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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 

bone şartları: Seneliği 700, nltı aylığı 490 kuruş 
Resmr· ilanlar için: .Mn.~rif cemi) eti ilanat 

~iiroıuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır 
Basıld;kı yer: (ANA0011J)M~ 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete·ııp 

lngiltere 
Kralı sekizinci Ed

vard yakında Fran----
saya gidecektir. 

..._---------------------------------~~----------.~-------------~--...-~--~--------~~--------------------------------------------------------- Cuma - 10 Temmuz 1936 -.... Y.ıl : 3 • No : 7 44 Telefon: 2776 Fiati (100) Para 

M t ·· k f h ft ı Akdeniz y · t d on r~ on eransı, a aya Anlaşıiıasıho- una n ıs an a 
toplanmak Üzere dağıldı ka~~~~!~.;:~;::n günde~~-saat İş 

R 1 K denl.ze gı·recek gemilerin yu .. ksek da bir saylav, zecri tedbirle- Mal. k • h .. k" ti us ar ara rin tatbiki sırasında f ngiltere, ıye omısyonu, u ume n 
tonaida olma~asını istiyorlar. TitüJesko Türkiye, Yunanistan, Fransa kararını eyı· .bulmamış ve 

~ ve Yugoslavya arasında yapı-

talima t almak Üzere Bükreşe gı•tti lan Akdeniz anlaşmasının de- tadile· muhtaç görmüştür 
Montrö 10 (Radyo)- Boğaz

lar mes' elesi hakkındaki lngi
liı mukabil projesinin bazı 
maddeleri dün müzakere edil· 
rniştir. Bu proje, 25 madde
den ibaretti . 

Son gelen haberlere göre, 
Ruslar, Karadenize girecek 
olan ecnebi harp gemilerinin 
büyük hacimde olmamasını ve 
Yalınız küçük gemilere müsaa· 
de edebileceklerini beyan edi
Yorlar . 

Montrö 10 (Radyo) - Ro
rnanya Hariciye Nazırı M. Ti
tülesko, gelecek perşembe gü
nü tekrar tekrar dönmek üze
re dün gece Bükreşe müte
veccihen hareket etmiştir. M. 
TitüJ~o. hükumetinden tali· 
11\at istiyecektir. 

Montrö konferansı, perşem
be günü tekrar toplanmak 
üzere dün akşam müzakerele· 
rine ·bir hafta için son ver
rniştir. 

Eden 
kalbinden muz 

tarip miş 

ı Lord Eden 
Londra 10 (Radyo) -Lord 

tden'in, kalp hastalığından 
~Uztarip olduğu söyleniyor. 
d~n, ~azifesine gelememekte-
ır. Gelecek haftaya kadar 

tclıniyeceğini söyliyenler de 
;•r~~r. _ .. Doktorlar, . kendisi?e 
l ıun ıstirahat tavsıye etmış· 
Crdit. 

--------------~~~ 
Kral 

8nci Edvard 
Pransa'ya gi-

decek 
8 lo~dra, 10 (Radyo) - Kral 
~ tı<:a Edvard; dün bütün 
h >'Yare karargahlarile imalat-
ltıel • d. . k . vak·· erı ve ığer as erı me-
~ 11 teftişe başlamış ve her 
,,~fta büyük tezahüralta kar
~il ?'~ıhr. Kral, askeri mev· 
~tını tayyare ile teftiş et-

tedir 8 . 
• lıc:i. Edvard yakanda Fran-

M. Titülesko 
Ankara, 10 (Hususi) - As

samblenin vermiş olduğu 

karar üzerine zecri tedbi:-leri 
kaldıran hükumetimiz, Boğaz
lar konferansının aldığı vazi
yeti alaka ile takib etmektedir. 
Evvelki gün ayni mes' ele et· 

rafında Atatürk' e izahat arzına 

giden başbakan ismet İnönü, 
dün sabahleyin tayyare ile 

şehrimize dönmüş ve heyeti 

vekileyi, derhal hariciye ve'ca

leti binasında bir toplantıya 
çağırmıştır. Müzakere saatlarca 
sürmüştür. 

Ne kararlar verildiği meçhul
dür. Fakat her halde Boğaz-

lar mes'desinin son safhasının 
konuşulduğu ve hükumetimizce 
takip edilecek kat'i hattıhare
ketin tesbit edildiği ve ona 
göre delegasyonumuza direk
tif verildiği söyleniyor. Vaki 
olan temas ve teşebbüsler üze· 
rine Rus murahhası hey'eti re
isi M. Litvinof konferansı ter-

vam edip etmiyeceğini sor-

1 
ketmemektcdir . muş; M. Baldvin, bu anlaş-

lstanbul, 10 ( Husus~ ) • manın muvakkat olduğunu 
Fransız gazeteleri, boğazlar söylemiştir. 

konferansı etrafında Fransa- Rus'lar 
nın Türk tezine ınüzaharetini 
istemekteve aksi takdirde Panayıra mal gön. 
bir zarurtt olaıak Türkiyc'nin deriyor/ar 

Almanya blokuna dönebliecegw ini l i f 
Arsıulusa zmir · uarında 

yazmaktadırlar. Diğer bir gaze- teşhir edilecek Rus malların-
te de Türkiye'nin Japon tez- dan bir parti, dün Rusya' dan 
gahlarına 2 kruvazör, ,. 4 tor- vapura yükletilmiştir. Rus pa-
pito muhribi ve 4 denizaltı viyonu, bu sene daha geniş 
gemisi ısmarladığını yazıyor. ve daha mükemmel olacaktır. 

--~~~----........ -·~···---------~--lL-..-
Habeşistan' da öldürülen 

ltalyan tayyarecileri .. 
Pöti Pariziyenin Roma muhabiri, öldü-

rülenlerin bildirildiğinden fazla 
olduğunu haber veriyor 

Paris 9 (A.A) - Pöti Pa- dar ciddi olmadığını ıspat 
rizyen gazetesinin Roma mu- etmektedir . ., 
habiri, Habeşist~' da öldürü-

Ati na' dan bir görünüş 
Atina, 10 (Radyo) - Hü- da 27 drahmi yevmiye verile-

kumetçe yapılan tetkikat ne- cektir. 

ticesinde, büyü kimalathane ve 
müesseselerde çalışan ameleler 

için günde 10 saat çalışma tesbit 
edilmiştir. Bu müesseselerdeki 
erkek ameleye 50 ve kadınlara 

Maliye komisyonu, çalışma 
zamanını çok ve yevmiyeleri 

de pek az bulduğundan, hü· 
kumetin kararını tadile muhtaç 
görmüştür. 

~----~------·--··------~..__ __ __;._ 

Avusturvaza- Fransada, Rusyada yağ-
bıtası mur ve kasırğa 

len ltalyan tayyarecileri hak-

kında şunları yazıyor: 

Telef el anların · miktarının 

resmen bildirilen miktardan 

fazla olabilececeği kabul edil- Sal~b~rg'ta bir k~- !Düşen yddınmlardan çiftlikler 
mektedir. Zira neşredilmiş munıst şebekesı .h ) k•• ••ı yık ) 
olan tebliğ, makinistlerden ve yakaladı arap o muş opru er 1 mıı 
telsizcilerden bahsetme-

Paris, 10 (Radyo) - Fran- tertibatı alınmıştır. 
mekte dir ki, bunların üç y· 10 (R d ) A 

ıyana a Y0 - vus- sa'nın pckçok yerlerinde ka~ Paris, 10 (Radyo) - Ce· 
tayyarenin mürettebata ara- b S l b · b b~ R ·1 Uk 'd turya za ıtası, a z urg ta ir sırgalar olmuş, yağmurlar nu ı usya ı e ranya a 
sına bulunmuş olmaları muh- komünizm şebekesi tutmuş- yağmıştır. Bütün Sav a hava-~ korkunç yağmurlar yağmak-
temeldir. d Z l k tür. Bunlar, beyanname ve lisi, korkunç bir tehlike ge- ta ır. arar ar ço tur. 

Popüler gazetesi diyor ki: çirmiştir. Köprüler yıkılmış, Tu••ru•n 
"Sekenti hadisesi, Habe- sair evrak dağtıyorlardı, şe· yıldırımlardan muhtelif çiftlik-

şistan'ın bir kısmında ltatyan beke efradı tevkif olunmuştur. ler harap olmuş ve mahsuller, Bu sene Yunanistan-
kontrolunun henüz pek o ka- Tevkif edilenler elli kişidir. büyük zararlara uğramıştır. 

• • t t • • Yalnız yukarı Savua' da on da çok f azlad~r 

lng•ııı•z donanması lskende- :ı~:ş~ur'.ranktan fazla zarar na~!:::.,~o b~Ra;::~ki-tü~:~ 
1 Sular altında bulunan ka- rekoltesi, .60 milyon kilodan 

riye a~ıklarında manevrada! raıar ahaı; ~;:s:;d:ir;;=:ı;: Göre,-
Habeş • İtalya ihtilafı dolayısıile alınmış olan hususi \.. _______________ _ 

tedbirler icin, İngiltere hükumeti 1,252,000 Mahvolan servetler 
' İngiliz lirası sarf tmiş ' 

Londra, 9 (A.A) - Don an
ma ile tayyare kuvvetleri geçen 
haftadanberi İskenderiye açık
larında manevralar yapmak
tadır. Siyasi mahafil bu mü
nasebetle geçen sene isken
deriye' de bir hava üssülhare-

kesi ihdası için bir plan ha
zırlanmış olduğunu hatırlat

maktadırlar. 
Londra 9 (A.A) - Ana va

tandaki birinci sınıf tayyarele
rin mikdarı, donanma tayya
releri hariç olmak üzere 1750 
ye çıkarılmıştır . 

Silah fabrika!anna yapılacak 
siparişler için kabul edilen 
munzam tahsisat, 293700 İn
giliz lirasına baliğ olmaktadır. 
Dört munzam tahsisat yekunu 
iıe, 11 milyon 15 bin İngiliz 
liruıdır. Program mucibince 
ordunun bcifluklanna doldur· 

lngiliz donanması 
mak ve tatbikat için takriben den ne gün çekilmeğe başlı-
beş milyon 614 bin lira sarf. yacağı henüz tayin edilmiş 
olunacaktır. Habeş·ltaJya ihti- değildir. Alakadar mahafil, 
lafı dolayısı le alınmış olan hu- donanmanın heman çekil ece· 
susi tedbirler için yapılan sar- ğini ve ezcümle Çin denizin-
fiyat 1,252,000. sterlin tahmin den gelen bazı gemilerin, Ak-
edilmektedir. denizde durmıyarak anavatan 

Londra 10 (Radyo) - İn· sularına doğru geçmekte ol· 
giliz donanmasının, Akdeniz· ~· ediyorlar. 

İzmir'in bir bahçe ve sebzeciliği vardır ki, biraz daha çalı· 
şılsa- ve vaziyeti kurtarılsa, bas-bayağı, büyük bir servet kay
nağı teşkil edilebilir. Fakat ne çare ki, her yaz mevsimi ge· 
lince ve m?lhsul piyasada bolarınca, ilk günlerde kırk elli ku· 
ruşa satılan bir sebzenin, bir meyvenin, han avlılarında rezil 
ve kepaze bir hale geldiğini görüyoruz. Mübarek tomates, bun· 
lardan biridir. Turfanda elli kuruş satılırken bilahara, bir ku· 
ruş değer bulmıyor. Bazı sebzeler de keza öyle .. Dünyada hiç 
bir istihsal maddesi kısa zamanlar içinde, bu kadar fena bir 
fiat sukutu geçirmemiştir ve geçirmez. 

lskenderiyc seferlerinin liğvı, İzmir bahçecileri için bir hayli 
acıklı oldu. Beri tarafta ne bir konserve, ne de bir salça fab
rikamız var! Tıpkı yaş üzüm ihracatında muvaffak olamayışımız 
gibi, bun"larda da ancak az oldukları mevsimlerde istifade ede· 
biliyor ve geri tarafını, hanların avlılarında kokutuyoruz. 

Ve gene ne gariptir ki, bir türlü şu konserveciliği başara· 
madık ve başaramıyoruz. Patlıcanı üç hafta yiyoruz, bir daha 
yüzünü görmiyoruz. Fasulyayı keza, kabağı keza, şunu keza, 
bunu keza.. Mahsulü göz göre mahvediyoruz da devlet yardımı 
ile, kooperatifler, şirketler kurarak birkaç konı;:erve, bir tane 
salça fabrikası açmağı düşünmiyoruz. 

Hani nerdeyse fabrikaların da, maide helvası gibi, gökten 
yağıp, tomat ve sebze gibi yerden fışkırmasına bekliyeceğiz: 
Bu ne ıihni~ttir ? .. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) • 10 Temmuz 936 _ ---.... . -ı Muhacir ve mültecilerin iaşesi hak- 1( Dünyada 01up 

Maça kızı . 1 kında bir kararname çıktl "•• Bitenler 
1 Muhacirler, misafirhanede, yolda ve mürettep mahalde bir Kuşların kap/adı-

l Cinai Romn -Nakili KAM/ ORAL .1 sene müddetle meccanen iaşe edilecekler ve kendilerine ğı ada 
1 im -

167 
- tohumluk buğday da tevz·i olunacaktır Manche ( Mllnş) denizinde 

Matmazel Terez, birkaç saniye B k 1 k l 2868 Dışarıdan gelen muhacir kadar da nakden iaşe bedeli Galya kıyılarında küçük b.ir 
a an ar uru u, ve ada vardır. Burada, senenın 

İçinde kıs-kıvrak bag"" )andı 2510 numaralı ·kanunlar mu- ve mülteciler duhul kapıların- verilir. muayyen mevsiminde, bütün 
. cibince göçmenlerle nakledilen daki misafirhanelerde kaldık- Muhacirlere tohumluk ve ye- deniz"kuşları gelir, yumurtlar-

- Pederi size bir söz söy
lemek istiyor, kaçmayınız ! 

Terez, bir anda durdu ve : 
- Pederi mi? Ah onun, 

Lüi'yi terketmemiş olduğuna 

• inanamıyordum. Acaba kendisi 
nerededir? 

Diye sordu. 
- Buradan birkaç adım 

ileride, yol kenarındaki ara
bada bekliyor. Polis, kendi
sini aramakta olduğu cihetle 
meydana çıkmağa cesaret 
edemiyor, sizle ancak bir iki 
dakiKa kadar gcrüşecektir. 
Kendisi arabadan enmeksizin 
sizden gayet mühim bir 
madde hakkında bazı malumat 
talep edecektir. 

Matmazel Terez, bir lahza 
düşündükten sonra: 

- Ôyle beni onun yanına 
götürünüz. 

Dedi. 
Gelen adam, madmazelin 

önüne düştü ve kendisini ileri 
doğru sevketmeğe başladı. Bu 
adam, parmaklığın kenarını ta
kiben ilerliyordu. Nihayet, du
var dibinde heykel gibi hare
ketsiz durmakta olan arkada
şının önünden geçti. Madma
zel T erez, etrafına bakmağa 
lüzum görmeksizin ilerliyordu. 
Birdenbire arkasından gelen 
bir adamın iki kollarile vücu
dunu sıkmakta olduğunu his
seylediği gibi ona yol göste
ren adam da birdenbire dö
nüp cebinden cıkardığı bir 
mendille kızın ağzını tıkamağa 
teşebbüs etti. 

Te, ezi, tahlis eden adam, kimselerin, iaşesine ve 2661 ları müddetçe iskan teşkilatı meklik buğday verildikten son- lar ve kuluçkaya yatarlar. 
bu heriflere bakmıyarak, yal- numaralı kanuna göre, bun- veya hayır cemiyetleri tarafın- ra vekaletçe lüzum ve zaruret Yavrular çıktığı vakit bir 
nız kızın ağzınaa tıktıkları lara verilecek. yemeklik ve dan iaşe olunurlar. Bunlara, görüldüğü hallerde ve yardıma k 

1 1 1 kaç misli fazlalaşan bu uş mendili mendili çıkardığı tohumluk buğdaya dair hazır- sabahları peynir, zeytin ek- muhtaç olduğu an aşı an ara 
gibi kızı kucağına alıp bu )anan talimatnameyi kabul mek; öğle ve akşam da sıcak muayyen bir müddete münha- alayı o küçücük adayı " iğne 
tehlikeli yerden kaçırmağa etmiştir. yemek ile ekmek verilir. Bü- sır olmak şartile yukarıda ya- atsan yere düşmez,. tabirine 
teşebbüs etmiş ise de, kızın, Buna göre, Türkiyede yer- yük ve küçükler için iaşe zılan gündelik paranın yarısı seza bir hale getirir: Her ta-
kendisini kaybetmeyip, yürü- leşmek maksadile kendi ken- bedeli 15 kuruşu geçmiye- nakden verilebilir. Bu müddet raf bembeyaz kesilir! 
yebilecek halde olduğunu dilerine dışarıdan gelen mu- cektir. Küçükleri icap ede~se iskanlarından itibaren bir se- Bez üzerinde 
görünce onu bıraktı ve hay- hacirlerle mültecilerden ihti- günde bir litre sütte verile· neyi geçemez . 
dutların ikinci bir hücumuna yacı olanlara ve hükumet ka- cektir. 2661 numaralı kanun muci- f otoğaf 
maruz kalmamak için tertibat rarile getirilen bil'umum mu- Misafirhaneden mürettep hince verilecek yemeklik huğ· Leningrad fotoğraf kağıdı 
aldı. Kız, ara-sıra boğuk ve hacirlere, topraklarımıza ayak oldukları mahalle kadar gi- day miktarı senevi büyükler fabrikası üzerinde fotoğraf 
heyecanlı bir sesle dayanmış d ki d d" h k 

bastıkları günden itibaren bir ece eri gün a e 1 esap için 240 ve 13 yaşından aşağı başılabilecek ziyaya arşı olduğu yerden bağırdı: 
yıl devam etmek üzere met· edilerek hergün için büyükle- olan küçükler için 120 kilodur. hassas bez imali hususundaki - Beni yalınız bırakmayı-

nız, bahçe kapısı açıktır. Bir canen iaşe edilirler. re 15 ve 13 yaşından aşağı Bu miktarın en aşağı üç aylığı tecrübelere muvaffakiyetle de-
defa parmaklığı geçecek olur- Memleket içinde bir yerden olan küçüklere de on kuruş defaten verilmelidir. vam etmektedir. Son günler-
sak emniyet içinde sayılmz. diğer yere nakledilenlerden hesabile iaşe paralan kendile- Tohumluk buğday 2510 de bu tecrübeler esnasında, 
Kızın kurtancısı cevap verdi: ihtiyaçlı olanlar kaldırıldıkları rine verilir. Çocuklar için de numaralı kanun mucibince hususi bir müstahzer ile ter-

- Korkma tehlike kalmadı günden itibaren ayni müddet yevmiye 155 gram süt tozu toprak tevzi edilmiş olan biye edilmiş bir ipekli kumaş 
yalınız bana doğru koş ve 0 _ zarfında ve ayni suretle iaşe ve kırk gram şeker tozu te- veya ekim yeri gösterilmiş ve bir keten kumaş üzerine 
muzlarıma dayan 1 edilirler. Serbest iskana tabi darik olunur. bulunan ailelere verilir. Veri- ilk defa olarak temiz fo~oğraf-

Madmazel Terez, derhal ha- olanlar iaşe •edilmezler. Muhacir ve balıkçılar mü- lecek miktar beher dekar ba- lar tesbit olunabilmiştir. Fab-

l ı ·saf· han d olda rettep oldukları mahallere sev: k h b l "k d b · ·· · d alışan laskarının kucağına atladı. ki aşe; mı ır e e, Y şına azami 15 ilo esa i e rı a a u ış uzerın e ç 
.. tt hail · d ol kedı"lı·nce kendilerine tohum- b b k · : l ı d" b ·s ıu·· hayduttan biri, arabaya binmiş ve mure ep ma erın e - olup unun mecmuu ir se- te nısıyen er, ş.m ı, u u u 

kaçıyor, diğeri de tamamen mak üzre üç safhada yapılır. luk buğday tevzi edilinceye nede bir aile için 40 dekara tekemmül ettirmekte meşgul--------•·---------baygın bir halde yatıyordu. c; v k /Depamı 4 üncü sahifede) dürler. 

Terez ve onu kurtaran adam, ocugunu arıran • k l 
bahçenin kapısından içeriye , lzmir vakıflar dire tör ü-
girmişler ve alelacele kapıyı ana mahkemede kapatmışlardı. Madmazel seli- ğünden: 
mette olduğunu anlayınca, Seneliği 

sıralardan birinin üzerinde Meşhur sinema yıldızı, kendisini po- L. K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
yıkıldı. Zavallı, heyecan için- e b . 72 Esnaf şeyhi Arap furun ev 62 
de ve bitap bir halde bulu- /islerin aradığını haber alınca ır 48 H. Muhteremeyn Kantarcılar dükkan 35/37 
nuyordu. Onu kurtaran adam tayyareye atlıyarak kaçtı .. F ııkat.. 100 Emine Belkız Karantina ev 10 
ise, kendisinin karşısında dur- Amerika' da çocuk kaçırma 1 tıpkı "Kidnapper,. ler (Çocuk 84 Ümmü gülsüm Halimağa dükkan 5412 
muş, onun söz sölemesini bek- adeta hir salgın haline geldi. hırsızları) ğibi küçük kızını 120 Hisar Hisar meydanı " 32 
liyordu. Hemen her gün böyle bir kaçırıyo~! 108 Yeni mazbut Tilkilik menzil ev 13 

Matmazel Lö Kont yattığı vak'a işitiyoruz. Fakat, en Babası kızını kimin kaçır- 72 Piyale oğlu Cedit " 182 

Matmazel T erez, 
tuzağa düştüğünü 
derhal: 

yerden başında duran adamın son olarak duyduğumuz vak'a dığın! öğrenince hemen polise 36 Niğbolu Emir ahmet " 21 
feci bir yüzüne bakıyor ve fakat ka- .çok gariptir. Meşhur sinema müracaat ediyor. Polis kadını 54 Selatin oğlu Selatin oğlu " 97 
anlıyarak ranlıktan dolayı onu bir türlü artistlerinden Ann Harding arıyor, bulamıyor: Bir yere 60 Cezayirli hal il Kestelli çıkmazı " 1

2
1
1
5
18 d ı dükkan t~şhis edemiyordu. Acaba, aleyhinde de "Çocuk kaçırma,, saklanmıştır. Bunun' üzerine 36 S. Süleyman Şa ırvan a tı 

16 aşkına onun hayatını kurtaran bu davası açı lmiştırl tevkif müzekkeresi kesiliyor. l 20 Toraman Kirpi du·· kekvaA n 
623 B k' I d 120 Eşrefpaşa Eşrefpaşa adam kimdi. Matmazel, dik- u va anın ası şu ur: · Bunu haber alan Ann Har-

150 
3 

- imdat! Allah 
yetişin! 

Diye bağırdı. Fakat ağzı 
mendille tıkandığı için, bu 
feryat, ancak bir defa duyul
du ve kız, bir daha bağıra
madı. 

Matmazel T erez, birkaç sa
niye içınde kıs·kıvrak bağlan
di ve beş on adım ötede 

bekliyen arabaya götürüldü. 

Kız, arabaya yerleştikten son

ra, arabacı, hayvanları kamçı
lamağa başladı. 

Ortalık ka!anlık içinde ve 
Yol, çok tenha idi. Mama
fih, genç k ı z ı n i 1 k 
istimdad avazesi işitilmiş ol
malıdır ki, Terez'in ev
velemirde bahçe parmaklığı 
arasından bir köşede gizlen
miş olduğunu görerek, köprü
deki kadınlardan birisini 
beklemekte olduğu zannına 
düştüğü adam, derhal olduğu 
yerden sıçradı ve kızı kaçır
mağa teşebbüs eden heriflerin 
yanına yaklaşarak kendilerini 
dövmeğe başladı. Terez'i ka
çırmak istiyen çapkınlar, ~u 

' ani hücumla karşılaşacaklarını 
hiç de ümid etmediklerinden, 
birdenbire şaşırdılar. Bunlar
dan biri, başına inen darbe
nin tesirile yere yıkılmıştı. 
Diğeri de, kolu kırılmış, artık 

kızla uğraşamıyacakhale gelmişti. 
Bir arahk etrafına bakındı ve 
sonra da, otlar üzerinde bay
gın yatan arkadaşını bıraka
rak kaçmağa başladı. 

Ann Harding kocasından - Toraman Kefeli s. ev 
katle yüzüne baktı. Boyundan ayrılmıştır. Mahkeme, çocuğu ding-gene tıpkı haydutlar gibi 36 Karataş Çancılar arsa 3~~40 
duruşundan demin sayfiye ka- babasına vermiştir. Fakat, bir tayyareye biniyor, çocuğile 18 Aziziye Kırım ev 
pısına gelmiş ve uşak Antu- çocuğunu çok seven anne, beraber "bir semti meçhule,, Yukarıda mevkii ve ntımaraları yazılı akarata açık artırma 
van tarafından kovulm~ş adam onun hasretine dayanamamış, kaçıyor. Polisler araştırmaya müddeti içinde İ5teklisi çıkmadığından müzayedesi ~eş ~Ü~ 
olduğunu hükmetmek istiyordu. eski · kocasına, çocuğunu ken- devam ediyorlar. Artistin Av- müddetle temdit edilmiştir. · ihalesi 13/7/936 pazartesı gunu 

d . · k · · ·· rupa'ya gı"den bı"r vapura saat onbeştedı" r. İstekli olanların vakıflar direktörlüğüne müra-Bu adam, matmezel Terezden ısıne verme ıçın muracaat 
izahat almak arzusunda bulu- etmiştir. Kocası bu ricayı bindiği anlaşılıyor. Bunun caatları ilan olunur. 2078 

kabul etmiyor. Hatta bir kerre üzerine, ikinci vapura da Ann 
nuyordu. Meçhuul adam, kızın 

kulağına yavaşca fısıldayarak 
dedi ki: 

- Biraz evvel uşağınız ta

rafından sayfiyeye kabul edil

memiş olduğum iyi oldu. 

Sazan, fenalığın faydası işte 

böylece görülür. Hizmetkarı-

nız, sayfiyeye girmeme mü· 

saade etmiş olsaydı• bu hay
dutların taarruzuna maruz 
kaldığınızda ben burada ·hazır 
bulunamıyacaktım. 

Madmazel, hayret içinde 
kalmıştı. Yattığı yerden ba
şını kaldırdı ve: 

- Demek ki, demin bal
kondan gördüğüm adam siz 
idiniz ha? 

Diye sordu. 
- Evet matmızel ben idim. 
- Sizi içeriye almasını eski 

hizmetkara söylemek üzere 
aşağıya inmiştim. Lakin bah
çeye vasıl olunca siz gitmiş 
olduğunuz gibi uşak Antuvan 
dahi dışarı çıkmış idi. Galiba 
valideme bir ifadede bulun-

olsun göstermeğe bile razı Harding'in kocası Bannister 
olmıyor. O zaman, kaçıranla- biniyor. 
rın hikayelerini her gün oku- Bu heyecanlı maceranın 
ya okuya <hevese gelen, artist, ikinci sahnesi İngiltere' de ge
karar veriyor: Çocuğunu ka- çeceek. Şimdi bütün dünya 
çıracak. , meselenin nasıl biteceğini 

Ann Harding aklına koy- merakla bekliyor: Acaba ço-
duğu bu fikri çok mahirane cuğunu kaçıran anne bir 
bir surette icra ediyor ve haydut mu sayılacak? 

,ıııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııııı.ııııııııııııııııııııııııııı~ınııııııııııııııııııııı:' 

~ Türk Hava Kur~mu = 
~ Büyük Piyangosu ; 
=: 21 inci tertib biletleri satılıyor =: 
~3üncükeşide 11-7-936 dadır~ 
-Büyük ikramiye 50,000 lira mükafat~ 
=.20,000 liradır.Ayrıca 20,000, 12,000=: 
=:ve 1 O 000 liralık ·büyük ikramiyeler= - , . -
=.de vardır. ;; 
=.Biletler hükumet önündeki di-~ 
~rektörlük gişesinde ve bil'ümum~ 
~bayilerde satılır · ~ 

4500 
2000 

15000 
400 
600 
600 

12000 
5500 
2800 
800 
800 
200 

1000 
1400 
1300 

7 60 Kalın buğday kepeği 

32 65 Pirinç tosya 
14 06 Odun 
23 Sade yağı 
13 72 Sabun 
11 77 Toz şeker 
96 75 Ekmek birinc.i 
41 ,25 Süt 
31 15 Yoğurt 

4 80 Patates 
9 60 Kuru so~an , 
3 75 Taı;~ bamya 
7 50 Taze fasulya 

11 25 Patlıcan 

12 18 

• 

mak arzusfn~~~;~~i:::1}mi? ,.lllllllllllUllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlll# 
------------------------....:....:...;;;~;;.m--..iıiiıiıiiiıiiiimi 
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Sahife 3 _______ , _______ ......,(U_lusal Birlik) 

(--~==-~;;_iiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiii.iiii."iiiiı-~ .... l N· v. Fratelli Sper-
11tKAvE ı ~181ri ~~~e~tif , W. F. H. Van co VaptasurAcen-
"Edmon zengin bir adamdı; lar arasında Vaşar Holler baş- Der Zee 1 

fazlaca göbekli olmasa çi;ki; lıklı bir zarf vardı; Edmon & C ROY AL NEERLANDAIS 
add~dile!DİYecekti. Fakat ka- titrek bir elle bu zarfı açtı ve O. KUMPANYASI 

rııı jülyet çok güzel ve maal- şu mektubu okuduf: DEUTSCH LEVANTE LINlE "VULGANUS" vapuru 27 
esef kendisinden onbeş yaş Aziz müsyü l " TINOS " vapuru 7 tem- Haziranda gelip yük.ünü tah-

Refikanız hakkındaki tahki- ı d BURGAS VAR daha gcnrtı·ı Bununla beraber d b ki · 11 t iye en sonra ' -
kansmdany şikayet edecek katımın tamamile menfi neti- mmuuzzaakadear eAnıNyoVrER, S, ROemT~ NA ve KôSTENCE limanları 

ceye vardığını bildirmekle · · ··k 1 kt hiçbir sebep yoktu.' ıçın yu a aca ır. 
şeref bulurum. refikanızm hiç TERDAM, HAMBURG ve " HERCULES " vapuru 29 

Bu güzel vaziyet bir itin bir aşıkı yoktu. Toto imzasile BREMEN limanlarına yük ala- Haziranda gelip 4 Temmuzda 
birdenbire .değişti; Edmon mektup yazan delikanlının ha- caktır. ANVERS , ROTTERDAM , 

ıüzel sayfiyesinin bahçesinde kiki adı Viktor'dur. Bu genç "CHIOS" vapuru 11 tem- AMSTERDAM ve HAMBURG 
dol"ırken bir kağıt parçası çoktanberi metresi bulunan muza doğru bekleniyor, AN- limanlan için yük alacaktır. 
gördü, . aldı ve okudu: aşçı kız evliye mahut tezlCe- VERS, BREMEN ve HAM- SVENSKA ORIENT LINIEN 

· Aziz aevgili, reyi yazmıştır. BURG limanlarından yük bo· "NORDLAND" motörü el-
.. Her cey yolundadır, ran- k k yevm limanımızda olup 25 

y Fakat refikanızı ta ip ettiğim şaltaca tır. DAM 
devuya gclecex->m. Totonu'· Haziranda ROTTER , 

5• • müddet içinde cidden ciddi ve "ANGORA" vapuru 20 E CO 
dan bı"nbı'r 0-pu .. cu"kJ.. HAMBURG BREM N, -

sevimli buldum. Rcfikanıza ben temmuzda bekleniyor, 25 tem- E HAGE DANTZIG GO Bu çok kısa, fakat manalı P N • • -
de hoşa gitmiyecek bir surette muza kadar ANVERS, ROT- TEBURG, OSLO ve ISKAN-

~ek Ço~ kitıt Parças!nı okur- görünmedim. Sizin beni me- TERDAM, HAMBURG ve DINA VY A limanları için yük 
e~ Edmon kalbinin ~opla- mur ettitiniz tahkikatın esa- BREMEN limanları için yük alacaktır. 

dıtJnı hissetti bahçenin iskem· sını da kendisine anlattım. alacaktır. "HEMLAND" motörü 6 1
c!erinden birine · oturmaktan Bunun için birbirimizle rabıta AMERiKAN EXPORT LINES Temmuzda beklenmekte olup 
ziyade, ... deta • ril

0

ktu" r hl d 
Y'"!" aktederek sizi ebedi ıurette yükünü ta iye en sonra 

A-1._k "EXMISTER,, vapuru tem- HAMBURG rvu fÜpheye mahal yoktu, tcrketmeğc karar verdik: ROTTERDAM, , 
t ..... d::ı d 1 muzun nihayetine doğru bek- COPENHAGE DANTZIG ..... ~ eni en mel'un şey, · Biz şimdi cenupta, sizd'en ' ' 
Ld- · .1._ f 1 !eniyor, NEVYORK için yük GDYNIA, GOTEBURG OS· uıon a "ttansınm ve asız ağını avn bir yerde ve bal ayımızı 
b... .,. . alacaktır. LO ve ISKHNDINA VY A titihi'1arahatile gösteriyordu. gcçirmekteyı· z. k 
((: limanları için yük alaca tır. :Gçük bir kağıt üzerine "Bundan böyle zuhur ede- DEN NOSKE MIDDEL. SERViCE MARITIM 
ıcul bir el ile kurşun kalemi cek bu gibi işlerinizde bütün HASLINJE (D. S. A-S ROUMAIN 
ile yazılmış olan bu tezke;e. kudretimle hizmete hazır ol· SPANSKELINJEN) "PELEŞ.. vapuru 3 Tem-
cik madam Edmon'un bir duğumu yüksek saygılarımla OSLO muzda gelip 4Temmuzda PiRE, 
lf•;ı kolduğunu gösteriyordu. arzederim... • SARDINIA • motörü 20 MALTA, MARSIL YA ve BAR-
. a at, bu meçhul aşık, To- H il b ki · iSKEN SELONE hareket edecektir. t<t ICimdi? • Dedektif: Vaşar o e temmuzda e enıyor, -

Vedi Fikret DERiYE, DIEPPE DÜNKERK Yolcu ve yük kabul eder. 
Edmon sayfiyesini derin bir Daha fazla tafsilat için ikinci 

keder ve düşünce ile terketti; OH • . •• ve NORVEÇ limanları için Kordonda Tahmil ve Tahliye 
~aın istasyonda şimendiferden . Vler Ve §U• yük kabul edecektir. binasında FRATELLI SPER-

ınerken büyük ve renkli bir rekas" 1 Lı·mı·ted SERViCE MARITIM co vapur acentahğına müra-
duvar ilam gördü. --- caat edilmesi rica olunur. 

Bu afiş altında büyük ve · tas ROUMAIN Navlonlardaki ve hareket 
renkli bir fener tutan ıarip Vapur 8CeD 1 BUGAREST tarihlerindeki değişikliklerden 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmit 

•• ________________________ , 
lzmir Yün Mensucatı 

. Türk A. Şirketinin 
Jialkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
cıkardıtı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

.1-\'urlu gözlüklü, bir adam Cendeli Han Birinci kor- "DUROSTOR,, vapuru 9 acente mesuliyet kabul etmez. 
~~~! idi; resmin altında da don. Tel. 2443 temmuza bekleniyor, KÖS- Telefon: 2004/2005; 2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

1 ~r. ~t ve Emniyet., kelime- Not: Vurut tarihleri ve va- TENCE, SULINA, GALATZ kt Satış Yerleri 
Ve ucuzdu 

erı ırı harfler ile yazılı idi. ve GALATZ aktarması BEL- Do or 
z:~~-:.~ı:;:d!~ • .-B~::: :~::;d:!m1:e.:ı;:~e ~ti GRAD, PUDAPEST, BRA- Ali Agih Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
la kan koca sedakataızh~lan- edilmez. TIŞLA VA, VIY ANA ve LINZ H Al/ T. A. Ş. 
nı meydana çıkarmakta ihti- tHE ELLERMAN LINES LTD. için yük kabul eder. Çocuk Hastalıkları • • JJ • J F' AffR 
'•aı vardır." Yaıılı idi. .. GRODNO " vapuru 25 mütehassısı 1 Mımar Kemalettın caauesınae x ı 

B s. A. ROY AL HONGROISE . 1 DEMiR o l l)· u ilin Edmonu ikaz etti, haziranda beklenmekte olup ikinci Beyler Sokağı No. 68 KAN 1 U 

b~tan bile kaybetmeden LONDRA, HUL için yük DE NAVIGATION DANU- Telefon 3452 • ~-------------------r ır otomobile atladı ve Va- alacaktır. BIENNE MARITIM 
~r Hollen'~n yazıhan~aine gi· "MARDINIAN. vapuru 27 BUDAPEST 
ere~ makSadını ve ziyaret haziranda beklenmekte olup .. SZEGED ,, motörü 13 

"bebini anlattı. · LIVERPOOL ve GLASGOW temmuza doğru bekleniyor, 
d· Dedektif Edmonu dikkatle için yµJç .Iacaktır. BELGRAD , NOVISAD , 
bınlcdi, bazı' suallerden sonra "DRAGO,. vapuru Temmuz BUDAPEST, BRATISLAVA, 
~ ınes'el~ hakkında sekiz ortalannda LONDRA, HUL ViYANA ve LINZ için yük 

2\in içinde kafi ve şalı bir ve ANVERS'ten gelip yük kabul edecektiJ. 
cc~~~ vereceğini vadetti. çıkaracak ve ayni zamanda "Vapurların isimleri, gelme 

&;.Qrn~n : . LONDRA, ve HUL için yük tarihleri ve navlun tarifeleri 
~ -. <?>k ili.. dedi. Ben 8 alacaktır. . hakkında bir .taahhüde giri· s· n •çı.n l>ir seyahata çıkarım. ". LES81AN .. vapuru 15 
}' 

1

~• elde cCleceğiniz neticeli Temmuzda LIVERPOOL ve 
~haneme yazarsınız. SWENSfA' dan gelip yük çı-

" Ertesi gün, Edmon z~v~eaile kat~~ır. 
cdalqarak seyaliata çıktı: OEUTSClii. LEVANTE-LINIE 

• (} .. 
d.. n gün sonra Edmon dön· 
t ~ hemen yazıhanesine gide
c Postayı tetkik etti. Bun-

"SOFıA" V1Jpuru 25 Hazi
randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara
caktır. 

üyük pehlivan 
güreşleri 

Şehitler ocatı himayesinde,Kültürpark civanndaki Halk 
~~aında 12 Temmuz 936 Pazar günü 5'At on beşte 

şilmez .• 
Birinci Kordon, telefoon 

No. 2007 - 2008 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara: 34 

"'"Yük pehlivan güreşleri yapılacaktır. 
Güreşlere, İzmir ve bavalisinin tanınmış, ünlü, yüksek Göztepede tramvay caddesine 

P~hlivanları da iştirak edeceklerdir. Bu müsabakalan yakın . ve elektrik tesisatını 
Kiralık ev 

:(te geleceklerin istirahatleri için lizım gelen tedbirler havi beş odalı kullanışlı bir 

'""1\ithr. ~ · ev kiralıktır. Tutmak istiyen-
Fiatler herkea i~in (25) kuruıtur. ler ıazetemiz idare memuru 

~....... llll==m=1111==~;H~ü:sa:m:e:d~d:in:e~m:ü~ra:c:•:atl:ar;~•·lllll!l~ ...... ~~~~ ............ ~~~~ .. ~ .. ıı:" .. -ı:~-:ı::ı-'~~ .. -:~--
f'!.... Tesiri tabii, efsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,~öbrekleri 

rahatsız ve · tanaıyonla ı · k 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 
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10 Temmuz 926 

o n e 1 g r a 1 a r lzmir sicilli ~~ca- teraküm edecek fevkalaae ih· (llitiyat akçesi otuz beşinci 
t l - tiyat akçesi miktarının, serma- madde mucibince temettuuatı 

ısır - lngiliz görüşme- Balkan re men:ıur ugun- ~;:n :a:·b;:;~~i::sı~:~:: ::::;t;~:~e:ü::::~b·~~; 
lerl. du·· n sona erdı· Maliye konfe dan: edilebileceıtinin de tahdit v• cek ve masariri 1.v1caıad. ve 

• Tescil edilmiş olan (Türk tesbitini teklif etti. gayri melhuzaya karşılık tutu-
·-·- açıld sanayi ve ticaret anonim şir- Yapılan münakaşa netice· lacak ve işbu akçenin miktarı Muahe Je yakın Ja ı·mza edı.lecek ransı 1 keti> nin 6171936 tarihinde Uı Uı sinde, bu teklif kabul edilerek şirket sermayesının yüzde 

k •t .. l ... l k fd /d Belgrad 1 O ( Radyo ) - fevkalade olarak toplanan 35 nci maddenin, cu şekilde doksanına müsavi bir radde· 
apı U asyon ar a ırı ı Balkan konferansı, Bled'de umumi heyeti zabıtnamesi y 

1 t b 1 10 (H A) K 1 • · t"f d k ld kl tadiline ittifakla karar verildi. ye baliğ oldukta ihtiyat akçe· s an u ususı - a- erın ıs 1 a e etme te o u arı toplantılarına başlamıştır. Ko- ticaret kanunu hükümlerine 
hire'den gelen haberlere göre mali imtiyazların kaffesinin il- misyonun dünkü toplantısında göre sicilin 1745 numarasına 35 inci madde si ifraz olunmıyacaktır. Şu 
i ·1· l\A ·• ·· 1 · d.. dd · · h""kA (Şirketin masarifi umumi· kadar ki ihtiyat akçesi serma· ngı ız- raısır goruşme erı un gası ma csının u umet prog üç komisyon teşekkül etmiş· kayt ve tescil edildiği ilan 
akşam iyi bir şekilde sona er- rammın başında yer alacağını tir. Bunlardan biri türizim di- olunur. yesi ile amertisman bedelleri yenin yüzde doksanına baliğ 

· t" H ] h d b t · f ve şirketçe · tediye ve t.efriki olduktan sonra andan sar!i-mış ır. azır anan mua e e resmen eyan de mış ır. M ğe. i ticaret ve üçüncüsü de lzmir sicilli ticaret memur· · ·1 ·k b · 
k d · d'I kt. Yeni muahe eye göre, ı- mecburi olan mebalir., şirke· yat ıcrası e mı tan, nis eti ya ·ın a ımza e 1 ece ır. şimendifer işleri içindir. luğu resmi mühürü ve F. ~ 

Meb'usan meclisinin dünkü sır'a istiklal verilmekte ve =:-----•• tin hesap senesi nihayetinde mezkOreden aşağ'ı düşerse yal-
- T enik imzaı 

toplantısında Maliye Nazın Milletler cemiyeti azalığına Habeşistan' da tanzim olunan senelik mev- nız temettüattan tevkifat icra-
kapitülasyonların kaldırılmış girmesine müsaade olunmak- 1 •• Zabıtname cudat ve müvazene def· sına mübaşeret olunacaktır. 
olduğunu bildirmiş ve ecnebi- tadır. Buyük ve asfalt yol- 2 •• Hissedar cetveli terinde tesbit olunan ha- ihtiyat akçesi behemehal nak-

_______ • ._ ........ .-.1•------ sılattan tenzil olunduktan ten mevcut olacak ve bu na· • • t• 'd ı far yapacaklarmış Türk Sanayi ve Ticaret ano-
1 1 n e Çarpışma ar nim şirketinin 617/1936 Pazar· sonra geri kalan miktar safi kit iktisat vekaletince kabul 

Roma, 10 (Radyo) - İtal· karı teşkil eder. Bu icardan edilecek emin bir müessesei 

d d • 'l H b · t 'd · tesi günü saat 10 da lzmirde 

eva m e 1 Yor yan arın, a eş ıs an a genış % 5 nizami ihti) at akçesi maliyeye tevdi olunma le veya 
ve asfalt yollar yapmağa ka· Türkiye Palamutcuları anonim ayrıldıktan sonra geri kalanı her zaman nakte kabili tah.· -· .... -Yaralı İngiliz'ler ölmüş, Filistin ihtila

linde ecnebi parmağı var mış. 

rar verdikleri İtalya' dan beş şirketi idarelianesinde yapılan hissedarlara hisseleri nisbe-
d f b .. ··k } b 1 vil devlet veya Türk şirketle-

e a uyu o an u meme- fevkalade umumi hissedarlar tinde tevzi olunur. Maamafih 
kete ehemmiyet vermegv e baş- h l ri esham ve tahvilatı iştira 

toplantısı zabıtnamesidir ~yeti umumiyece, mec isi 
ladıkları söyleniyor. Yapıla- ·d ki f I h d edilmek suret ile tenmiye olu· 

1 - Hükumeti Cumhuriyeyi ı arenin te i i i e isse ar- b 
cak olen geniş yolların kap- 1 d I k d na ilecektir. Otuz beşinci 

Londra 9 (A.A)- Deyli He- lstanbul 10 (Hususi)-Avam 
rald gazetesinin Kudüs'ten öğ- kamarasının dünkü toplantısın· 
rendiğine göre, beş lngiliz as- da beyanatta bulunan yeni 
kerindcn mürekkep bir devriye lngiliz mütemlekat nazın, Fi-

temsilen iktisat vekaleti namına ara tevzi e i ecek ar an, maddenin son fıkrasında mev-latılması ve bu suretle şiddetli % 50 sini geçmemek üzere 
yağmurların tahribatında ma- komiser sıfatile lzmir Ticaret zubahs olan fevkalade ihtiyat 

kolu dün Araplarla çarpışmış- }istin' de ~a~ gösteren. ihtilal 
sun bulundurulması muvafık ve Sanayi odası katibi umumisi bir kısmı, fevkalade ihtiyat akçeleri heyeti um~miyenin 

bay Mehmet Ali Eten içtimada akçesine ayrılabilecektir. işbu kararile fevkalade ve gayri •v . hareketlerının, ecnebı propa-
tır. Dıger ·taraftan Pazartesı d 1 t" · d ld v 

görülmüştür. 

gan a arı ne ıcesın e o ugu-
günü Araplar tarafından yara- nu söylemiş ve bu hususta 
lanmış olan lngilizlerin ölmüş daha fazla malumat veremı- itizar • 
olduğu öğrenilmiştir. yeceğini bildirmiştir. Yazımızın çokluğu dolayı

sile ( Sardanpol'un Ölümü ) 
adlı tefrikamızı kayamodık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 

-------~--~...-.~·~ .. --~------
Muhacır ve mülteci-
lerin iaşesi hakkın

da bir kararname 
f Başlara/ ı 1 inci sahifede J 

isabet edecek miktarı tecavüz 
edemez. Verilecek tohumluk 
buğday bir defada verilir. 

Yol için verilecek iaşe pa
ralarının miktarı seyahat müt-

• detine göre, mahallin en bü-

yük idare amirinin muvafakat 

ve tensibile tayin olunduktan 

sonra gene bu amirin tayin 
edeceği bir zatın reisliği al· 
tında en büyük iskan memuru 

ve mutemedinde.n mürekkep 

bir komisyon tarafından dağı

tılır. Mürettep mahhallerinde 
gene o mahallin en büyük 
idare amirinin veya tevkil 
edeceği bir memurun reisliği 

altında mahalli iskan müdür 
veya memuru ve mutemedi ve 
ıaare amirliğince tayin edile
cek bir belediye üyesinden 
ve bir maliye memurundan 
mürekkep bir komisyon tara
fından dağıtılır. Yapılan para 
tevzileri muhacirlerin ellerin
deki karnelerine kaydedilir. 
Ye bir bordro ile dağıtılacak 
bordro komisyon tarafından 
imzalanarak mahallin en bü
yük mülkiye amiri· tarafından 
tasvib olunur. 

Para aile reislerine veya 
köy ihtiyar heyetlerince tas
dikli salahiyet "sahibi mute
metlerine verilir. Paranın 
köylerde tevzii zarureti hasıl 
olursa tevzi iskan memuru 
tarafından bu ihtiyar heyetleri , 
muvacehesinde yapılır ve 
bordrolar ihtiyar heyetleri 
imzalanarak gene mahallin en 
büyük idare amiri tarafından 
tasvib olunur. 

2661 sayılı kanun mucibince 
ve bu kanun usullerine göre 
dağıtılan yemeklik ve tohum
luk buğdaylar ziraat banka
larınca her aile reisine veya 
köy ihtiyar heyetlerince tas
dıkli salahiyet ·sahibi mute
metlerine teslim olunur. Ve 
teslim olunan miktar karnele
rine işaret ve tevzi memuru 
tarafından imza edilir. 

Yarkıld 
dileriz. Budapeşte'de ziya. 

ret/erine devam 
ediyor ·-İzmir ikinci Hukuk mahke-

mesinden : Budapeşte, 9 ( Radyo ) 
İzmir' de Degıv · rmendağında 

Avusturya başbakan muavini 
Yarkıld Avusturya'nın bura Osmaniye mahallesinde Ahmet 
sefirile birlikte birlikte :bir ağa sokağında 12 No. lı hanede 
saat kadar Macar başbakanı Mehmet oğlu lsmail Hakkı ta
general Gömbüş ve hariciye rafından lstaubulda Maltepe 
nazırı M. Dekanya ile konuş- Jandarma gedikli okulunda baş 
muştur. çavuş Mudurnulu İsmail oğlu 

M. Detya, Yarkıld şerefine Emin Deral nezdinde karısı 
bir ziyafet vermiştir. İsmail km Leyla aleyhine açı-

01 im pi yat lan boşanma davasının tahki
. • katında müddeialeyhlerin gös· 

Oyunları icin Fran· terilen bu adresten çıkıp nere-
, d ye gittiği bilinmediği cihetle 

sa para ayır ı k d. . hı· ı d 
P . 10 (R d ) F en ısıne te ıgat yapı ma. ı· 
arıs a yo - ransız d bı· ·ıA 1 
b, ı· . oı· . ğm an te ıgatın ı anen yapı -me usan mec ısı, ımpıyat A 

1 · d k 1 F masına ve dava arzuhalı sure-
oyun arına gı ece 0 an ran- tile davetiye varakasının bir 
sız hey' etinin masrafları için 
bir milyon ve Basclon oyun- nüshasının da mahkeme divan 
ları için de 600 bin frank tah- hanesine asılmasına VP. muha

sisat ayırmıştır. 

Çin haydutları 
Yağmaya başladılar 
Şangay 10 (Radyo)- Tanka· 

dan haber verildiğine görej 
haydutlar, her tarafa saldırma
ğa başlamışlar, mağazalarla ev
leri ateşe vermişler ve rast 
geldiklerine saldırmağa koyul- . 
muşlardır. Asker, 300 haydut 
ile çarpışmış ve kendilerine 
zayiat verdirmiştir . 

keme günü olan 17171936 Cu· 
ma günü saat 1 O a talikine 
karar verilmiş olmakla müdde
ialeyhanın o günde ve saatta 
lzmir ikinci Hukuk mahkeme
sinde hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde 
hakkında $ıyap kararı çıkarı
lacağı Hukuk usul muhakeme
leri kanununun tebligat faslına 
tevfikan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

2106 

İzmir Emrazı sariye hasta-· 
hanesi başhekimliğinden: 
Hastahanenin 1936 mali sensine · aid 10 aylık ihtiya· 

cından aşağıda cins ve miktar ve tahmini fiatları ve muvakkat 
teminatları yazılı etler ile semi kok kömürü. ihtiyaçları 20 gün 
müddetle açık Eksiltmeye konmuştur. Talipliler şartnameleri 
hergün hastahane başh~kimliğinden alıp okuyabilirler. Eksiltme 
30 Temmuz 936 Perşembe günü saat 10 da Tepecikte Emrazı sa
riye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit 
veya kıymetli evrak olarak vereceklerın eksiltme gününe kadar 
vilayet veznesine yatırmalan lazımdır. 
Muvakkat Tahmin edilen 
Teminat 
L. K. 
76 12 
78 75 
39 38 
22 50 

Fiatı 

Lira 
1015 
1050 

525 
300 

Miktarı 
Kilo Cinsi 

35000 Semi kok 
3000 Koyun eti 
1500 Kuzu 

" 
1500 Dana " 

10 15 20 25 

kömürü 
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hazır bulunmuştur. fevkalade ihtiyat akçesinin melhuz . sarfiyat ve bilhassa 
2 -Hey' eti umumiye, mec- miktarı sermayenin % 50 sini yen~ tesisat ve inşaat, fcvka-

lisi idare başkam bay Fuat baliğ oldukta fevkalade ihti- lide itfa muamelatı ve hisse 
lyimenin başkanlığında açıldı. yat akçesi ayrılmıyacaktır. Şu iştira veya itfası ve şirlc:etin 
Şirketin merkezine baş . vura- kad k b d rf herhangi bir zararını kapat 

ar i un an sa iyat ic· mak için kullanıla bı"lec. eklerı· rak girme kağıdı alan ve isim- l b 
1 d l b rasi e iş u fevkalade ihtiyat gibi hissedarlar meyanında eri toplantı yerin e ası ı u-
lunan hissedarlar cetveli ile akçesi miktarı sermayenin % bil' ahara tevzi ve taksim olu-
toplantıya gelenlerin girme 50 stnden aşağı düşerse yine nabilecektir.) 
kağıtları araştırıldı, Girme ki- bu nisbete baliğ oluncaya (5) - 37 inci maddenin, 
ğıdı alanların hepsi geldiği kaaar tefrikine devam edile- meclisi idarenin teklifi veçhi-
görüldü. bilecektir. Hissedarlara tevzi le şu şekilde tadiline ittifakla 

3 - 33225 adet hisse se- karar verildi. 
edilecek meblağın hisse ba- 37 inci madde 

nedi sahipleri toplantıda hazır 
bulundukları anlaşıldı. Toplan
tıda hazır bulunan hissedarla· 
rın sahip oldukları hisse se: 
netleri, sermayenin üç ruhun
dan fazla olduğundan Ticaret 

kanununun 386 ıncı maddesin-

de yazılı nısabı içtimaın hasıl 
olduğu ve çağırma ilanları ile 
toplantının usulüne uygun Öl· 
duğu bay komiser laraf ından 
da bildirildi . 

4 - Rey toplamağa ençok 

hisse sahiplerinden bay Bili 
Giraud ile bay Çarlton Vitol 
ve yazıcılığa bay Hüseyin Ahu 
oğlu seçildiler. 

5 - idare meclisinin esbabı 
mucibe raporu ile, Ruzname 
veçhile şirketin nizamnamei da· 
hilisinde tadili teklif edilen 
maddeler birer birer okundu 
ve aşağıda yazılı kararlar ve
rildi. 

(1) Esas mukavelenamenin 
11 nci maddesinin birinci fık
rası: idare meclisinin teklifi 
veçhile, şu şekilde tadiline 
ittifakla karar verildi. 

(Şirketin işleri hissedarlar 
arasından heyeti umumiyece 
intihap olunacak asgari üç ve 
azamı dokuz kişiden mürekkep 
bir meclisi idare tarafından 

idare olunur.) 
(2) 13 ncü maddenin birinci 

fıkrası: idare meclisinin teklifi 
veçhile, şu şekilde tadiline it· 
tifakla karar verildi. 

(Meclisi idarenin içtimaı 

icabı maslahata tabi olacak 
ise de laakal üç ayda bir defa 
şirketin merkezinde toplanması 
mecburidir.) 

(3) 35 nci maddenin tadilatı 
teklifinin müzakeresinde pala
mut şirketi namına, Fuat iyi
men yeni teklif edilen madde
nin son fıkrasında fevkalade 
ihtiyat akçesi için tefrik edi· 
lebilecek azami miktarın tayin 

şma isabet eden nisbeti kü- (T emcttüatı senevi yenin his-
surat irae ettiği takdirde, he- sedarana hangi tarihlerde ve 
yeti umumiyenin kararile bu hangi vasıtalarla ve ne şekil
küsurat kar ve zarar hesa· de tesviye :olunacağı meclisi 
hında alıkonularak gelecek idarenin teklifi üzerine heyeti 
seneye devir olunabilir.) umumiyece kararlaştırılır. işbu 

(4) - 36 ıncı madde tadi' esas mukavelename ahkamına 
latı teklifinin müzakeresinde tevfikan tevzi edilen temettüat 
yine idare meclisi başkanı istirdat olunamaz.) 
Fuat İyimen, adi ihtiyat akçe- (6) - Ruznamede görüşü-
sinin sureti teşkil ve sarfına lecek başka bir;şey kalmadığı 
ait olan eski 36 ıncı madd~ görülmüş •olmakla toplantıya· 
nin ibkası ile yeni teklifin, saat (11,30) da nihayet verildi. 
bu maddeye, fevkalade ihtiyat Başkan Yazıcı 
akçelerine ait olmak üzere Foad lyimen H. Ahuoğlu 
ilavesini ve nizamnamede ki Rey toplamağa memur olanlar 
(Ticaret Vekaleti) tabirlerinin imzaları okunamamıştır 
(İktısat Vekaleti) ne vevrilme- komiser 
sini teklif etti. srr emmuz/936 

Müzakere neticesinde bu imzası okunamamıştır 
teklif kabul edilerek 36 mcı lzmir sanayi ve ticaret 
maddenin tadilen şu suretle Anonim şirketi mühürü 
kabulüne ittifakla karar verildi. ve imza okunamamıştır 

Türk sa_nanayi ve ticaret Anonim şirketinin 6/7 /1936 pazar· 
tesi günü saat 10 da, lzmirde Türkiye palamutcuları Anonim 
şirketi idarehanesinde yapılan fevkalade heyeti umumiye top" 
lantısında hazır bulunan hissedarlar cetveli. 
Hissedarın adı ve sam Otur"duA"u yer Hisse miktarı imzalar 
Türkiye palamutcuları 
Anonim şirketi namına 
Bay Fuat lyimen 
Bay Fuat lyimen 

,, Mustafa Münir 

,, Bili Graud 
,, Çarlton Vitol 
• Rağıp Abidin 
,, Zıya Ôzker 
,. F. Brağğiotti 

,, Hakkı Adli 

" Pol Filineıi 

" 
Salih Sümer 

" Zihni Pars 
,, Mehmet Ali 

" Hüsamettin Kunt. 

fzmir 

" .. 
.. 
.. 

.. 
" 

" 
" 

" .. 
.. 
" 

13750 
500 

1000 
5000 
sooo 
1000 
500 

1000 
1000 
500 

500 
500 

2300 
615 

33225 

Fuat lyimen 
Fuat lyimen. 
M. Münir Birsel 

Bill Graud 
Çarlton Vitol 
R. Abidin 
Zıya 
F. Brağğiotti 

Hakkı 
Filinezi 

S. Sümer 

Z. Pars 
M. A. ôkterı 
H. Kunt 

İçtimada hazır bulunan yukarıda isimleri yazılı hisseearlatr 
işbu içtimada ticaret kanununun 385 nci maddesi mucibince, 
hisseleri nisbetind~ye maliktirler. 8/T emmuz/936 

İzmir sanayi ve ticaret Anonim şirketi 
mühilrü ve imza okunamamıştır. 

.. 

-

• 


