemıyetlerın lagvı 
te~kık. edıyoruz. Mıll~tl~r ce· Paris 25 (Radyo ) - Cemiyetlerin lağvı hakkındaki kanun, 
mıyetı azalarının hepsının va- Zabıta amirleri vasıtasile bütün Cemiyetler merkezlerine res-
zifesi de bu mesele üzerinde men ve ikinci defa olarak tebliğ edilmiştir. Tebliğ ve tebelluğ' 
düşünmektir. esnasında hiçbir hadise olmamıştır. 

Biz döminyonlar hükumet· L••ks • ~1 · · • . t. b• 
lerile ve milletler cemiyeti u sıgari:Uar ver~ye a 1 
azası olan diğer hükuinetlerle Atina, 25 (Radyo) - Yunan hükumeti, tütüne vergi koy-
gayri resmi fikir teatilerinde maktan vaz geçmiştir. Vergi, yalnız lüks sigaralara munhasır 
de bulunduk, gayet sıkı bir kalacaktır. 

Izmir vakıflar dQ-~ktörlü-
ğünden: . 

1 - Mezarlıkbaşında 58793 lira ·g4 kuruş bedeli keşiflı 
hal binası inşası evelce kapalı zarf usulü ile yapılan eksilt· 
mede 52032 lira 55 kuruş bedelle müteahhidine ihale edil· 
mişti. Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi dolayısile muka' 
vele feshedilmiş ve idare ile eski müteahhit tarafından vücudıı 
getirilen imalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan irn~· 
lat müteahhit nam, hesabına yaptırılmak üzere 24-6-936 tar6 
hinden itibaren açık artırmaya konulmuştur, ihalesi 10-7-9~1 cuma günü saat 16 da lzmir vakıflar direktörlüğü binasın 
müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - istekliler bu işe aid projeler ile imalat ve eksilttJl' 
şartnamelerini ve tesbiti delail raporunu her gün vakıflar idll' 
resine müracaatla gösterebilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktan 4190 liradır. EksiltıneY' J 
gireceklerin teminat makbuzunu veya bu miktara baliğ bao~ 
mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduklarına d~ir musıı 
dak vesaiklerini ibraz etmeleri lazımdır. • ., 

4 - Eksiltmeye girecek istelClilerin mimar veya müheo~1• 
olmaları ve inşaatın her türlü . kanuni idari ve fenni mes'u !: 
yellerini kal>ul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya JJ1' 
marla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzer: 
çalışmaları şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilP1tle 
için egaz 30000 liralık bir binanın inşaabnı muvaffakiye , 
bitirmiş ofadWafJAa dair resmi fen heyetlerinden verilmiş gji 
saddak bclreler gösterm!ye mecburdur. 25 29 4 9 1 


