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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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, Kamyon kazası 
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Samsun, 22 (Hususi) - Samsundan l•kilibe 
;,itmekte olan bir kamyon Havza civarında bir' 
uirai• ruratle döne..ken devrilmişti,.. Kamycntda 
bulunan yolculardan iki kişi ölmüştür. Yarala
nanlar hastanede bulunuyor. 

Fiati ( 5) kuruttur Cumııurıyetm Ve Cumhuriyet Eserininin Be~i; Sabalı!ııii Çıka,. Siyasr Gazetear,. YENJ ASIR Matbaaıında buılmıttır. 

Nafıa Vekili Kopenhaga idiyor 
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Haksızlık inkar 
edilemiyecek 

kadar barizdir 
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Hatay komiseri Doryo, Berut VQ.fisi 
Nebi, Malga sultanı Galip gelen 

seyyahlar arasında bulunuyor 
Vataniler Hatayda mebus cıkarmak • istiyorlar 

Fransız bandıralı Providans turist 
vapuru, dün sabah Beyruttan limanımı
za 350 seyyah getirmiştir .. Muhtelif te
baalara mensup olan seyyahlar arasın

da seçkin f8hsiyetler, doktor ve avukat 
gibi ilim adamları ve prensler bulun
makta idi .. 

tay komiseri B. Dorriot rahatsızhğı do
layısiyle karaya çıkmamıştır .. Komiscr 
öğleye doğru güverteye çıkarak §ehri 
temaşa etmiştir .. 

Providans vapurunda Halep valisi 
bay Mehmet Nebi, Hindistan prenslerin
den Malaga sultanı prens Galip te bu
lunmakta idi.. Karaya çıkan mi.safirler 
şehrin fllyanı temaşa yerlerini gezmiş-
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Menemencioğlu, Suriye ba§vekiliyle 
bir arada 

!erdir.. öğrendiğimize göre aabık Ha
lat komiseri Parise gidecektir .. 

lstanbul, 22 (Telgraf) - Halayda 

yeni re1ımın ilinı üzerine Vataniler 
hummali faaliyete geçmişlerdir.. He
defleri müstakil Hatayda yapılcak me
buı seçimini kazanmak, Hatay mccli
ıine E~zla mebus vermektir .. 

Hatayın istiklaline düşman olan ba
zı klmseler bulanık işlere baş vurmuş-

lar ır .• Bunlar cMüslüman Partisi> a..dJı 
bir te•ekkül kurmaktadırlar .. Bu teşeb-

' büs Halayda asabiyetle karşılanmıştır. 

Halk teyakkuz halindedir.. Türk hal
kı mümessilleri vat?'nilerin gizli mak

ıatlarına mAni olmak için mücadeleye 

girişmişlerdir. 

····················································································-.ı:·············································· 

Manisada bir cinayet 
hastanesi kalo}if er daire

sinde bir cesede tesadüf edildi 
tahmin ediliyor 
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23 Temmuz 
inkılabımızda bir merhaledir 

Milletlerin hayatında unutulmaması icap eden bazı günler var<lır. 23 Tem
muz işte bunlardan biridir. Saltanatın zulmuna, keyfi tahakkümüne karşı 
Türk milleti ilk yumruğunu 23 Temmuzda indirmiştir. Fakat 23 Temmuz 
bir yarım inkırnp olarak kalmıştır. Zira o günün rehberleri Türk milletinin 
saltanata karşı kinini, saltanata karşı husumetinin sebeplerini hakkıyle an

lamıyarak Türklüğü ihmal eden Osmanlılık mefkUresine ve saltanatına bağlı 
kalmışlardı. 10 Temmuz bu bakımdan büyük hamleler yapabilecek kudrett 
bir inkılap değildi. O gün Türkiyenin mukadderatına Atatürk gibi yaratıcı, 
toplayıcı, kurtarıcı bir dahinin hfilcim bulunmaması inkılabımızın asıl bü
yük hamlelerini tam 15 sene geciktirmiş ve ancak kurtuluş güneşi Türk mil

letine hayat ufuklarını açtıktan sonra 1923 te büyük hamleleri yaratan cüm 
huriyet ve onun azametli inkılabı kendini göstermiştir. . 

Bununla beraber 23 Temmuz inkı!Abımızda bir merhaledir. Onu hatırla
mdİ<. ta bir inkılap vazifesidir. 
rzEC/77ZZZT.L:zZZ7..LL77./J'J!LJ~.LZZZ/L/./7/L///J'L/ L//T/77L//ZZJ 

Varşovadaki suikast hadisesi 

Bomba erken patladığı 
için suçlu parçalanmıştır 
Varşova matbuatının 

müsaade yazmasına 

hadiseyi 
edilmiştir 

imha için 
kuruldu 

"Kedi neslini imha ederken tedbirli olalım, 
far eler Veba aşılarlar,, 

leri memurları bunla7ı hususi ~urettf 

yaptırılan maşalarla yakalıyarak ara
balara atmaktadırlar. 

İstanbul, 22 {Telgraf)! - Alınan ted
birlere rağmen tifo vak'aları artmakta 
devam ediyor. Tevekkuf devresi henüz. 
başlamamıştır. S<in yirmi dört saatte 
şehrimizde 27 tifo vak'ası tespit edil-

1
1 miştir. Hıfzıssıhha umum müdürü 

1 

Asım, sıhhat vekaleti laboratuvar mü
dürü Russa yarın -bugün- şehrimize 

Yakalanan kediler imha edilmek üze. 
re himayei hayvanat cemiyeti merke. 
zine gönderilmişlerdir. 

Kedi sahipleri himayei hayvanat ce
miyetine başvurarak kedilerinin iade 
edilmesini talep ediyorlar. Cemiyet, 
kedilerin tefrikine imkan olmadığını, 

bunlardan bazılarının hastalıklı olduk
larını ileri sürerek müracaatlerin hep
sini reddetmiştir. 

geliyorlar. Fevkalade tedbirler alınacak
tır. 

Tifo mücşdelesine devam edilirken bil
hassa sokaklarda gezen serseri kedi
lerin toplatılmasına ehemmiyet veril
mektedir. Yalnız bugün şehrimizde 

651 kedi para mukabilinde toplattırıl-
lşin şayanı dikkat tarafı, İstanbul 

a.ıhhat müdürü B. Afi R~nın kediler 



Trakya 
Manevralarına 
hazırlık var 

•• 
• • 

•• 
• • 

23 TEMMUZ CUMA 1937 
~ENIASlR ;ı!!!!!li!9!!11!!!9mmll!'8!!"!'1""--..,.Pl!P!!!!!!!~•--ll!!!!"'P!!!!!'!"-t'"---------~;,;._~-"-----·----~----
~ W!!!I VIACE i ··-· ---

Halk siitunu 1 
sa&Ad»9 

Belediye· 
4 F.dimc 21 (Hususi muhabl<lınôzden) - d 
G~en sene Trnkyada yapılan bUytik Gazetenizin çartamba nüshası::.; 

Bizi tenvir etsin 

h T ( f k•• ki • d k• } } k p ı d « Halka hakıız bir mükellefiyet • : 
askerl manevralarda kahraman Me • e e OD 0Ş erJD e 1 YO SUZ U o onya a mit edilemezı> ıerlivhalı makalenııı 
ınetçiklerimlzle kudretll !·umandanlan- • b hak rııU-

l okudum. Belediyenm u sız alı-mız hakikt bir mulıarebe iıniş gibi Tür t Şt.rket mu··du··ru·· memur- Bı·r ticaret mümes- ameıeaine kar§' yirmi gündür -r 
ordusunun yenilmez blr kudret oldu- lar halkı ıikiyetlerini, feryat~nl 
ğunu göstermişlerdir. ·ıı·"'. tesis edildi yükıeltemiyor, duyuramıyordu. saıe 

Geçen sene beş gün suren bu bUyUk d •• h k d • Si ] gt pek çok candan teıekkürlerimizİ 'f •· 
manevralnr bu sene de tekrar edilecek- Bı·r ı·htı·ıa" f an şup em yo ' ıyor Polonya ile ticari münasebetlerin hlar halkı namına sunarım. 

k n--.:ı· Ma takviyesi ve bu memleke te olan Halkın hukukunu müdafaa eden tir. Hazırlıklar bitme uz.cn:uır. - k d" _L 

V O ihracatımızın arttırılması ma sa ıy- yazınızla L:gu .. n agz"' ımızı kapala·CPde nevralnrdan sonra b üyUk geçit resmi • D ) b h • s •• ı k b. 
yapılacaktır. ezır Ve Sınan İD enen İr şa it U eymaD!D pe le Varşovada hükümetirnizce ır müstebit bir hükümetin idııres01 

n-•••11• h• ticaret ateşeliği .tesis edilmiştr.. . • bulunmadığımızı, böyle 1,anunJUS 
Sigorta primleri sularının sa ıp- lel1inde olmıyan şehadette bulundu . Bu Ptişel ik ı?raıt m:t:ele;~~~~ meselelerde hallan hakkını 8~~ 

t lunan ? j zın ° onya pıyasa an bir vazife olduğunu memleketını st: Bu husus a neşro Je • V r mi . 1 münü temin için L.=izım gelen teşeb- ~ı hl h 1,_. b' eteet t bll~ olundu fi a • Umumun konuşmasına mahııuı te· zıh idi .. Bunun üzerme zabıta derha • b.. t I d b l nacaktır ven ası ru .u an.gınu ır gaz 
kararname e !f B 1-.l· it 1 uzun '""man.- lefon köııklerinde bir suiistimal vuku- Karantina telefon köıküne giderek ma· ı ups lve emast ar ~-" u ~lyonluk ·b~ olduğunuz."J gösterdiniz. 

ütef i , e 1.-uıyeye a o an ve .... ik. .. d b . o onya o uz ~ mı I . .. dd • asıt· 
1567 numa~lı kn~una m ~rr 'ile dnnberi bir ihtiW mevzuu olarak mah- bulduğunu vo ıehrimiz zab.taSl ta· dcnl mahfazayı açm~ı vo '.gun e~ en nufusa malik ve istihlak kabiliyeti zmır G~ztepe ca esı y~nm • 

sigorta priınlerınln dovlzlerl hakkındaki ı kemede ve şı1rayı devlette tetkik edi- rnfından tAhkikata ehemmiyetle baolan· paranın boıa atıldıgını tespıt etnuş vo üksek bulunan bir memleke ttir. ~an fazla bil" ~danben §OSC ı:, 
karnmameye ek .olar~k çıkan karanın~ len Vcür ve Osmannğa suları meselesi dığını dünkU aaymuzda yazmıştık.. iki gün içi~?e toplanmış ~lan 115. ku-,Y Ezcümle tütün, pamuk. yün, tif- imde ~evcut ıdı. Atlı traınv~.rı 
me şehrimWieki alakadarlara . te~~i~ , yenl bir safiuı dahil olmuştur. B. Dün Lir muhıırririmiz. bu hususta ruşu dıı hır zabıt var~a:'ıylc tespıtten fk k . yaş üzüm ya~ seb- 1 geçerdı. Tramvay raylarının ~
olunmu..,c;tur. MezkU.r ka:-nrnrunenın do~- ı KAmll v kar~ i "tedenberl. Os- tahkikat ve tetkik.atta bulunmu~ur.. . sonra mühürlü kutunun ıçıne atm~ş . vo 1 ı ' ur~mlyı; ~~mut vaİeks mc- l l:aldınm OOfCIDeli idi. lzmirden l{a· 
dUncU mnddesi aş ğıdald şekilde tadıl mıınnğa :Uyunun ~l:ny~ zaptedile- Muharririmiz, aldığı neticeyi §U suretle boo olan telefon köşkün~. vazetrnııtır. . 12 :•n 'k°:kü :e ::lık, ruı'1ı, cleri, ~lmu- 'naktan Köprü iskeleşine kadar ~ 
d·ı · tir . k ed" c ...... en sene Bucaya boyle dolu hır Y • b ı •·· K"' .. d D be .nkal"' c 

1 
mış ·.. . . . • rek lsltrnnl ve battı bazı evlere ve mil.- tespıt etme t 1~ ı . . . . -Y • • • •• mu vesaire gibi maddelerimıze u- ma ~, opru en al11f Y '"" • 

A -.Türktye hudu~rı dahilind~ e.sscselcre satıldığını, belediyenin fu- Dün de yazdıgunız gıbı. lzmır ve cıva- kutuyu almak uz~ro gı~en ~uleyman rada müşteri bulmak mümkündür. 'na kadar kaldınm, Danı! bey sokJ 
Jışan sıgo:u1. şirkctlerınde ~i~ zull olan bu müdahalesinin çıkartilruı nnda umumun atacağı beş kuruş ~u: Talo beraberinde gıd:n yın: ıırket me· lhracatçı]anmız Po!onyaya satmak ı ğmdan Reıadiyeye kadar kırına tat1' 
olup ta Turkıye hudutları dahil ve Y:1 ilamla menedildiğini iddia etmektedir- kabilinde konuşmaaına maham yırmı murlanndan bny Kerune koıkt~n para istedikleri mallara ait nümuneleri §Ole halinde idi. 
haricinde hasara uğra)''.111 mallara aıt lcr. yedi telefon k6ıkü vardır •. Bunun yinni kutusunu çılcaracaldarı eırada Suleyma~ fiat ve teslim şartlarını Türkofise bil-j 1928 senesinde belediye reisi b!· 
dövizler. mütene!fii hançte bulunduğu , MUddeilerin Keçm.iş zamana ait hak- biri tehir d:ıhi!inde, diğerleri de Buca. Kerime madeni mahfazayı açmadan dı- l dirdikleri takdirde Türkofis bunla- lunan B. Hulusi lzmirde ya~ 
takdirde serbest dövizle ödenir.. larıru tazminat istiyerek meydana çı- llumava ve Bayraklıdadır.. yor ki : • rı Polonya ithalatçılarına doğru- 1 tamirat meyanında bu caddeyi de 

Bu gibi tediyatın k.lering yolı~.'le der- karmak. bundan sonra suyu kendileri Şirkette 60 lira maa~la çalı§an ve - Sen çüc, direğin tepcsınde cereyan dan doğruya arzetmek kabil ola-, lkaldınm dö§Ctmeğe karar verdi. 
hal yapılması mümkün olan ahvalde . işletmek tasavvurunda olduklan öğre- Bozukçu tabir edilen Süleyman Tal~ olup olmadığını tetkik et.. .. l caktır.. Bu yol lzmire merbut Çqıne, lk 
klering tarikiyle tediye olunur. Şu kn- nilm.i§tir. adında bir memUJ' vardır.. Her hangı Kerim bu teklif kaqüında tereddu-ı y . kurulan ticaret ateşeJiğinin I K ab kaz lann ınahJ&lf 
dar k1 ~lcring vaziyetleri dolayısiyle Bizim bildiğlmize göre bu ihtilM mev- bir telefonda .vukubul~cak _en ufa~ bir de düşüyor ve diyor ki ı bu :ı:ifeyi muvaffakıyetle başara- 1 ~ c:ıdeu~İundu~nda: Nafıa •C-
işbu tedıyatın derhıll yapılması mUm- zuu halen temyiz mahkemesinin tetkl- anzanın tamin, düzeltılmcsı bay Suley- _ Aç evvel& kutuyu. ondan sonra cağından eminiz.. kil ti . d b l rdu. 5elt-
kUn olmadığı Uıkdirdc bil! teahhUr ser- klndedir. Ortada rnilddcller lehine bir mana ait bulunduğu eibi, telefon kö~k- cereyana bahlım... Fakat Süley- ... • • • ... • d" e Ne;ırm e ih~·~0• eden yol 
be d·· . .:- · ti rlllr 1 . d d iki d f tıl a • d d. .., Y • d ıye a ıa ve c e ı erıy 

1 st Ovuo mezuruye ve . vaziyet tahakkuk ettiği takdirde bile enn en ay a e a para a m ga man ısrar ediyor, Kerim e ırego çı- unanıstan a hakkınd IA ı mal~ tJ aı· 
B - Bu madde hUkmil ktınunuevvel ul belediyeye aidiyeti kanun hU- mahsus mühürlü teneke kutuların do. kıyor.. dıkt a azımD~~? uınak"l tUıe 

ın· d ki si rta s arın 1 l t 1 • . ... dü" .. b hf H••k•• b b ""l an aonra ye ve a e 1931~ tar dam en ilsod~ra go mua- kUmlcrl icabından olduğundan bu hak- lu annbı -~~~-'~er e~fne. gdotubr gu Of- Bu sırada Süleyman ma auld~~.açdı- u umet azı ag arı müracaat ederek yolun İn§all busu· 
me utınn şam ır. k lstiml!ki cihetine gidilecett 1Up- an ınuun~ vazı esı e u memura yor Kerim direğin yansına ge ıgın e •• kd •• •• d fed .., . d eıu· 

Madde (2 - A) Türkiyede çalışan re- hınlzd 'r ait bulunmaktadır.. Sül:ymanın mnhfazadan aldığı parayı SO UttfU ·~ ~ ~~ !L~~elgı ~m a 111 
.. si . 1 ti . . Türki es ı . 5 ··1 b '- 1 .. Urü nıyetını ıst111R1 etmıfti. 

asorans. ~e ~orı:1 şır ~e erının .. • Şehir hizmetlerinde, &.nunenin me- ~-eyman, <>1 ıı;.utu an ~o~ p,mu- cebine soktuğunu görmüştür.. Bugünkü Yunanist::mdan bazı alakadarların 1 . • . k • 
ye harıcındekı şırketlerden ı·casornns n i Uikadar eden işlerde her şey- kabılınde dolulan almak ıçın uzak ifndeşindc Kerim bunları aynen ıöyle- aldığı haberlere göre korcnt üzlimleri- Hiç bır .~an sarfedılece ~-
ve retrasesiyon tarikiyle nlıruş oldukla- ~:~ ~ne: mUddeUerin belediye ile an- yerlere, §İrketin 1 -nyonu iı yakı~ ~e~· mi~tir.. ikisi müvacehe edileceklerdir.. 1 nln satışının iyi fiatlerle yapılabilmesi ' n~n ca_dde uzerınde bul~~-~a':nit
rı işlerin peşin tediye edilen hasarları- la ak mecburiyetinde bulunınalan lere de yaya gitmektedir .. ~endısının Bundan bıışka daha bir çok şahitler için Yurumistanda 150 bin hektar bağ_l ~ıplerınden alınması dlJ!un':'lın e bit 
na nit tazminat miktarlarının, i şm ttiğ. .. bu meselenın· hUsnil Ccmııl adında bir de muavinı vnroır ... d. 1 k • ş· k . dakt"l bay" cılara s"o'ktUrUlmii<: ve tarlaya kalbedil- tı. Sonra her nedense beledıye~u.n 

cııp c ıne gore I ın cncce tır.. ır elın ı osu ... n -s ·d t t • · d'" ·· ··ım·· ha~---B - Tilrkiyedc çalışan reasörans ve 1 halledil ~ı U heslzd' Köııklcrdcn boı kutulan bırakıp do u- 1 _ d b d b 1 1 B m"ışt·ır Bu bağlnrın bedelleri sahiple- varı a emını U§unu u~. 
. . . . . suret e eceg ş p ır. . . . ~man a un an eş a b ay evve ay· · · be · 1 ec1~•-• f 

sigorta şırketlerme ış veren Tilrkiye ha- • _ _ yu almak vazıfesıru de beraberce yapar- ki d 
1 

f ._ .. ı_ •• d k k rine derhal hükilmetçe verilmiştir nıs tsız ~.va ta ep UU11§ 1• 

b .. K k 'd d' ra ı an te e on ıı;.oşıı;un en onu§mıı · B h- '-- ük" U f. dolafl ricindeki şirketlerin, üç aylık hesap dev- Ban d 1 rm a Akf'presı· lar .. Mesela ın arşıya aya gı erse, J• - 1 1 •• 1 u waız m e e ayetten • • .. 
' ı:::t ek · 1 b ihtiyacını duymuş, beyaz bir beı kuruı- llA ı · d • l b• k · • 1 im b tifaı releri nisbetinde alacaklnrı tahakkuk et- ğeri de Burnavaya gitm auretiy e u ırıa ıye e tavın er ır co ıbraz ar yapı ıf, u ı ..• 

tiği takdirde işbu alncnklarını, Dün iki buçuk saat vazifeyi müıtereken yaparlar. Götürduk- luk .ntnrak mük.Alcme y~pa~amıştır.. . 'J lar Şurayı Devlette muamele gor 
C - Reasörnns ve retrnseslyon muka- lcri boı kutuyu bırakırlar, dolu kutuyu .Şırkete gelerek. ~&dıseyı anlatmtJ .• Defterdarlık ~a:ı~t- .~emunı . . Bey- müştür. • 

velenamelerine tevfikan sene sonunda geç geldi şirkete götürürler .• Bu kutular merkezde ve Bayraklı kutusu ıçınde bu para çıka- 1 tulşebap malmudurlugun~, ~ekı~ va- Yaya kaldınmlan meselesınde 
yapılnn kdru znrar hesabına Türkiye- Bruıd~ ekspresi dün . saat on al- bir heyet huzurunda açılır ve tadad edi· cak mıd~, ~emiştir.. Kutu gel.diğinde rldat kli~~ı .. S~~yman Bülbul Karaca- halk evinin ve memleketinin iJnatl 
de çalışan şirketlere bırakılmış olduğu I tıda İzmırc gelecek iken iki buçuk saat lerck varidnt kaydedilir.. tetkik cdılmııı. fakat bu beyaz nıkel bet su malmudurlUğilne, Foça muhasebe t •• t • liğ• • • b• yardınt of. 
safi kar Uzerinden Tilrkiye haricindeki rötnr yaparak ıllh buçukta gelmiştir. Evvelki gün zabıtaca yapılan ta- kuruıı çıkmamıştır .. Bu da kutu haricine k.ntibi maliye mektebi mezunlıırından ezymfiıkr, • el mız ııfıç~ ~ belediyeY" 

' "-- in bcb" ksp · 1 k ld "' · · · 1 M·· il N' Ka uh be n üdür sun 1 e « nıs ucre 1 tı is veren «irkctlere isabet eden tahak- ı Gcc1JU11en sc ı, c resın o o- harriynt neticesinde Süleymanın firket- para atı ıgını tespıt etmiştir.. un r ışan rs m ase ı - •tt• d ed b••t • • garş • 
:ı: ~ ü is dakl sak ti kt Lok ş· k . ..d .. .. b d .. l""ğ '" öd . kazas lm'"d'" l""ğil aı ır em en» u ~esını le kuklann serbest dövizle tediyesine kam- , mottlf p to~unSo is a ı ırd. K ko- teki hususi dolabının arkasında ve giz· ır lctın mi u dur~ne ulmemur an oup· ı u uLnel, b emış lm . ."dı .. ~.aMilrş~ ~dr us • Evinin dahili ihtiyacını eksiltere 

biyo mildürlüklerince milsaadc olunur. mo , trenı ma. tasyonun an ~ - 1i bir yerde biri büsbütün boıı, diğeri hesi o up o ma. ıgı soru unca, ı ne il e urgaz ma u .. ~ .. _ .. ı eç- _ • • ka nın öııiİ" 
- ağaca kndar gUçlUklc, adeta silrilklıye- de içinde bir mikdar para bulunan iki - Dürüst hır memur olarak tanırım. kin, Karaburun malmudurlugune Urla 7?,-80 100 lira sarfıle pısll~ ·est• 

Emniyet memurları rck çekmiş. ve ~uradan öte,yo1una de- kutu bulunmuştur.. Şüphem yoktur ceva~ını vermiştir.. 1 malmüdüril. S~leyman, Kııra~u~u~. ~al- nu yaptırdı. Beledıye ~u as. ııne J e1il< 
Eylülden itibaren maaş vnm edemıyecegi anlaşıldığından yar- Bu lcutulnrdan birinin üzerinde Ka· Tahkikata ehcmmıyetle devam olun· müdilrU Alı Rıza Ur1a malmudurluğwıe len cesaret alarak yedı sekiz sen iıt'-
zamıa .. ını alacaklardır dımcı lokomotif istenmiştir. Ancıık rnntina. diğerinin üstünde de Buca yıı- maktadır.. naklen tayin edilmiştir. eski defter açtı, Danl§ bey aokau " 

ve ild saat sonra gelen yeni lokomotü- __ _ dnn itibaren Re§adİyeye kadar h~ 
Emniyet memurlannın eyıo.ı 937 den ıe ekspres yoluna dcvnm edebi~c;tir. Klear·ı·ng hesapları ltalya hükümeti Gölcükte bir maç sahiplerine gönderdiği ihbarn~1; itibaren yeni kanunn göre maaş zamla- • '' ' • ' ' ' ""' on gün zarfında parayı vermedik 

rırun verilmesi lazımgeldiği . hakkında ihracatçalar Bir taahhütname alına- Türk mallar1na munzam Bayındırdan bildiriliyor: ödemişin takdirde haciz muamelesi yapı12l" .. 
dahiliye vekuletinden ,.UAyetc emir gel- • Gölcük ynylnsında neşeli bir gün ya- w b·ıd· d' H lk lO ·· jçirtde 
mişlir. llAuhabere kağıtlarını rak Ödenebilecektir kontenjan Verdi şamnk ve ik1 kaza arasındaki samimi- f~00-41 ır()()ı. 

1
• a ....:L• f?.sÜZ rıil" ır.ıı u1 . d k . tm k . . öd . u ıra esı.uı, o çu .ı. ••••••••••u•••uııuııu........... ...... lktısat vekaletinden Türkofis İzmir şu- 1ktısat Veı.uueün en !J."ürkofise ge- 1 yeti ta vıyc e e ıçın emış genç- belsiz bir mükellefiyeti kabul etse"" 

Mani.Sada ruhsatname numara- besine gelen bir emirde mer'i klering len bir yazıda İtalya hUkümetince isim- ler Bayındır gençlerini Gölcük yayla- veremez. 

Bir cinaye~ 
BAŞTARAFI BtRtNCt SAYFADA 

bazı sö'zlerle tnarruzda bulunmuştur .• 
Mütecavizin ağır sözleri nltınd ezi· 

len bu cencin mütecaviz tnrnfındnn dö
vüldüğü ve knçarak kömürlüğe girdiği, 
orada nezfi dimoğiden hayata gözlerini 
yumduğu anlııoılmı11tır .. 

işin asıl §aynnı dikkat tarafı, hadise 
gecesi Çakır Mehmctle maktul kavga 
ettikleri sırada bekçi Riz.anın hadiseye 
el atmasıdır .. Bekçi kavgayı z.abıta}·a 

hnber vermİ§, iki jandarma hastaneye 
gelmişlerse de ıuçluları bulamamışlardı. 
Suçlu ve mütecavizin barıştıklanna hük
meden jandarmalar, bittabi karakola 
dönmü§lerdi .. 

Pek m·uhtemcldir ki maktul genç bu 
esnada kömürlükte bulunsun .• 

Hadise henüz tamamen nydınlan-
mıımıştır .. Tahkikata ehemmiyetle de
vam edilmektedir.. Çakır Mehmet tev· 
kif edilmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
halısında gnzctelcrc ve.rdıği beyanattır. 
B. Ali Riza kedi ~lmıyan yerlerde fa
relerin çoğalacağını, veba hastalığının 
farelerden insanlara sirayet ettiğini, 
mevcut kedilerin sonunu gl'tirinccye ka
dar toplattırılmasının muvafık olm -
d ığını, yalnız k uduz ve diğer hastalıklı 
kedilerin toplatılmasından ve imha edil-

1 

mesinden fayda bekleneceğini, kedi 
neslini imhn etmek suretiyle tifodan 
kurtulmak mJmkün olduğunu, faka t 
vaha hnsüıl ığıyle karşılaşmanın ihtimal 
dahilinde bulunduğunu söylemiştır. ı 

Dün de şehrimiz de 77 l:edi imha 
edilmiştir. 1 

Kedilcn enjeksiyonla yirmi dakika 
kinde i 

/arını koyacaklardır anlnşmaları hükümleri dairesinde ve- leri aşağıda yızılı ihracat maddelerimiz 
1 sına davet etmişlerdi. Belediye haciz muamelesine IJşf .. 

rilcn menşe şahndetnameleri (B) için knrşılnrında gösterilen kıymetler j Gölcükte her iki kaza gençlerinin iş- lamı§tır. Bu haksız muame!e Yab'3' 
nilshnlnrının ihracat tacirleri tarnfındnn tutnnndn munzam kontenjan verilmiş- tirakiyle yapılan futbol maçında öde- h lkın ok .d tın• f Bu gsf .. 

Bazı ecnebi firmaları, münase-
bete giri§mek istedikleri Türk tüc
carlarının ihracat ruhsatnameleri 
olup olmadığını sormak m ecburiye
tinde ka!dıklan için vakitlerinin za
yi olmasından müşteki bulunduk
larını Türkofis Uıhi şubesine bildir-
mişlerdir .• 

Türkofis riyasetinden gelen bir 
tebliğde deniliyor ki : 

Ruhsatname olan tacirler, 3018 
numaralı kanunun beşinci madde
si mucibince bütün ticari kağıtla
rına ruhsatname numarasını koy
mak mecburiyetindedirler .• 

Bu itibarla İzmir ticaret odası 
vasıtasiyle ruhsatname almı~ ve 
alacak olan tacirlere, kanunun mez
kur maddesi ahkamına tevfikan ha
reket etmeleri hatırlatılma1ıdır •. 

hazan ellerinde olmıynn sebeplerden lir: mişliler 4-0 kazanmışlardır. Maçtan .aka ı ç A rencı t e b!f ır.k e\'lerit' 
Cins Liret sonra samiml eğlenceler yapılmıştır. rkı ılnunı mlmuame etye ır ço dolayı Cümhuriyet Merkez bankasına ap an a 

Deri 4 milyon liret çı amıı ır • •• ~ 
vaktinde ibrnz edemedikleri ve bu ytiz- s· T k l k · · · -=""1 "" 
den ithalatçı memleketlerdeki klering _ , ...... Pamuk 6 c c Dumlupınar ırka ür mhe •. m e tkardet_mı evıl(af\s-u .. '·' 
mUessescsi tarD.fından rnezkiır ban
kaya trnnsfe.ri yapılmış olan malların 
bedellerini alamadıklanndan ve bun
dan dolayı bir takım masraf ve külfet-

lcrc dUçar oldukları anlaşılmıştır. Bu 
güçlükleri ortadan kaldırmak için men
şe şahadetnamelerinin (B) nüshaları
nın fızami bir sene içinde Cümhuriyet 
Merkez bankasına ibraz edileceğine da· 
ir nliikadar ihracatçılardan Cümhuri
yet Merkez bankasınca alınacak şahst 
bir taahhUtnamc mukabilinde ltendile
.rine klcring hesaplnnndan transfere 
e~ilmiş alacaklarının tediyesi lazımdır. 

Palamut 500 bin c ver, nuna unne ır. dıt· 
Yumurta 3 milyon liret 27 saat teahhürle cemiyeti beşeriyenn muha~...d$ 
Taze balık 2 c c Huzurumuz, hakkımız her fe~efl 
Balık ynğı 600 bin c dün geldi ona bağlıdır:_ Fakat haktan, ada~ 
Kitre 400 c c Evvelki gün Mersinden saat ıı de uzak olan böyle meselelerde h 
Paçavra 400 c c gelmesi icap eden Dumlupınar vapuru aramak.~ir vazifedir. rrıii~ 
Kuru üzüm 400 c c diln saat ikide ve 27 saat rötarla Uma- Tahsıli <:mval kan~u ~cak IJÖfllı 

Vali muavi,,ine nımıza selmiş ve nkşam geç vakit ıs- kenef vergıterde tatbik edılir- 1 firct 
tanbula hareket etmiştir. • yahıız bir semte ağır mükel e 

Hukuk •şlerl mUdUrU tahmil edilemez. ~ 
veltAlet edecek 15 gün izin verildi Çalqkan belediye rei.i B. Be IJı1lf 

Bir ny izinle Balıkesire istirahate git- Uz'dan sorarız : Burası yeni açı 
miş olan Vnli muavini B. Cavide hukuk tık tedrisat müfettişlerinden B. Vahit b" 1 d "'"(d" 
Meri müdürü B. Seyfeddin Kut vekn- özgörenc kültür baknnlıgvınca 15 gün ır yo egı ır. -• gOI .. 

>- Bize Şurayı Devlet kararı1 .. 
Jete başlamıştır. l izin verilmiştir. tersin izahat versin... _...ııa 

. e tsı•~ fi A hcnkçi: Cevr111 

Birinci Kordon ... 
da kain TAYYARE INEMASI TELEFON 

3151 
Köylü sigarası cY 

ldiodC 
JCarşıyakanın Bostanlı ıne~ kte idJ. 

22 temmuz 937 cumadan itibaren muhteıcm l.alkmuza 

1- ç UMA DOG 
görülmemiş iki filim takdim ediyor 

BIRIGITTE HELM tarafından 
temsil edilmiş Fransızça sözlü 

müe11sir aşk hikayesi 
f':7ZZ7.Z7.ZZLZZLZ772.727..7:Z7-7.7.ZZ7.7..Z7ZJ':7ZZZZ7ZZ7.ZZZZ:Z7.7.ZZ"/.727Z77ZZ7.ZZZJ 

ARZ 
"Z.7.7J..7J.7..7771ZZ7.7...TLZ717.7__7J__7__.nq.zzzrzzZ7--7-71ZTJZTfLZ7.z7.Z7J-ZZZ7.717--7...ZZ,Z 

SEANS SAA TLARI 
Hergün : 
Uçuruma Doğru 
Gençlik arzulan 

Cumartesi, p82ar 

3 - 6,5 - 9,15 de 
4,45 - 7,50 do 
1.40 da Gençlik arzuları 

----.. -.. .. 
'" -

MAR THA EGHERT'in gençliğe 
hediye ettiği şarkılı 

muzi kalı operet 
rzzX7..77.ZZZZZZI.;ZZ:,,rzz7~..LZZZ7..Z7./LT.LZ7...Z/.ZZZZZ7..ZZZJ 

Filimlerin lzmirde ilk defa gösterilme
sine rağmen fiatlerde değişiklik yoktur. 

Duhuliye 20 
Küçük ve talebe 10 kuruştur. 

kidenberi köylil sigarası vcrilın;ildi. 
Son günlerde nedense yasak.. kii ıco.f"' 

Edilmeseydi daha iyi idi. çuıı aıı· 
lümüz fakir olduğundan signrtı:Y\tJlııJc• 
cak ekmek pnrasından kısarak ıı dil'' 

znrı 
tadır. A15kadar makamın na 
katini cclbcderiz. oıı~ 

HASAN T 

-
Temyiz etti r,hıı1 

l3 p.g"J>· 
Otobüs kontrolörlerinden · >'(fi) 

. . 1 •."- frıdıntl C" Arap harflerı ıle kontro ıwo b1'cıı1 
u1h ınn ı .. 1 

yazmasından dolayı s cezn cdilcUğ .... 
since bir gün hapse mnbkı1rn . ol8t.J' 
yazmıştık. Karar kabili tcrnfiZ ~ 
verildiğinden B. Agah bu ıcarar1 
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ller 
Fratelli Sperco l N. V. 

Vapuru Acntası '''· F. lf. Van 
R Zee & Co. 

OYALE NEERLANDAIS DElTTSCHE LEVANTE LINIE 
KUMPANYASI HAMBURG 

Olivier Ve Şii. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BiRİNCİ KORDON REES 

BINASI TEL. 2443 Fratelli «CHIOS» vapuru 16 temmuzd,, 
TRlT Lllerman Lines Ltd. J' ON vapuru 9 temmuzda ge- bekleniyor. Rotterdam, Hambcrg 

ip Burgaa • Yama· Köstence li- ve Bremen limanlarına yük alacak- ELLERMAN LINES LTD. 
lllanları için yük alacaktır. tır . DRAGO vapuru 1 O ağustosta 

SVENSKA ORIENT LlNlEN «KONYA» vapuru 7 ağustosta L" I S d ı · .. k 

~!.lll!ll!lm~---..--ıımıı .... , 
Kulak, Boğaz, Burun basta· 

lıklan mütahaS9111 

Doktor Operator 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

BlRKALAND motörü S tetn- bekleniyor. Anvers ve Hamburg li- ıverpoo ve vansea an ge ıp yu 
llıUZda beklenmekte olu Rotterdam manlarınd:ın yük çıkaracaktır. Ç1karacaktır. • Evi: Göztepe tramvay cad· 
liaınburg • Cdynia ve ~kandinavya AMERICAN EXPORT LINES l..ESBIAN vapuru 20 agustos~ desi 992 Telefon 3668 

No. 36 Telefon 2310 

Sahife 9 

Hava okulu komutanllğ!ndan: 
Hava okulları talimatının 86 ıncı maddesinde yazılı şartları haiz 

istekliler: 
Dilek kağıdı ve vesikaları ile Temmuz başlangıcından Ağusto• 

sonuna kadar okula başvururlar. Okulun bulunduğu yeric dışın· 
da bulunanlar dilek kağıtları ile vesikalarını posta ile okula gön
derirler ve alacakları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları şun
lardır : 

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

a:ı: 17 ve en çok 20 yıtşında olmak. 
liıııanlan için yük alacaktır. The Export Steamslıip corporation Londra, Hull ve A~versten gelıp 

1
_

26 
(4Sl) 

ZEGLUCA POLSKA A.B. «EXT AVI~ vapuru 7 ağustosa yük çıkaracak ve ayru zamanda Li- ~---•-ııiiıı•ııiıımılliılım:Zlla 
Kum an ıuı doğru beklenıyor. Newyork ve Bal- verpool ve Glasgov için yük alacak- caktır •• 

C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş iş 1erinde kullanılmaR-a 
elverişli olduğuna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede 
sıhhat heyeti raporu olmak. Boy 1,65 len aşağı olmıyacaktır. 

lECHlST AN 2~ Y timor limanları için yük alacaktır. NOT : Vilrut tarihleri, va· 
111 vapuru tem- Pire Aktarması Seyri Seferler tır.. • purların iıimlari ve navlun De· 

ll%da beklenmekte olup Anven- EXCALIBUR 30 • ALGERIAN vapuru 15 agustosta retlerinin deaiıikliklerinden me• Ccı-:- D . lim lan • . « » vapuru tem H il . . k a ym;·- ve antzıg an ıçm muzda Pireden Boston ve Newyork gelip Londra ve u ıçın yü ala- •ullyet kabul edilmez. 

DışarıJa bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye 

gönderilirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirl"r. alacaktır. . . h k ed k . .., SERVi ıçm are et ece tır. 

CE MARITIME ROUMAlN «EXETER» vapuru 13 ağustosta 
SUÇEAVA vapuru 14 temmuz- Pireden Boston ve Newyork için lıa- D A 1 M o N 

ela Malta - Cenova ve Marıüya li- re ket edecektir. 

D - Ahlakı aağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve 
mahln!m olmadığına dair bulunduğu yerin Emniyet müdürlüğün· 
den veya polis amirliğinden !~niikli vesika göstermek. lllanJan için yük alacaktır. SEYAHAT MODDETt 

Yolcu kabul eder. Pire - Boston 16 gün 
lliııdaki hareket taribleriyle ilin- Pire - Newyork 18 gün 

larlidaJ<i cleğifildilderden acenta mes- «GEORGES MABRO» vapuru 1 
la Yet kabul etmez. 23 temmuzda lskencleriye ve Port Sa 

Daha fazla malilmat almak icin id limanlarından mal çıkaracak ve 
Fratelli Sperco vapur accntaaına ~Ü- ayni gün Köstence Galatz ve lbrail 
l'acaat edilmesi rica olunur. • limanlarına hareket edecektir. 

l°ELEFON : 4142 / 4221 / 2663 SERViCi MARITIM ROUMAIN 

Diş Hekimi 
~ - • Bucarest 

«DUROSTOR» vapuru 31 tem-

~~dulla~ Naci 
muzda bekleniyor. Köstence. Suliua, 
Galatz ve Galatz aktarması Tuna li
manları için yük alacaktır. 
JOHSTON V ARREN LlNES Ltd. 

Livepool 
«JESSMOR& vapuru 1 ağustos

ta bekleniyor. Liverpol ve Anvers 
HORTAÇSU limanlarından yük çıkaracak ve Bur-

Hastalarını Birinci Beyler gaz. Yama, Köstence, Sulina Galatz 
•okak 36 numarada kabul ve lbrail limanları için yük alacaklır. 
eder, DEN NORSKE MIDDELHAVS. 

Saban 9 • 12 LINGE OSLO 
Öğleden sonra 3,30 • 6 « BAALBEK:. motörü 24 tem· 
Randevü için telefon ediniz muzda bekleniyor. lskenderi5 e, 

- TELEFON 2946 j Dunkerk ve Norvec limanları 
~~-----.;,;;,;.;;;;.;.;.~~;....; yük alacaktır. 
, .............. lmll ... ll!lll!!!mlKlll----ilm::ı--&IEI .. _ 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Ternıodar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
•ıhbi ihtiyaçların hepsi her yert!en çok ucuz 
\'e daima mevcuttur. 

Vebolid su tasfiye cıhazlaruıııı 
Jzmir mümessilidir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • . . . 
• . 
• • • • • • • . . 
• : 
• • • . 
• • • . 
• • • . 
• . . 
• • • • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

. 
• • • 

• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
. 1' ahta kurusu, 
~llek · · · k • sıvrısıne • 
l>ire ~ ~ k k • orumce , a· 
tın .. ~ . 

-, güve ,yakar• 
t'.lc, akreb ve yılan 
~·bi k .• . b 
1 a cıgerı u• 
llııııı 'Yan hayvan· 
tılcıarı ··ıd·· k i . o urme J111 

fennin son bul
' Uğu kat'i formül 
~Zerine hazırlan· 
llıış 
\rb· Amerikan 
b •z Dıarka ilacın 
er b d 

la·ı o · a amba-
li~~ Ve dökme ha
f' e aslı en ucuz 
ıatı 1 

vantilatorlarJ 

En ıon icat edilen bu •antilatorlar yaun boğucu sıcak
larıııdan kurtarır. Masa vanlilatorları De pil ile çalışır kırk 
iki saat devam eder. Saatta ancak bir kuruş sarfiyatı vardır. 

CEP V ANTILATORLARI ı Küçük bir pil ile çalışır mü· 
temadiyen yedi saat devam eder. Bilhassa bayanların el 
çantalarında ve ceplerde !aşınabilir. Gayet tıkbr tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvarı N"o. 9 • 28 Hüsnü Ôz Ödemişli 
• • ·.~ •• •• A i.~ ..... V • < • 

C!>uud[et· 
a'bunfarr. 

TUIAN 
TURAN Fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş ııabunu ve kremi ile güzellik krem· 

lerini im ilanınız. Har yerde Htılma ktadır. Yalnız toplan aa· 
hflar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon ~415& 

d er e depomuz· 

tı~ 83hlır. Toptan· 
ara nı ··h · . k u ım ıs· 

tıııto 
., Yapılır. Sor· 
.. ular h -•p a emen c::-

•erilir. 
1' ele fon 3882 J) _~YL:_U u:ıA tı ARA "!_PA~OS U _IZM fil 

lzmir Vilayeti defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcunun lemini tahsili için tahsili emval ka· 

nununa tevfikan haczedilen Ahmet ağa mahallesi keten aralığı 
sokağında kain 45 eski ve 7 yeni sayılı dükl<iin tarihi il&ndan 
itibaren 21 gün müddetle satılığa çıkarılmıştır. Bu kerre yeni
den takdir edilen kıymet üzerinden almak pey sürmek ve salış 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin Defterdarlık tahsilat kalemine 

• gelmeleri. 16-23-30 2391 (1313) 

E - Mektebe alınacak okuyucular, gedikli erbaşlar hakkın· 
daki 2505 sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mek· 
tebi bitirdiklerinde 12 yıl müddetle hava gedikli erbaş olarak 
vaıife göreceklerini taabhüd etmek. 

F - Mektepçe yapılacak seçme imtihanda ka:ı:anmak. 
H - istekli adedi çok veya imtihanını kuananlar alınacak 

miktardan faıla olursa bunların içinden riyuiye bi!gileri dahı 
iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir: Hava mektepleri okuyncu· 
ları askeri liseler okuyucuları gibi yedirilir ve giydirilir. Kitap 
ve diğer ders için lazım olanlar parasız verilir. 

V - Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaf
fakıyetle bitirenler arasından, kabilivetlerine göre, uçucu, maki
nisit, telsi::, fotografçı, atış ve bombardımancılıi!"a ayrılırlar. "4056" 

14-18-23-27 2331 (1297) 

Manisa Sıhhat ve içtimai Mua
venet Müdürlüğünden: 

Hane Bedeli keşif 

1 - Manisıı merkezinde 2 No.lı şehir tipine 
~öre Marsilya benzeri kiremitli kar~ir 
3ve5 No.lı tiplere göre kerpiçtenKoldere 
köyünde 

Tek Çift Lira 
19 00 6729 

11 14 8416 

.. " 
., Muradiye köyünde 16 3 5050 

" " Mütevelli ., 3 16 7341 
.. " Hocalı .. 24 00 5712 

.. .. .. ., " Çobaniaa ., 24 00 c712 
.. ., ., Saruhanlı ., 13 00 '.>J94 

" 
., ., Gömülceli ., 13 12 8064 
., " Kayışlar " 14 00 3332 

Y ı:'karıda yazılı yerlerde göçmen evleri inşa edilecektir. 
29-7-937 tRrihine müsadif Perşembe günü saat 15,30 da Manisa 
iskan müdürlüğünde her köyün ayrı ayrı ihale edilmek için açık 
eksiltme ile münakasaları yapılacaktır. 

2 - inşa edilecek işbu evlerin keı esteleri hükümetçe verile
cejİ'inden kereste buiç işçiliklerile beraber bilumum malzeme 
müteahhide ait o1mak üzere inşaatı anahtarları teslim edilmek 
suretiyle yapılacaktır. 

3 - !s~ekliler mevcut inşaat keşif defterindeki umumi kıy· 
mele göre yüzde 7,5 nisbetinde teminat akç~si ve kanunen ka
bul edilen teminat mektuplarını vezneye leslım etmeğe mecbur
durlar. 

4 - Bu evlere ait fenni, idari ve :oünakasa şartnameleri ve 
planlar isteklilere Manisa iskan fen memuru tarafından gösteri· 
lecektir. 

5 - Eksiltmeğe gireceklerin kanuni tarifata göre vesaikinin 
komisyona ibraz ve 2490 sayılı kanun ahkamına riayet etmeleri 
ilin · ıolunur. 2451 1343 20-23 

Dima sabit daima tabii 

/ · 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboraluarlarında hazırlanan Ju· 

v:ıntin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen iıri 
olup saçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin saç boyalarını kumral ve siyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiştir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
fen renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle do 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanleerde ve ıtrıyat ma2azalarında aravınız. 
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Filistin meselesi Avam Kamarasında 

Filistin planı tehir ediliyor? • 
mı 

B. Ormsby Gore beyanatında diyor ki : Eğer Filistinde on bin lngiliz 
askeri ölmemiş olsaydı, Arapl3r bugün istiklillerine kavuşamazlardı 

lngiltere bu davada bitarafane hareket etmektedir 
olan iki Filistin mıştır .. Harbi takip eden seneler ni konsolide olan Türkiyenin müs- «Ancak bütün bu meselenin pek 

takbel hedeflerini teşkil edeceğini büyük tehlikeleri ihtiva ettiği, in
yani icabı halinde faaliyete geçebi- giliz projesinin karışıklığı ve aykı
lecek müzmin fakat kuvvetli bir rılığından da bellidir •. Bunun için 
Anti - Arap cereyanı mevcut oldu- Siyonistlerin reisi Şimali Ameri
ğuna kanidir .. (Bu zannın doğru kanın ileri gelen Yahudilerini, va
olup olmadığını bize hadisat göste- ziyeti tetkik etmek üzere, telgrafla 

.Mmcvi menfaatlerini müdafaa eden 
B. Samuel lloare 

Londra, 22 (A.A) -- Dün akşam 
'.Avam kamarasında Filistinin tak
sımı projesi hakkında müzakere
leri açan müstemlekat nazırı bay 
Ormsby Gore söylediği bir nukut
t& demiştir ki : 

-- «Balfour beyanatı Filistinin 
Yahudilere milli bir yurd teşkil 
edeceğini değil, Filistinde böyle bir 
yurdun tesis edileceğini bildirmek
tedir .. Bu iki fikir arasında fark var
dır .. Araplara gelince on1ara şura
sını hatırlatmak lazım gelir ki, 
eğer Filistinde ve Irakta on bin ka
dar lngiliz askeri ölmemiş olsalar
dı bugün Arabistanda ve lrakta 
elde ettikleri istiklali ve yakın bir 
istikbalde Suriyede, bütün şarki 
Ordünde Filistinin mühim bir kıs
mında elde edecekleri istiklali hiç 
bir zaman elde edemiyeceklerdi. 

Manda şeraiti Yahudilerle Arap
lar arasında bir yaklaşma tesisi çin 
bazı tedbirlerin alınmasını gayri 
mümkün kılmıştır .. Bu iki millet 
arasındaki geçimsizlik karşısında 
İngiltere hükümeti Cenevreye gi- Filistinli bir Musevi tipi 
derek manda rcjımınm herkesi ti ile iş birliği yapmasını temenni 
memnun edici bir tarzda devam et- ederim .. 
mekte olduğunu ve bu rejimin de- Bu nutuktan sonra açılan müna
ğiştirilmesine hiç bir zaman ihti- kaşalarda işçi partisi azası Filistin 
yaç bulunmadığını söyleyemezdi. komisyonunun tekliflerinin daha 
Milletler Cemiyetinin esas vakıala- evvel iki meclis azasından terekküp 
rm eskimi§ olduğunu gösterdiği edecek bir komisyonda tetkik olun
muahedeleri ve beynelmilel teah- masım teklif etmiştir .. 
hütlcri değiıtirmeği ve ıslah etme- Aralarında Liberal Sinclair Chur
gı emreder •• Maalesef bir çok va- chill de bulunan diğer bir çok ha
Jaalarda milletler cemiyetinin bu tipler de Filistinnin ikiye taksiminin 
mahiyeti ve esası nazarı dikkate halen Avrupada bir çok memle-

zarfında, Filistin bir türlü sükun 
ve rahata kavuşmamıştı •. lngilte-

recektir •. ) Londraya davet etmiştir •. Filistin 
SiYONiSTLERE GÖRE : meselesinde göze çarpan garip nok-

«Siyonist mahafilin de ayni ka- talar şunlardır : 
naate vasıl oldukları zannedilebi- NOTLAR VE NOKT Al.AR 
lir .• Nctekim bir Siyonist gazetesi, «Filistin mandası, lngiltereye 
hadisatı şu §ekilde muhakeme edi- Milletler cemiyeti tarafından dev

rolunmuştur .. Yani İngiltere, bura
larını, Cenevre müessesesi namı
na idare etmektedir .. Buna rağ
men İngiltere - Milletler cemiye-

Arap metıfaatlerini müdafaa eder' 
B. Hoare Belisha 

renin, U. S. A. ya ait haklar taırıa• 
men riayet ettiğini bildirmi§tir. De" 
mek ki Milletler cemiyeti - bu·~ 
laşma kendisine ne şekilde tehb« 
edilmiş olursa olsun - İngiltere ,,o 
Birleşik devletler tarafından tamr 
men yokmuş gibi telakki olunydt 
- ve o da buna boyun eğmiştir... t 
ni teklif ile - tamamen gayri sıy8' 
bir teşekkül olan - manda komisyyo
nu meşgul olacaktır.. Ancak - a• 
hudilerin telakki ettikleri gibi - bıJ 
komisyonun İngiliz projesini iste
diği gibi tetkik ve tatbik edebilme
si için, eylulede toplanacak ol~ 
konseyin kendisine salahiyet ha 
şetmesi la~ımdır. 0 

MENFAA TLEI' . 
«Halbuki burada bir takım yeJll 

menfaatler beliriyor .• Öyle menfa
atler ki, sade T~rkleri, Ar~p]arı ~~ 
Yahudileri değıl, fakat d:ger A 
deniz devletlerini de alakadar et
mektedir .• Bilhassa ltalyan menfa
atleri mühim bir rol oynamaktadır· 
Mussolininin Libya seyahati esfa .. 
sında söylediği nutukta, bu men a
atlerin lngiltereninki ile ayni oJ~a: 
dığı, pek vazih surette görülın°! .. 

Telavivdeki Yahudi halk& da uzun seneler Araplarla ayni §ehirdc yCTle~tiklCTi için onıarın tür.. Buna yavaş yavaş kıpırdal1lb.• 
kıyafetlerini benimsemi§lerdir ğa başlıyan Mısırı da ilave ede !§ 

tün Yahudi aleminin muhalefetivle bedbin olmakta hakları vrdı. Zira tine dahil olmadığı halde - üç ilk liriz •. Bu suretle dünya, gayet ge:ı~. 
tehdit etmeğe sevkeylemiştir .• İşte böyle bir karar, Siyoniıızmin tasfi- kanun 1924 tarihinde Birleşik Ame- bir dava karşısında bulunmakta e 
lngiliz diplomasisinin senelerdenbe- yesini ifade edecekti. rika devletleriyle bir anlaşma ya- lngilterenin müphem davranışı ,, 
ri süren faaliyeti, kendi kabahat- Gazete diyor ki : parak, Filistin mandasında yapıla- her iki tarafa da, birbiriyle zıd İ~ 
leriyle sebebiyet verdikleri bu müş- «Fakat lngiltercnin kuvvetli cak her türlü deği§ikliğ in U. S. A. adlerde bulunuşu, nihayet .tıpkı bit 
kül vaziyetten kurtulmağı istihdaf b f k . ba~l l y panyol meselesine benzıyen 
etmektedı"r.. bir Pan - Ara istan istemesi tehli- nın muva a atıne g ı o acagını k l k AJ ..... anY" 

k ık . . argaşa ı yaratmıştır.. ... 1A.. 
«Filistindeki Arapların esaret kesi ortadan a ar ve bu surette teahhüt eylemı~tır •. -bu ise, Yahu- orada olduğu kadar burada da 81"" 

altına girmesi, sade Arap devlet- Pan - Arabistan hayali bir hiçe mün- di nüfuzunun, fınans aleminde mev- k d d y "ld" A k u~uıııiY'el a ar egı ır.. nca , ... f-'' 
ferinin değil, bütün Hint lslamlan- cer olursa, ~ zam:ın Fil~stin~n. par- cut büt~n huk~~~. e~~l~rı n~ ~er~- itibariyle, yakın Şarktaki men ·ı 
nın da muhalefetini araştırabilir- çalanması bızce hır tehlıkeyı ıfade ce tehlıkeye duşurdugune ıyı bır mücadeleleri Avrupa üzerinde bi 
di.. etmek şöyle. d~rsun, bilakis yakın Avam Kamarasında Yahudi menfa- aksi tesir ~ar<lttığı için, hadi~:; 

Fakat diğer tarftan İngiltere Pan ve uzak ıstıkbal içinde bir şana atleri namına bu noktaya temas gidişini büyük bir alaka ile toP 

Arap hareketini bizzat teşvik etti- mahiyetini alır .. » edince, koloniler bakanı, İngilte- etmekte mazurdur.» • 
gı ve bazı ekonomik sebeplerden •• • •••• •••••• • • • • • •• •••• •• .. • • • •• • •• ••• ••••• • • • • • • •• • • • ..... ••••• •••••••••• ••• ••• • • • .. • • ••••• • •• • • •• • •• •••• ••• • • • • • •••• • • • •• • • •••'' 
(Petrol) dolayı Irakla iyi geçinme- Paris, 22 (ö.R) - Falanjist kayna
ğe mecbur olduğu için, o ana ka- ğından gelen haberlerle Madridden ge· 
dar takip ettiği istikameti, ancak lenler Madrid civarında çok kanlı mu
güçlüklc ve yavaş yavaş değiştire- harebeler vukubulduğunu teyit ediyor. 
bilecekti.. Son haftalarda Cümhuriyetçiler Nueva 

Madrit etrafındaki harp 

Bugüne kadar yapı/atı" 
· /arın en kanlı olanıdır 

Netekim bunu, son seneler için- del Pastile taarruza geçmiılerdi. Şimdi 
de, Türk menfaatlerini korumak Franko ordusu bu taarruza bir muka
suretiyle yapmıştır •. lngiltere, Bo- bil taarruzla cevap veriyor .. Muharebe 
ğazlar meselesinde ve lskenderun cümhuriyetçilerin muannidane muka
davasında Türkiy!nin tarafını il- vemeti ile devam ettiğinden neticenin 
tizam etmiş, Edvard VllI Türkiye hangi tarafa zafer temin edeceği kes-

Ya/adan bir görü:nilş · Reisicümhurunu ziyaret eylemiıtir. tirilemez.. Franko kıt'alarının kesif 
abnmamııtır .. Fakat bugÜn zamanın ketlerde tazyik gören Yahudilerin Türkiye bu yardımı memnuniyetle dalıralar halinde hücumlarına rağmen 
inki§aflarının değiştirilmesini cm- bu memleketleri terketmek ümit- karşılamı!I fakat ayni zamanda cümhuriyetçiler mevkilerini terketme· 
rettiği bir vesika varsa bu vesika lerini yok edeceğini ileri sürmü§ler- Bağdad tarafını da ihmal ~tme- mitlerdi .. Salamanka tebliğinde mu· 
muhakkak Filistin hakkındaki man- dir.. miştir.. (Dıı işleri bakanının seya- vaffaluyetten ve bir çok sevkülcey§ nok-

Bir çok asi taburları cümhuriyet hatlaf' 
önünde müessir bir ateş altınd~ eriyort11'1Jf' 

dadır.. Bir çokları da bu hususta her hati •. ) taların zaptından bahsetmekte ise de 
AVAM KAMARASINDA hangi bir karar alınmadan evvel bir ARAPLARIN AI.EY· hiç bir isim kaydedilmemiı olması bu 
MONAKAŞALAR müddet · beklenilmesi teklifinde bu- HiNDE Mt ? tebliğlere fazla ehemmiyet verilemiye· 

Bay Ormsby Corre bundan lunmuşlardır.. «Hiç şüphesiz Araplann alcy- ceğini gösteriyor .. Şurası ıayanı kayıttır 
sonra Filistinin taksimi hakkın- Malum olduğu üzere bu fikirler hinde olan yeni Filistin planı, in- ki ispanyada dahili harbin baılangıcın
daki lngiliz tekliflerinin tahliline daha evvel hiç bir neticeye bağlan- gilterenin Pan - Arap ve Pan - lalam dan beri vuku bulan muharebelerin en 
geçerek sözlerine §Öyle devam et- madan iki gün süren müzakereler tehlikesini eskisi kadar ciddiye al- ıiddetlisi ve en kanlısı şimdi Madrid 
rniştir: esnasında Lordlar kamarasında da madığına delalet eder .. Times gaze- etrafında yapılan mücadeledir .. Asiler 

Filistin İngiltere toprağı değil- ileri sürülmüştü. tesi, daha geçenlerde Pan - lslamiz- taarruzl&rında kat'i bir netice almak 
dir .• lngiltere Filistinde ancak Mil- Bu meaele etrafında müzakere- min artık hiç bir kuvvet ifade etme· maksadiyle büyük zayiatı göze almış bu
letler cemiyetinin vekilidir. Daha lere bugün de devam olunacaktır. diğini bildiriyordu •. Demek ki, in- lunuyorlar.. Cümhuriyetçiler son gün
evvclce mandanın bitmesi üzerine ALMAN MATBUA TINA GöRE giltere, Türkiyenin ve Yahudilerin lerde cepheye büyük yardımcı kuvvet
Kudüs, Beytullahın, Naaira ve T e- Alman matbuatı Filistin mesele- yardımiyle, bir Anti - Arap politika lerle bir çok tanklar ve tayyareler ıev
beriyya gölünden mürekkep olan sine azami ehemmiyet atfediyor- çevirebileceğini ümit ediyor.. Bu kettiklerinden asilerin tazyikini gevıet
arzı mukaddeste hususi bir idare lar •. Völkisher Bcobahterde Al- tecrübenin muvaffakıyetle netice- meie muvaffak olmuılardır .. 
ve rejim tesis edileceği tespit edil- fred Rosenberg bu mevzua tahsis lenip neticelenmiyeceğini tahmin T ABUKLAR ERtYOR 
rniş bulunmaktadır .• Bu yerler yalnız ettiği bir makalesinde diyor ki: etmek gÜçtür .• Zira, uada, timdi- Madrid, 22 (ö.R)- Cümhuriyet kuv· Madrid cephesinde d ~ 
hıriatiyanlığın değil fakat daha di- «Filistin ahvalini tetkik eden Jik daha kat'iyyetle bilinmiyen bir vetleri uilerin taarruzlarına lr.arp mu• AS&LER NE DiYORLAR? miılerdir .. Kızıllar büyük ınikd•;,,.#·· 
ğer dinlerin de mukaddes bildi- «Kraliyet komisyonunun» ncırettiği takım gizli kuvvetler mevcuttur ... zafferane mevlr.ilerini muhafaza ediyor· Salamanlr.a 22 (ö.R) - Madrid et- ve ağır topçu kuvvetine d•Y~ ~ 
gı yerlerdir .• Buraları büyük bir muhtıra ile, bütün Suriye ve Ara- Her halde İngiltere, Türkiycnin ar- lar .• Bir çok aai taburları bu ~rda ralmda taarruz normal prtlar içinde in- Tayyarelerin fa~iyeti dakik•~ 
Avrupa devletinin daimi kontrolü bistan meaeleai dünya politika aie- ziı1annın tamamen tatmin olunma- cümhuriyet topçularmm tairli •teti al- ldtaf ediyor .• Millici kıt'alar. kızılların kaya arbyor .. Dün bir bava JI> 

altına koylnahc:Lr.. minde yeniden ehemmiyet kazan- cbiım. Halep ve Munlun, daha ye- bnda erimitlerc:lir.. mltWt mal&anmetine raimea ileri .. , olmuttur •• 
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Usandırı ·ı di lencikr 
Şu d. 

/~ 

==~~~~~~~~'I 
Iranda kültür 

hareketleri 

Almanyadan mü
tahassıs öğret

menler ge~irtiliyoı 

ta• ll unyada b şcre rahat ) ok dcrlC'r 
taka erncn hemen inanacağım geliyor. 
a.1... t 0rtada ciddi bir sebep yokken, he
"'( ltaf Alnı an ya 

''L/Z/L7LZX27...7.zzz7./...z.zz7..ZXZZL/.~~~.zz7.zzzr7r/zyy JO~ 

~ Fransız milli bayramı ~ ı miktarda ıspanak ve kabak ta 
~ d~~cn mutlak istirahati ,·adcden öle
~\' Yn acd ederek gitmekte de 

ı·eminat veriyor d ı.ı rnfm,ı ~ok'.. Bunun çaresi, ya
d!,.,,ıı.nl ada.ki umumi rahatsı:ı.lıgın kal-
,'~ı d"ı • tl · ı b" · t ' B Vaşington, 22 (A.A) - Alman sefi-

~ 

" Büyük Şefle F ran·sız 
Cümhurreisi ar asında 

ık p oma ara aı ır ış ır. un-
"'ll l.atnn .,,,.1 F k t h • •c ri dün hariciye müsteşarı B. Valles ile 
~ " uu l)Orum. a n ususı \ 1 •. . , 
L laka\•"1 b-. ah t zı kl · t d n ve muteakıben bız.znt B. Hull le uzak 
o:t .... zı r. n sı ı arı ıca e e - ı . , .. .. .. 

de 'ı"nn k a· h . l . izd" k·ı şarktakı vazı\ et hakkında goruşmuş-
't h ., -.· ·en ı emcıns cı 1m ır .. · 
le Unların bu mi.iz.iç ve usandırıcı ha- tur.. ANKARA, 22 (A.A) - Fransız 
l\.Ueıi.ne mani olmak gerektir. lyı .maliimat • lmakta olan Alman milli bayramı münasebetiyle Reisi-

ı..._~ bir değil ki; her gün yeni ve sis- mahafılndc cldC' c<l:1l~ş .. 01~ malumata ~cümhur K. Atatürk ile Fransa Rci
~tik şekillerde icat ediJenlcrle bel-: nazaran Alman ~cfırı hukumet namına ~ isicümhuru B. Al bert Lebrun arasın· 
ı.... '~da hini buluyor. İnsaflı olnrak söy- Almanyanın şimali Çin ihtiltıf ı karşısın- ~da aşağıdaki telgraflar teati olun-
~llelc huni b 1 d. d ı·. da Vaşington un hattı hareketine mü- ~ ~ arı ne c c ıye, ne c po ıs . . . ~muştur.. . 

se1anslanndan rica ederim .. 
K. ATATORK ::\ 

F..ksc1ans Kemal Atatürk .. ... 
Türkiye Reisicümhuru 

Türkiy eRcisieümhuru 

JSTANBUL 
~.den, ildıgi zaman kökünden söküp ata- mnsıl hır hattı hareket takıp etmekte ~ Ekselans Albert Lcbrun 
"<q v olduğu hakkında teminat vermiştir. Ekselansınızın lütüfkar lcmcnni-
!ıL... •• c yine doğrusunu söylemek icap ~ Fransa teieicümhuru .. 
"'lSe b Almanya ihtili'ıf ı mcv . .dlcştrmek için ~ Pı\RIS.. lerinden pek ziyade mütehassis ola-

ll>n~ u müesseselere mlidür veya ınc- _, 
~ <>hnak ta çok yorucu ve müşkül bir br çare a~amnkt~ ve sulhun muhaf~a- ~ Fransız milli bayramı münasebe- :rak samimi surette teşekkür eder ve 

. lferk . k" d wud· "ht"k" Si maksttdıyle Çın ve Japon nezdınde "''lİylM •n samimi tebriklcrimle bera- ~hsi saadetleri ile Türkiyenin tea-
M._. esın arı cg ır, ı ı ·ara mı r' ~ .. L1 olmalı? Duvnr diplerine işeyen <teşebbüslerde bulunmaktadır. Nber şahsi saadetleri ve dost Fran- lisi hakkındaki en kalbi temennile:ri-

~arın bu çirkin hareketlerine mi? Çin kıtaatı sanın :refahı haklr.mdaki hararetli te- :rni arzeylerim .• 
~ ıncvaddı gıdaiye satanlara mı? Nmennilerimi kabul buyurmalarını ek· AL.BERT LEBRUN 

~e?!_ Tu~o,22~.A)-D~~mÇin~~ 
Lir ':kat bunların hepsinden evvel kfıfi kıtaatı evvela ~kilmek istemedikleri Çan kay şek kah u 1 etmiyor 
..._ liddeUe ortadan kaldırılması çok ge-' Loukouclıiao Ye Papaochndan tama-

Nafıa vekilimizin 
tetkikleri 

Çetinkaya 
Isveç hava 
servislerini 
tetkik etti 

Tahran (Hususi muhabirimizden) 
San'at ilerlemesi münasebetiyle 

san'at mekteplerinin programları 
değiştirilmekte ve sa.n'at okulları-

nın çoğalması dolayısiyle de Al· 
manyadan yeniden mütahassıs öğ· 

retmenler getirt.ilmektedir •• 
İranm bir çok fehirlerinde büyült 

birer spor sahnlan kurulmaktadır. 
Açılan bir çok ilk okul ve lise-

lere ilaveten timdi de bir çok §ehİr· 
)erde muallim mektepleri açılmak· 

BA.Ş'TARAFI BlRlNCl SAYFADA tadır •• 

deki zevat ile Vaesteraasa giderek Asea Bütün hükümet doktorları baf
.fabrikalannı gezmiş ve Mimer ve Eına- tada bir lrandalci bütün talebeyi ııbo 
us atölyeleri de gez.ilclikten sonra oto- hi teftiıten geçireceklerdir .• 

mobillcrle buhar santralına gidiJmiştir. Enuıirvanın Dicle nehri kenann· 
B. Ali Çetinkaya motörle ve Trol- dairi sarayı olan Tak Keseri Ki.arı 

lhaettann gezintiler yaptığı gibi Var- biçiminde Tahranda yeni bir müze 
goen elektrik santralını da gezın.İ§ür. binası yapılmaktadır .• 

B. Ali Çetin~~"a dün Go~em~ur- Mukaddes bir tehir olan Comde 
ga hareket ebnıştir. Orada liman ıaa- bir çok kıymetli iaan ihtiva eden 
resinde tetkikat yaptıktan sonra kısa •. ki.f lıned'·inden mezkA 
bir ziyaret maksadiyle Kopenhaga ha- °!uze t ~Lı ge lirin.18de b. •1 UI 

k t d kt
. zıyare ganın ge n ır mı yon 

re e e ece ır. • • 
nyal ile yeni bir müze bınuı yapıl-

~ •lan ve cidden bir kara veya ivri- miylc çekilmişlerdir. ş 

1 
ç • d 

'te~ daha ziyade insanı mu:ı.tarip Burad:ı söylendiğine göre bu çekil- ı•rna "ı ın e yenı• mu•• 
~ lı::uçük çocuk dileneilcrdir!.. me YaLiyettcki gerginliği izaleye medar • 

~ ;::~!!:: ~~r;:et~:~;~~ın~:ıa;!~ oımuştur.M··ıt ·ı sademeler dev dı·yo Japonlar 'u küçük dilenciler ellerinde birkaç u ecı er . am e r 
~~bonbonu gô~a satmak bahanesiy- Santander, 22 (A.A) - Royter ajan- Alevzz•lerı'ne 

maktadır.. Bir riyal sekiz kuruı· 
tan fazladır .. 

Mqhed tehrinde de 

yon riyalle bir müze 
olunmaktadır •• 

yine bir mil. 

binası İn§I 

"e l!ı"·Vehanelerc bir kere yayıldılar mı sı muhabirinden: Jk•ı F b• • v lYl ı 
'~teriler karşısına geçerek pis bu- Alice Maric ddmdaki İngiliz gemi.si ranSJZ Z3 iti taarruza ugramJş _J 
~' ?nı çeke çeke:c.Amca bir tane alsa- aönmu•• sler lKTISADl HAREKETLE~ 

~ ~ıye yalvarmağa yapışmağa başladı- 1500 Basklı miıltcciyi hami1 olduğu hal- Roma, 22 (Ö.R)- Tokyodan gelen lise de şimali Çindc sayısı pek fazla olan , Teıkil olunan komisyorllar ma· 
ll:ıı y d f ld de Bordeaux·~a gıtmek i.izere Santan- haberlere göre Şimali Çin ordusu ku- rnüfritlcrin tahriktıtı ile milsademele- Pekin, 22 (A.A) _ Çin kıtaabnın rifetiyle Afyon mahsulü toplattı· 
'· a hey! Ne gitten, ne e 0 an dcrdcn ayrılım · l ht ld" 1 it ıyan bu çocukların elinden kurtul- mandam General Sue Liang ile Japon rm yeniden baş aması mu eme ır. Vangping mıntakasmdan çekilmiş ol- nlmakta o up kilosu 230 riyal yani 

tada bır muharebeden muzaffer çıkmak F ra nsada kumandanlığı arasında Hopeinin tah-. FRANSA lLE BlR HAD1Sa duğu ve Japonların Fcngtaidcki mev- on Türk lirası kadardır •• 
~ tnühim bir iştır. !iyesi için akdedilen itilafın tatbikinde Paris, 22 (Ö.R) - Tokyo Fransız sc- zilerine dönmüş oldukları teeyyüt et- Tahranda birinci çimento fahri· 

ı.._ Vt'de yapışır, yolda yapışır, ve Paı is, 22 (A.A) - Frank başına 43 farethanesi şimali Çindeki Fransız kon- mektedir. kası 24 saatte yüz ton çimento yap· 
"'~n 

1 1 büvük müşl..üliita tesadüf edileceği an- 1 b t 1 T k (A ) tıll ın ~anı başında bilhassa kadınla- mi igrnın atın t::>ası üzerinden altın ,, so oshanelerindan birine mer u o an o yo, 22 .A - Nankindeki bir makta ve memleketin müteaddit 
~la~?_in~~ ko§ar. Netice olarak ya defi mevcudunun yeniden kıymetlcndiril- ]aşılı) 6:. General Çankayşek Şimali iki Fransız zabitinin bir Jnpon müfrc- J.~pon ıncmbaından gelen ~ir ~abere. inşaat işleri için bu kat'iyyen kafi 
ı... "-<lbılınden birkaç parauı yahut ta mesi i.izerinc lngiliz lirası 112 fran!!a Çinle Japonyn arw..nda bir anlaşmaya zesinin taarruzuna uğramış bulunma- gore Mareşal Şang-Kay-Şekın nyaseti l kt 'd. S M l' ht tar uı.ı s ,, ~ 1 d . . ' . ge meme e ı ı.. • . ve ıa a-
~ ~oırnaşık hareketiyle insanın cıgcrı- tekabül edecektir. Bu kıymet hali ha- müsait olmadığından vaziyetin yeni sını protesto etmiştir. Japonyanın bu atın a~ Çı~ - Jnpon aske:ı ko.mısyo- fından açılma töreni yapılan ikinci 
blli P<u-ır! .. Ve ~ ılışarak gider ve diğer zırda dnha fazla~ n çıkmış bulunmakta- karışıklıklar geçirmesi pek muhtemel- protestoya ne cevnp vereceği henüz bi- nu metınlen henüz neşrcClılmemış olan • • . 
~ IJ.c lapısırlar' .. Zcnnedi~orum ki yal .. d dir. Şimdilik müsademeler durmu~ !inmiyor. mahalli Çin• Japon itilafları ahkfunını ~e y~nı çım~nto fabrikası 12 

saat.le 
hlltıltek hır günün siddctle takibatı ve ır. tatbik \'e icrn maksadiyle hiçbir şey uç yuz ton çımento mal etmektedı~. 
tiltı~rdan ~·akalanan birkaçının birkaç Amerika-Brezilya Fı·ıı·sıı·n meselesı·nde yapmıyarnk bir bekleme vaziyeti al- Son zamanlarda lranın muhtelt ~ 41iipscdilmcsi veya velilerinin teczi- mağa karar vermiştir. cihetlerinde göze çarpan büyü 
~ dlncselcyi kökünden halleder, her- ti(' a re ti Tiyen-Çin, 22 (A.A)- Çin ordusunun faaliyetlerden biri de muazzam ba-

e bu azaptan kurtarılmı~ olur'! .. eski erkanından gencral:ors:ıi Chen Tung rajlar inıasıdır .. 
H. OK. Vaşington, 22 (A.A) - Vaşingtondaki Bir hal sureti bulundu Japon nskeri memurları tarafından Ziraat nezaretince bir çok yerler-

~.7..Z7-.Z7TLZZ777.7.7.Z7.J?'7..T.T..7.> Alman sefiri B. HuU ile icra etmiş ol- tevkif edilmiştir. de nümune çiftlikleri tesis olun· Bir bankaya duğu mUlakat sırasında Amerika ile Londrn, 22 (A,A) - Avam kamarası kında bir izahnameyi ihtiva eden be- Japonlar kendisinin Japon sefiri B. makta ve bataklıklar kurutulmak· 
Brezilya arasında münakit iktısadi ve hemen hemen ittifak ile bir muvakkat yaz kitaptaki tekliflerin hükümeUn ic- Kavagoeyu öldürmek maksadiyle ter- tadır •• 

Memur aranıyor mali mi.inaı;ebl·tlcrc müteallik itılftfna- sureti lC'sviye karan kabul etmiştir. rası icap eden tahkikattan sonra be- tip edilmiş bir komploya iştirak eyle- Hazeatan vili.yetinde yine ilive· 
l·· k N mc hakkmda ızııhat almıştır. Kamara bu kararla meselenin şimdiki yaz kitaptaki vesayayı tamamiyle he- miş olduğundan şüphe etmektedirler. ten ,imdi de Aafahanda sulak işine 

~dı.ır çeden Fransızcaya, Fransız-~ y J k safhasında Fili::;tinin taksimini tasvip saba katmak suretiyle parlamentoya ş h - büyük bir ehemmiyet verilmekte-
~'ır.•.n Türkçe tercemeye muktedir UgOS aV Ufmay ctmemt:ği taahhüt etmektedir. muayyen bir pliin tevdi etmesine me- e • d' 
blııkna ile yazı yazan bir gence bir!'..; b k Karar suretinde hükümetin Filistine dar olmak üzere Milletler Cemiyetine Jr ır.. .. •. ı· la T 
" ada ı"htı·ya d ~ a Ş an 1 k büdı"rcce~. b 1 ktad Bulun cenup ıman rı ahrana 
'"o•ta k c; var ır. . arşı takip etmekte o1duğu siyaset hak- gı eyan o unma ır. v h• • • • tel•ı'z telgrafla bag'"'lanmaktadır .• 
ııı~ utusu 80• adresine tahriren Ş ır IJ ıye • 0 

lıracaat edilmelidir.. Paris, 22 (A.A) - Yugoslavya er- Markonı· - d·ı· o e e nı Bender Pehleviye yeniden altı bü-
(5.3) 1 _ 2 ( 1368) kanı harbiye reisi general Peditch dün D8Şl e 1 IY r etu•• tlerJ•Oe methal yük vinç getirilmittir .• 

~/.7Q'7.7.77.7..7.7J17J..TA7/7... Belgrada hnrck~t etmiştir. Roma, 22 (A.A) _ Markoninin naşı rette n~ı beklemektedir. Tahran şişe fabrikasına baflan· Al M dün mutantan merasim ile Marie Des B. Mtıssolini, birçok yüksek şahsiyet- Doktor Memduh Say Baktt!-

~ manya e cemiyetine Anges kilisesine nakledilmiş ve bütün lcr ve heyetler dün nUŞı kiliseye nakli riyolog tjiyonist .• 
gece orada teşhir olunmuştur. Naş bu- esnasında hazır bulunmuşlardır. Ta- Belediyelerimize, şehircilerimizC', şc-

~ t k d •• • k •? gi.in de akşama kadar teşhir olunacak- but bu akşam Bolognea nakledilecek hir sıhhatiyle uğraşanlara, hıfzıssıhha 

mıştır .. 
Tahranda İranın üçüncü daimi 

yerli mallar sergisi S. M. Şahin· 
şah tarafından aç1lınııtır .. 

~r l onmıyece mı e lır. Bir ihtiram müfrez~i fasılasız su- ve 23 Temmuz.da ornda defnolunacaktır. mütahassıslarına çok lüzumlu, ~imdiye 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kadar Türk~de mev~du clmcyan bir 

Lüieburgazda hafriyat eserdir. Şehrin planlaşması, sokak ve 

DEMlRYOLU iNŞAATI 
Yirmi binadan mürekkep Tah 

ran istasyonunun inşaatına alt 

buçuk milyon lira sarfedilmiştir. 
Ve etrafında 31 kilometre ra} 

~~lUrya bnsınının fikrine göre 
~' ;~ Vürzburgda söylediği son nut
\oue~~nanyanın artık iflas etmiş olan 
'e tı~ emniyet sistemine karşı kat'i 
lıı;ıl'ı 1 bir red cevabı olmakla kal
~\ a~·ni ~amanda muhtelif mescle
hıt 0llektıC tarzda halline karşı da 
~. ~ cevabı teşkil etmektedir. Hit
tlıı o} denizde kontrol vazifesiyle meş
llıııeı-· an Deutschland ve Leipzig ge
~~a ille karşı yapılan taarruıların or
~l çıkardığı meselelerde beyne!
~ v teŞriki mesaiden istihsal ettiği nc
ıı()~~ tecrübeleri mebde ve hareket 
~- ~ olarak almıştır. Bu iki hadi
'~ e ademi müdahale komisyonu 
lir ten ta b" k ··st . m ır a amet go ennış-

lb" ":a taarruzuna karşı Almnnya ken
~. lıe.thal mukabele bilmisil yapım-;-
~ ~U~nla beraber bu hareket ade
~1 b" ale komisyonunu hadiseyi 
b hıra ır takibe tabi tutmaktan varcs-

l ~bir kın~alı idi. Fakot bu \•olda 
eti §ey ~· l . tar apı madı. Dört kontrol de,·-
~;ıPılan afından 12 haz.iran<la Loııdrada 
~Şı h Ve ınüstnkbeldeki hadiselere 

~ claJı~ıı ted~irleri ihtiva eden anlaş
~t'. lnatlup olan neticeyi verme
~ ;ı]<!llsi. O. vc:ıkit Almanya ve İtalya, 

ıı taı )a hı.ikümetine karsı ileri sürü
~ he~Pl rın kabulünü beklemeksi
l'ı~onu en ~ ınc ademi müdahale ko-

ıı b nn geri döndüklerinde onla-
~~r~ hareketi bilhassa 1ngilterede 

~i t'd§aYan bir sulh jesti olarak te
~, ~e ılıniş \'e Alman Hariciye Na
~ Utath' :"llJll d ın Londra) a daveti ise 

Urunıwıdaki gergınliğin izale 
dair ümitler uyandırmıştı. 

İspanyol ve Rus bolşevik1erine bu 
inkişaf bittabi nahoş göründü ve on1ar 
buna yeni bir darbe ile karşı koymağa 
müsarant ettiler. Lcipz.ig knıvnzörü

nün Oran önünde torpillenmesi teşcb
büsii her ne kadar muvaffak olmamış
sa da bununla ıstihdaf edilen politik 
gayeye tamamıyle irişilıniştir. 

Hitlcr nutkunda bu hadise üzerine 
Almnnyanın gö:;terdiği muslih ve mü-

layim tavrı kayt ve i~aret etmiştir. Ya
ni Almanya bu hadise i.izerine istene
cek kefaretler hakkında yapılan mü
zakerelerde birçok talep)crinden vaz-

geçerek nihayet yalnız birşcy istemiştir 
ki o da kontrol devletlerinin müşterek 
bir nümayişleri ile Valensiya hükü
metine karşı bu devletlerin araların-

daki tesanüdün izharı zıınnındaki ar
zu idi. Alnıanyanın bu mütevazi arzu 
ve talebiniıı «evvel emirde tahkikat ic
rası ve on hn sonra alınacak tedbirle-

rin mül<lhmmsı» yolun lfürokratik bir 
formül ile karşılanması hakikaten ma
nasız bir h..ırckct oldu ve bu yüzden 
bütün işler halledilmekten uzak kal
clı. Almanya ve :ltalya kontroldan çekil-

diler ve yine bu yüzden Alınan hükü
meti kollcktiI aksiyonlara iştirak hu

susunda beslediği iyi niyet ve hararet
li arzusunda şimdiye kadar uğradığı 

hayal kırgınlığına bir kere daha uğra
dı. öyle ki Londra ve Pariste Alınan
yanın ademi müdahale komisyonun
dan ayrılacağı zannedilmektedir. 

Hitlcr Alınanyanın Milletler Cemi
yetine tekrar dönmesi teemmül edilmiş 
old.ui,ru anlaşılıyor ki şimdi bu ümit 
dahi gömülmüş oldu. 

meydanlar, park ve squarlar, 1eşcir usul-
leri, şebi~ suları \'e tasfiye usulleri, pis-

V"a rı n rrekı·r Jagv Ja mu .. _ sinler, knnalizasyon, şehir süpri.intüleri I ~ l ~ a ~ a ~ ve ilgası çareıeri, mezarlıklar, şehir toz.w 
ları ve gürültüleri gibi birçok halle 

döşenmittir. lran demiryolların· 
da işlemek üzere müteaddit ya· 
taklı vagonlar getirilmiştir. 

him l t l k muhtaç mesaili birer birer inceleyen top an ı yapı a c a bu eser, nilıayctinde şehirciliğe taall<lk 
eden kanun, nizamat ve talimatnamele-

Eleman yetiştirmek üzere Tah
randa bir demiryolu mektebi 
açılmıştır. Talı.il için oraya de
vam edeceklere ayda yirmi, otuz 
lira kadar bir aylık ta verilecek· 
tir. 

Uzun köprüde 
kooperatifi 

bir kavunculuk 
teşkil edildi 

Edirne 22 (Hususi muhabirimizden) 
Lüleburgazdaki hafriyata devam olun-

maktadır. Umurca köyünde yapılan bu 
hafriyatta kültürel bazı eşya bulunmuş-

tur. E\·rensekiz köyünde bir tarla sü
rülürken büyük bir küp bulunmuştur. 

Dört ton su alabilecek kadar büyük 

olan bu küp 1,5 met.re uzunluğunda ve 
3,77 metre genişliğindedir. KüpUn bu
lunduğu yer duvarla örtülü olup küpün 

içinde tahaccür etmiş iki büyük dört 
küçük domuz dişi bulunmuştur. Bir 

kıymeti haiz olup olmadığı tetkik edi
liyor. 

SPOR TOPLANTISI 
Edirne 22 (Husust muhabirimizden) 

Tekirdağında 24 Temmuzda umumi bir 
spor toplantısı yapılacaktır. 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanak
kale spor bölgelerinden ayrılan üçer 

murahhasın iştirakiyle Trakya umumi 
müfettişi general Kazım Dirik,in baş
kanlığı altında yapılacak olan bu top

lantıda spor bölgelerini ilgilendirecek 
maddeler Uzerinde kon\lfmalar yapıla-

cak ve bu arada kara, deniz sporlarının 
inkişafmı temine yarıyacak konular 
Uzerinde incelemeler yapılacaktır. 

KAVUNCULUK KOOPERAT1F1 
Edirne 22 (Hususi muhabirimizden) 

Uzunköprü ve havalisinin ve Ergene 
nehri kıyılarının yetiştirdiği nefis ka
vunlar, birkaç senedenberi Avrupanm 

muhtelif yerlerine gönderilmektedir.Bu 
sevkiyat çok iyi neticeler vermekte ol
duğundan bu kazada bir kavunculuk 
kooperatifi mernsimle açılmıştır. 

Kırklareli valisi Hasip Koylan Edirne 
vali vekili Tevfik, lktısat vekfıleti mü
rakip komiserlerinden Mahmut Vardar 
Edime saylavlarından Şeref Aykurt, 
Faik Kaltakkıran, Ziraat bankası mü
dürü, Borsa komiserinden mürekkep 
bir heyet Uzunköprüye giderek Halk
evi salonuna toplanan kavunculara. 
koopcratül~menin faydalarını birer bi
rer izah etmişlerdir. Bundan sonra his
se kaydına başlanmıştır. Bir gün içinde 
yüzden fazla hisse kaydolunmuştur. 

Programlı bir şekilde Çalışarak kavun
larımızın revacını temin edecektir. 

ri de havidir. 
1zınirde Mektepli küti.iphanesinde bu

lunur. 
S.4 (1 - 4) 

SON HABER 

Istanbulda bir dıvar çöktü 
İstanbul, 22 (Telgrnf) - Bugünlerde şehrimizde duvar. çökme hadiseleri 

oluyor. Bakırköye bağlı Hazinedar çiftliğindeki tuğla harmanının duvarı 

çökmüş, iki amele yaralarunıştır. Ali ismindeki nmelenin yarası nğırdır. 

Kendisi hastaneye kaldırılmıştır. 

Ankara istasyon binası 
Ankara, 22 (Hususi) - İnşası iaınamlanan Ankara istasyon binası Cüm· 

huriyct bayramımızda törenle açılacaktır. 

Istanbulda yine yangın çıktı 
1:ıtanbul, 22 (Telgraf) - Bu sabah Şişlide bir Museviye ait üç katlı bir 

evde yangın çıkmıştır. Sofaya serilen çamaşırlar mangaldan çıkan kwıl

cımdnn tutuşmuş, Alberle karısı söndünniye çalışırlarken yaralanmışlardır. 

Yeni polis kanunu 
lstanbul, 22 (Telgraf) - Yeni polis kanunu Ağustosta meriyete girecek

tir. Polis mesleğinde bulunanlar maaşlarını yeni kanwı hük.Umlerine &öre 

alacaklardır. 
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Mllll ROMAN SAYI : 35 Yazan : V. KEMAL 

Mahkemelerde 
Cürmü Meşhut işleri 

Es eri soran kadının g(jzü 
• • çantada ımış •• 

Hakım bu yaman 
mahuum 

hırsızı 
etti 

· ILK RANDEVUDA ................................................ k 
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seksen bin beygirdir Elektrik • • • 

enerıısı 

. Paris fuarı bir çok hususiyetlerle, 
hayret verici malzeme ile meydana 
getirilmiştir. Sergide bir dolaşalım. 
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Bir yılda ispanyada günde 2700 
kişi hesabiyle tamam 

bir milyon insan hayatına kıyıldı 
• • bir kasaba sakinlerını Gündelik ölüler. her gün 

teşkil etselerdi netice ne olurdu? 

Paris sergisi, ıimdiye kadar yapıl- _ _ _ ___. . , Bütün binanın ağırlığı hir milyon 
mı§ olan enternasyonal sergiler ara- f -_ kiloyu bulmnktadır .. 
ımda mesahası itibariyle üçüncülüğü • \ fi;;· Esas snlonun iç hacmi 25 bjn 
almaktadır: 1900 senesinde gene kubmetredir .• Ve içerisi dışarıdan ta-
Pariste açılmış olan sergi 216 hek-

/ 
' mnmiyle gözükmektedir.. Çünkü 

tnrlık bir saha İ§gal ediyorclu.1931de c1ünyad:ı iı.!: defo olarak ieffaf bir 
kurulmu§ olan müstemlekeler sergi- madde~cn ynptlnu§tır .• Sellüloz esa-
sinin sahası ise, 110 hektarla ikinci- tına fofn:ıt eden rodoid isimli bu 
liği almıştır. Bu defalri serginin İ§gal rmdde c;ok hafiftir •• Kırılmaz ve 
ettiği zaman 100 helttardan ibarettir. ymımaz .. Bund,_n başka namüte-
Fakat biliyor musunuz [;:i üç sene mıhi değişe:ı reni.tere malik ve 
evvel ilk projeler tesbit edilirken bu &on cle~e::e p:ırbktır .. 
sergi için yalnız 33 hektarın f ;ifayet I' ublıenhı tam ortasına uçuş va-
edeceği düşünülmüştü, proje göru- .ziyetinC:~ bh- tayyare asılıdır.Det-
len ihtiyaç üzerine 1935de 60 hekta- royam!l 1936 da Amerikalılan 
ra, üç ay sonra 75,1936 haziranında mağlup cttiei tayyare .• Gene rodo-
80 ve sene sonunda 100 hektara çı- ... • idden imal cdilrn§ olan bir ramp, 
kanlmı§tır. bir tayyarenin uçuş hareketini he.-

İştirak eden milletler 44 dür. Pav- tır!atan helezoni hareketlerle tayya- Şehirler mahvolnıakta, asJalt cadda Zerde h6.ld siperler kazılmaktadır 19 
yon mıktan 300 dür. İnfaatın hacim renin sekiz metre yalanına kadar Deyli Ekspres gazetesinin maruf harp tereyi hatırlatıyor. olacaktır. Böyle bir hareket beıtlheıfl 
yekfuıu 4, 500,000 kübmetredir. Ya- yaklcqtıktan sonra tekrar iner.Se- muhabiri O. D. Gallaghcr 1talya - Ha- İspanya harbı kadar suiistimale elve- panyol demokrasisini kurtara~ak e11I' 
ni büyük paramidin hemen iki misli. yirciler bu rampın üzerine çıkabi- bcşistnn harbındnn sonra İspanya sivil rişli olanı pek' az görülmilştilr. Haki- de Avrupanın pasifik milletlerillin 

Bu İnpatın tahakkuk etmesi idn lirler.. harbını da takibe memur edilmişti. Bu katte Habeş harbmda bile bu noksan· niyetini sağlamlaştıracaktır. 
19

pr 
700 mimari dosyasının tetkiki 700 Ayni sarayın bir başka f evkalii- lıarbın yıldcinümü günü cümhuriyetçi lar görülmemiştir. Bugün yan İspan- Franko taraftarları tarafınd~ . ~ }cal-
plinın tatbiki icap etmif, bütün in- <!eliği de üç semalı hava kubbesi- İspanyanın merkezinde bulunan bu ma- ya general Frankonun elindedir. Eğer lan tekliflerde deniz kontrol~nun rılU• 
ıaah l:ontrol ve tanzim eden merke- dir .• Çevresi otuz beş metredir ..• ruf harp muhabiri gazetesine bir sene- biri çıkıp ta general Frankoya, ne ka- dırılması ve bunun yerine bırka~,ıı 
zi büro 7 mimar, 17 ressam, 7 ma- Ortada on sekiz metre uzunluğun- lik harbın blançosu hakkında güzel bir zandığmı sorarsa vereceği cevabı me- şahit bulundurulması gibi no bit 
ketci, 18 katip, 13 yapı müfetti,in- da büyük bir planör, yalnız bir ka- interviyu g(indermiştir. Bunu hülasa- rakla kaydederim.> da mevcuttu. Bunlara temas e<leJletesl 
den mürekkep olmu4tur. nadı bir yuvarlağa merbut olarak, ten naklediyoruz: O. D. GALLAGHER makalesinde yine cHumanlte> gaı 

Sergi sahasına 35 kapı açılmakta- Paris Jt'uarından köşeler dönmektedir.. Dakikada iki üç de- cPasaportumda dolmıyan tek sayfada *** şöyle diyor: . ~ 
dır. Ekserisi muazzam yapılar olan çesindedir ki suyu 50 metre yükse- vir yapmaktadır ki, bu böyle bir ale- bu hafta cepheye hareket edince dola- hpanya hadiseleri münasebetiyle cBu suretle asi kuvvetlerın .citlde 
bu kapılardan biri Eyfel kulesinin ya ğe çıkarır .• Bu ıu tesisatının dar bir tin havadaki normal sür'atine te- cak.. Bu itibarla bir sene zarfında İs- bir taraftan Fransa ile İngiltere diğer işleri rahat rahat ve limanlar harı ıs
nsı ağırlığındadır. Bu kapılar, bir- saha içinde teksif edilmİ§ "olmasın- kabül eder .• Semayı tanzim eden panyada ikinci pasaportumu temin et- taraftan da ltalya ilP. Almanya birbiri- olarak görülebilecektir. Asileret et· 
birlerinden çok ayn usluptadır. dan timdiye kadar hiç bir yerde e§İ üç dairevi kubbeye projektörlerle mek ıstırarında kalıyorum. 93 yılı 9 ne uygun düşmiyen iki tez ileri sür- raftar olanların son dakikalarda icB p.lı;O' 

Sergi aalıasmda semaya doğru görülmemit bir manzara meydana 1 bulutlar aksettirilmektedir.. Gale- Ağustos tarihinden beri cebimde duran müş bulunuyorlar. Burada asilerin tikleri yeni birşey daha var, r:uıııell 
100 kule yükselmektedir. Bunlar gelmektedir.. rinin ortasında uılı duran bir tay- pasaportum bana harbın şimdiye kadar başkumandanı da kendisinin muha- nun Almanların ve ttalyanlann d~ 
birbiri üzerine konulduğu takdirde Alman pavyonunun kulesi Ey- yare giren aeyirciler, qağıda Bur- geçen safhalarını hatırlatıyor. rlplık sıfatının tanılmasını istiyor ve suyunda yUrümekten bıkmış 01 JsU 
yüksekliği 3000 m. olan bir hat elde fel kulesinin ağırlığındadır .. Ya- je tayyare meydanının elli karamet- Yarm 18 Temmuz, yani 1spanya sivil bu hususu temin jçin oldukça elastiki- söyleniyor, eğer ona muharipl~. ~il· 
edilir. En uzun kule üçüncü Alek- ni 7000 ton çekmektedir .. Halbuki' re ebadında bir maketini görmekte harbının yıldönümii günü.. Aradan ge- yet gösteriyor. bahşedilir&e ttalyan ve Alınan gon .e 
aandır direğidir ki uzunluğu yüz met yüksekliği yalnız 54 metre ve ge- ve tıpl:ı yüksek mesafeden bir çcn 365 gün hiç kimseye hangi tarafın L'Echo de Paris gazetesi buna dair lcrinin yardımlarından vazg~~ 
redir •• Bundan bqka bir çok kule- nişliği 15 derinliği 22 metredir •••• tayyare meydanına bakıyorlarml§ kauınncağı hakkında bir fikir vermiş de- yazmakta olduğu bir makalede cFranco razı olacağını vadediyormuş .. ( ~ır 
lerle kule teklinde yapılmı§ olıın Irak Fakat bu kule her biri 400 ton ağır- hissini almaktadırlar.. ğ.ildir. Öyle tahmin ederim ki, bu kan- için muhariplik sıfatının tanılması de- uşaklık ettiği bu iki hükUmetil'l etı11C' 

Dünyanın en büyük fotoğrafı h harp eğer A vrupanın yardımına isti- mek, onu açık denizlerde istediği va- tarı haricinde olarak birşey vad . dB' 
Avusturya pavyonunda görülmek- nat etmest'ydi, daha bir yıl önce niha- puru durdurabilmesine müsaade et- sine imkan varmış gibi..> }!albU~"'"' 
tedir .. Bu fotoğraf 20 metre uzun- yete ererdi. lhtiynr Pircnenin kulakla- mek clcmC'ktir.> Şeklinde bir mütalaa d rncı ,.-
lugwunda ve on iki' metre yu""k• .. klı"- k F ·ı F ş· ha geçenlerde bunlardan yar ı . s.ı;f ..... rı çınlasın, onun günahı epeycedir. yUrütürc ransn ı e ransanın un- 1 iJl • ..,.. 
ğindedir .. Ve büyük bir tablo veya Tefe~ruat ne olursa olsun, şu dakika- li Afrika müstemlekeleri arasındaki mu- vetler istenmişti. Ciddi kimse er Sfllsl" 
abide kadar tesır' yaprn .. 1 .. -dır. lt! k il . hl k . . le snçma sapan sözlere kulak ıı ~ı.a da hfılu cephelerde İspanyol öldürürlU- vasaıanın es mesı te i esının vucut . or 

Belçika pavyonunun yırm· ı· vit- b · h rı ihimtimali insanı asabileştirıY il. i# yor silahlar lıalfı en mühlik şekilde ölüm bulacağını, u vazıyette ise em onun- "'rness ~ 
rininde teşhir edilen elmaslann kıy- pazarcılığına kullanılıyor. Eğer cesa- ln ve hem de beraberinde bulunacak Londradaki Fransız mu tııle 
metı" do""rt yu"'z milyon L--'..L.-. Bel- l Al ttal 1 l h böyle abes teklifleri müzakere e 1 d3 ırcuı&ur rctim olsn \'e insanlığın bu rakkamlara o an mnn ve < yan ara ni ayetsiz 1 a5 
rika bu suretle en kü' rül" -. hacı·mde ih •1An 1 ıl ~ k d d" için bUtün taahhütlere razı o ın ::r ::r mütenebbih ofocağını bilsem şu rakkam- · ti u ere yo aç acagını ay c ıyor. 
en büyük kıymet rekorunu kırmak- ları göz öntine sereceğim. Bir senede Fransız gazeteleri Frango için mu- insanın knnını oynatıyor. t ~ti' 
tadır •. Burada madenlerden çıkarıl- k f t ılın h 1 Bu iğrenç oyun ne zaman nih3Ye vnsati bir hesapla her gün İspanya cep- haripli sı a ının tan ası i tima ini 
dıID çekilde ham elmaslar, her bo- helerinde, bombardıman edilen şehir- hoşnutsuzlukla karşılıyorlar ve böyle lacak? .. uıııe~eı 
yda İ§lenmİ§ p:rlantalar ve pırlanta· le.rinde 2700 insan öldürülmüştür. Bun- bir şeye ınUsamaha edilmemesi arzu- Bu oyuna iştirak eden huk ~ 
dan mamul e§ya vardır •• Bu elmas- !arın arasuıda kaırop, muallim, içşi, fi- sunda bulunuyorlar. Bu meseleyi et- bu hareketleri ile ihtiyats~ı.ı:ı<l#p 
lar dünyanın en büyük mücevherat zikçl, duvarcı ve her şey vardır. Bun- raflı bir şekilde .ele almış bulunan •Hu- en delicesini ve en mücrimiJll ,,9(J' 

piyasası olan Anversten getirilmit- !arı, günddik vefiyat miktarını tngilte- mnnitc> gnzetcsı Frankonun bütün ni- eylcdiklerinin ne zaman farkına 
tir •• Bu §ehrin dört mücevherat bor- reye getirseniz her gün birer küçük şe- yetlerini ve mnksailarıru, gerek ttal- caklarh .. a5111ıl' 
aasında günde on milyonlarca frank· hir kurulur, ve bir asır sonra bunlar yanların ve gerekse Almanların bu va- Ve gazete ertesi günkü nash 10ıır' 
hk elmas ahnıp aatılmktadır. birer ayrı devlet salahiyetiyle iş göre- hl- ziyetl~rden istifade etmek iç.in sadeyle- da ayni meseleye tahsis etıniŞ ~ ~ 

Paris Fuannda Belçika pavyonu Belçika pavyonunda dünyanın lirlerdi. dikleri gayretleri ve istihdaf ettikleri başmakalede, İspanyadaki faş ·ği ~· 
Brezilya, Meksika ve Korsika pav- lığında dört kö§eli 18 sütundan mü- en büyük kazanını da görebilirsi- Dlinyarun bir yıllık büyük kayıbını, menfaatleri mufassal bir surette an- vetlerin derhal geriye çekilıned~st d' 
yonlan vardır. . rekkeptir .• Bu sütunle..nn çelikten niz •• Bakırdan mamul olan bu ka- •~anya harbında b' il. tahm. edl- }atmaktadır. Bu gazeteye göre Fran- dirde Fransanın İspanya ile ser ,

1
te"" 

Se • • L.o.-.!L 1 · k J ti · 1 la • liğw• altı "'ks k ....,.., ır m ~on ın ıtı" Adi rgmın eleaurİK: tesisatının ener- o an ıa e e en tq ar örtülmüt zanın genıt ı metre ve yu e - yorum. Bir milyon kah h tsız insanı sa ile t.c:panya arasındaki ticaret mu- caret rejimine avdet etmesi ~e _.,lctıP'. 
ji kudreti 80,000 beygirdir. Tuluz aralıklan renkli mozayiklerle kap- liği keza alb metredir.. medeni lsn,..nya to kl ada _.:ı kavcJesi yeniden tatbik edilmeğe baş- rıza karşı Milletler Cemiyeti V::. .. ,J 
-"L.· b" k • hr. 1 ktrik ih . lan h K l • aki d So ti B" liğw• d 'ki .r-• pra arın a en meue-- t e<>~;t-
gaul uyü bır te m e e tı- mı§ r.. u eyı t p e en ho- vye er ır ı pavyonmı a ı ru silahlar söndUrmUştilr YW.nız Chrlst Jarsa ve lspanyanın kara hududunda hükümleri dahilinde hareke t t'>" 

yac~I bu krakam~and qafğıed~llduğu- luzunlün ~ metre24geniıliği, 1~--~e~re rki~kkaordmevcutt~~ Sarak h yınk li~e~de: mas (Noel) bayramına kadar ölenlerin serbestçe ticaret yapılabilirse artık lazungeleceğini, bu suretle bare1'e ,,: 
nu aoy eme , aergı e sar. ~ e~ ce- ugu ve metre. yu~~i .. ın v~. cn;e •v• ey e ~· ~yısı resmi rakkamlarla 425000 olarak müdafaa hareketinde eli kolu bağlı kal- diği takdirde İspanya üzerinde ttl>ıli' 
reyan mıktan baklanda hır fikir ve- vardır .. Yapı malzemesı ve l§Çileri dort metre yulreeklıgınde ve 65 hın Hfuı ed'lm' ti B d . h . . 1 mıyacak olan İspanya hilkümeti der- lığını hissettirmekte olan faş~ ~ 
rebilir •• 1931 de kurulmU§ olan tamamen Almandır .• Ve 3000 to- kilo ağırbğmdadır .• Bütün ağırlık alınız. 

1 

y~ b a aJo~ ~epl;~:~ .. ;.~ hal isyanı bastıracak ve İspanyadaki dinin önlenm~ olacağını, gere gere°"' 
müstemlekeler aergııınm t~isatı nu tq, 2800 tonu çelik olan 10000 erkeğin aol ve kadının sağ ayaklan etçi in ""ldu::ıı:~ ı~· c u u dahiU barba nihayet verecektir. Bu yol cilrnhuriyetinin selAıneti ve ııı 1111 

bunun üçte biri kadardır. tonluk malzemeyi Parise nakletmek üzerinde tekaif edilmi§tir •• Madeni m Diln san °b b" mil~ş urnl. k k b bl suretle Almanya ve İtalyanın bu top- Avrupa sulhunun muhafazası iç ~ 
12 500 1 ku • d larak • · kribe hi • k I 1!1 ..... _ im H yanın u ır yo u ayı ı - ,.re 

• vo t vvetin e o ıçın ta n 1000 vagon zmet ıa e et çewucn yapı qtır •• ey- e in"" si' . tab" tini k raklnrda çarpışacak, elde etmeğe çalış- yoldan yürümekten başka bit ~r'ı"of· 
l 230 f .. • • k 1. .. d • k lam tıh z .,..n ne ının ıı cesare ve an tti J 

ge en cereyan trans onnator- ebnı§tır.. e ı vucu a getiren ap a aa vkı' 1 ""steri İk' h d .. 1 n1 tıkları menfaatleri de balta indirilmış" cut bulunmadığını tezahUr e 
d ik kudr s Alın th r ah . l h • ,. b. mad d ze n go yor. ı cep e e o e er 

enlt a:eçt teKn ~flnra eih! 1.1 d an lmmeydanın~ .'!°e • a ı t - ıse lmpas anmaz uıuaı 1!'lim enken öyle bir teselli taşıyorlar ki insanlık bu- -
vo a ıner.. e§I er sarayını liva ta an yapı l!lır •• Butun ıntaahn yapı ı§tır ve yarını mı etre a- h .. k t'• b" d hal" d .. Altın hazı·nes·ı buldular 
ed b .. ""k b. l ktrik . h . lmakt d l 1 ... d d T • 1 R ad nu enuz a ı ır ava ın e muna- • en uyu ınanın e e tesı- acını 3500 tonu bu a ır..... ın ıgın a ır.. amamıy e usy a kaşa d . öl b" mil te-
aatı tek bafına 2000 beygir kuvve- Fransanın hemen bütün ormanlan imal edilmi§ olan bu heykel, par-

11
: .\ eın~or: d en ır 

1
yon; ...... 

tindedir .• l§ık sarayı da ayni kudret- bu inıaata malzeme vermiştir. Kul- çalar halinde getirilerek yerinde sekısıl en h~rın ebn" sotsnra ge ece ço- Uç bı·n kı·ıo tutan altıJ1 
ed• Al h akıl l ktrikl l h. I · cu arının ur ve ır panya yarataca-ır.. manya ve ava pavyonla- lanılmı§ o!an bütün tahtalar uç uca t mıı ve e e e e un enmı§- kl .. "t _ _,. 

1 
V bunl 

kudr • 1000 b • • · · I - f ca arını umı ~ıyor ar. e ar 
ruun 4e000tı be _eygırS, su tiyhriat: gdaetiribl~eh 4~ kildometririle.~unBugukunl- ır. . kendi idealleri için, belki de maskaraca 
rosunun ygır ve en ne ır at vucu a get ır.. u - Büyük methal salonunda Sov- .. il gld" 1 k •• 1 1 • k • • t 
üzerindeki J§ık oyunları 5000 bey- lanılan malzeme 10 ton hacminde yetler birliğini göateren bir harita so; p ıyo~l~~· h'lk t k 1 u çe erı ıme aı 
gir kuvvetindedir.. 550 vagonu dolduracak mikdarda- vardır.. Bu harita bronz çerçiveai k spany~l mı e ~ ı Ba en ts er 

1 
~: 

Trokadero bahçelerinde, su ti- dır .• Yalnız bu inıaatın masrafı se- içinde alb bin kilo ağırlığında ve rka ~zlara kmtamış ırf. u~.u ~panyo b - • • - • - • • ~-
y tr sundak. fı ı ı 10000 b kiz ·ı f k . • iki. k tr b .. ··kJ··-·· d ı gı eme emen aat gormıyor ve u- B it l A .k k f. zaf11 oır~ 

0

1ruvvet·ı d alayketrik~r arf d ley- H mı ylokn ran .tır .• li. .. l b. yırım arame e uyu ugun e- gün memleketin geçirdiği sarsıntıyı haz- U 3 10 3ll0 merı 3010 eş 1 
0 ın e e e s e er er. avacı ı sarayı, ge !• guze ır dir •• Coğrafyacı, mücevherci, mü- d . .. .. • t 
3000 f ski dakikad 54000 lit 1 d W•ld' H A tt t hendis vesaireden mürekkep 667 me emıyor. Bugünku İspanya 1789 da- d kJ d "' t h • d•JıyO 

r,.e s ı f y~ t _,_..._d a H - aao~ . egı hı~·:. ~ıusı sulmre e ay- · · • b. lik lı ah ki Framayı , Kromvel devrindeki lngil- DJtl a Sa 30 tgt a IDID e J •t!lerl· 
u ı' ır maJlua ır .• arcanan yare enn teı ırı 1çın yapı ı~ aero- qçının ır ıene ça ımasınm m - ...................... , ••.. ... • • .... .. .... .,..- , 

suywı fazlalığı ilk bakı.§ta sizi aldat- dinamik bir binadır •• Bu hususiyet ıulüdür .• Bu harita yüz yirmi bin kıtta ıizi yanıltmasın .• Bu büyük Panama, 22 (A.A) - Chirigui eyale- Sanıldığına göre bu altıııl:~ °' 
• nı~ın, çünkü ayni su, ziyan edil- binanın İn§asını ıon derece güçle§- parça mozayiği11 bir araya gelme- ağaç bqtan bqa çimentodan yapıl- tinde bir altın haznesi bulunduğu hak- kanın ke§fi zamanları~~ buloııdıJ~ 
'hıiyor. Fıskiyeden döküldükten son- tİrmİ§tİr •. Meseli binanın yüz albnıf sinden vücut bulmuıtur ve imalin- mıı ve en küçük, dallarına, yaprak- kındaki haber resmen teyit edilmekte- yerliler tarafından bugün 
Ta ekseriya tekrar toplanıp fıskiye- bin kilo ağırlığındaki kubbesini onal- de pek çok kıymetli tqlar kullanıl- lanna ve meyvalanna vanncaya I dir. Bu hazneyi bir Alman, bir Fran- rı mağaraya saklanmıştırl.J>J-IED~Af" 
".iere gelmektedir.. tı ayak tqunaktadır ki bunlar yere mı§tır •• Bütün bu kıymetli ve yarı kadar, tabiat, bu sun'i madde tara- sız ve bir Amerikalı keşfetmiştir. LONDRA DENiZ M ~..-_,.,. 
Veraayın fıskiyeli havuzlan me§- çakılamamııtır .• Çünkü sarayın altı kıymetli tqlar Sovyetler birliğin- fından büyük bir ustalıkla taklit Bu üç kişi eski bir mağarayı açmışlar Londra, 22 (A.A) - AYafll ~ 1" 

hurdur .• Fakat Sen nehri üzerinde- toprak değil, Envalid garının tava- den çıkanbnlflır •• Sayılan 8000 ka· ediliniftir.. ve orada uÇ bin kilo ağırlığında altın sı Londra deniz muahed~ ~ 
ili ıu oyunları bu hav\lzlardan 45 nıdır .. Bu muazzam çelik binayı ka- dardır ve IÖy)end.ijine ıöre kıy- itte Paria aergiainin harikulide- killçeleri bulm~lardır. Bütün kUlçe-- men tasdik eden kanunu ~ 
..U.li ıu fazla fııkırbnaktadır •• En zaaız kurabilmek için iki aya yakın metleri 300 milyon frankbr. lilderinden bir kaçı.. le.r Uzerinde uk1 .bpanya luallarllllJl ar- masını müteakip reye ın 
lmnetli 
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IZMIR SlCILl TiCARET 

MEMURLUGUNDAN: 
(Aliotti biraderler eshamlı 

komandit şirketi) ticaret unva· 
bile lzmirde ithalat ve ihracat 
te komilsı: on işi erile uğraşacak 
olan işbu şirketin ticaret un• 
~anı ve şirket mukavelenamesi 
ile teşekkülünün tasdikine mü· 
tedair lzmir asliye mahkemesi 
ticaret dairesinin 16-7-937 ta
rihli kararı ve Fehmi Simsar· 
oğlunun mürakip tayin olundu
iunu güsteren beyanname ti
caret kanunu hükümlerine göre 
•icilin 2040 numarasına kayt ve 
tescil edildikleri ilan o!unur. 

lzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ve;, F. Tenik 
lnızası 

1: Şirket mukavelesi 
2: Mahkeme karan 
3: Mürakip beyannamesi 
Esas : 937 - 53 
Türk milleti namma mahke-

llle yapmağa ve hükllm verme
ie İzinli llmir asliye mahkeme• 
ıi Ticaret daireginin 16 • 7 • 
1937 tarihinde verdiği karar
dır. 

Reis : Necati Onliğil. 
Aza : izzet Aker ve Feyzi 

Uııu. 
Alyoti biraderler eshamlı 

komandit şirketi müessisleri 
'•rafından asaleten ve vekale· 
len verilen 6 - 7 • 937 tarihli 
beyannamede : sermayesi es· 
hama münkasım (50000) lira 
•trmaye ile tesisi kararlaşhn· 
lın ( fzmir' de Alyotf birader· 
ler eshamlı komandit şirketi) ne 
•it kanuni muamelat ifa edil
llıiş ve hisse senetlerinin dört
te bir bedeli olan (12500) lira 
Türkiye iş bankasına yabrıl
llıış olduğundan bahsile şirke
tin tcşekkOIOnOn usulen tasdi· 
ki ve keyfiyetin tescili talep 
olunmuştur. 

ithalat ve ihracat ile komis
Yonculuk muamelatı yapmak 
lizere teşekknl e~en lzmirde 
l\lyoti birad~Jer e.bamJı koman· 
dit şirketi milessisleri tarafın
dan asaleten ve vekileten \•e
rilen arzuhal ve ınübrez esas 
firket mukavelenamesi tasdikli 
•ureti ve teferruata okunarak 
ı_ereği konuşuldu. Bu kabil 
tırketlcr ticaret kanununun 469 
tıncu maddesi hUkmDnce me· 
~Uniyct istihsalinden vareste 
ulunmasına ve ınrekica ta

•hbnt olunan hisseler yazılı ol
:uğu gibi rubu bedelinin lı 
•nkasına tevdi edilmiı olduğu 
dı rnübrez banka ilmObaberin
den anlaşılmasına ve tetkik 
olunan mukavelename mefadı
ba nazaran ticaret kanununun 
468 İnci maddesinin son fikra
~1 delAleti mutlakası ile mez• 

iir kanunun 299 uncu madde· 
•i hükmUne tevfikan tasdikine 
•e rninii kanuni bulunmıyan 
lbe.zkür şirketin h:ıekkülünUn 
talep veçhile tasdikine ve 300 
tU ınadd .b. · ·11· · e mucı ınce sıcı ; tı· 
Clretçe usulen tescil ve Hinı
ııa 16 .. 7 - 937 tarihinde ka-
tar verildi. · 

Reis 1986 N. Ünliğil 
Aıa 1. Aker 5195 
Aza Feyzi Uslu 5706 

2 - 7 - 937 
Aslı gihidir. 
lı-. . ·1ı· • l <ulr sıcı ı tıcaret memur-

i llğu t~smi mührü ve F. Tenik 
rnıası. 

Es AL YOTTI BiRADERLER 
HAMLI KOMANDiT ŞIR

l<f:t( ESAS MUKA VELESI 

11 
~İn dokuz yüz otuz yedi se-

esı Pa . . b . . Sah ~. z~rnn ayanın on eşıncı 
tad gun_ü saat _on altı buçuk 
h delerınde lzmırde Bahçeliler 
g~tıındaki daires·nde vazife 
b c~en aşağıda İm7.a ve mühürü 
~u ~nan lzmir llii'nci Noteri 
te. c met Em'n Erener'e niyabe
.. tı Ve vukubulan talep ve da-· 
•et - . 
btıJ Uzerıne ben aşağıda imzası 
~·Unan daire başkatibi Raif 
• ıray, Iınıirde Kizımpaşa bul-
ltında Aliotti Biraderler Ti-

tla•neliae itf . Orada 

haur olup zat ve hnv:yet'eri 
lzmirde Birinci Kordonda Pan• 
siyon Narikte oturan Vah· 
ram lşsezen ve lzmirde 
Memleket hastanesi civarmda 
Damlacık caddesi üzerinde 30 
No. lu evde oturan Riza oğlu 
Servet Riza nam şahitlerin ta
rifler:nden anlaşılan ve ehliyeti 
kanuniye ve nizamiyeyi haiz 
bulunan lımirde Doktor Mus
tafa bey caddesinde 16 No. lu 
evde oturan Remo Afiotti ve 
yine lzmirde Celal Bayar so
kağında lbrahim bey aparh· 
mauında oturan Guido Aliotti 
ve lzmirde Boroovada Çay 
Ferah so\rnğında 12 No. lu 
evde oturan Niko1a Manusu ve 
bmirde Birinci Kordonda 370 
No. lu evde oturan Iren Aliolti 
asaleten ve Izmirde Birinci 
Kordonda 370 No. lu evde otu
ran Giuseppe Aliotti namına 
dairemizce resmen tanzim ve 
tasdik kıhnmış olan 20 Mayıs 
1937 tarihli ve 4684 Umumi ve 
5174 Husu"i No. Ju vekAletna· 
meye müsteniden hususah atiye 
yi ifaya mezun vekili s1fatiyle 
hareket eden lzmirde Gözteoe• 
c1e Tramvav caddesinde 974 
No. 1u evde oturan lımir 

11vukatlarından Nuri Fettah 
Esen'den niye çaV-mldığımt 

sorduğumda anlatacakları ~ihi 
bir muk~velename yazıt

mnsım istediler. Yulcanda 
isim ve adresleri yazıla şahitle• 
rin yanında arzuları soruldukta 
müttefikan söz alarak: Bu 
mukaveledeki esasat ve şerait 
dahilinde hir 11 Eshamla Ko
mandit "Şirketi" akt ve teş• 
kil etmişlerdir. 

Madde 1 - Şirketin unvanı 
"A1iotti Biraderler Eshamlı 
Komandit Şirketi" olup mer• 
kezi muamelah lımirde Kazım 
pa~a caddesinde 25 No. eh· 
dır. Türki)'enin diğer yerlerin· 
de ve ecnebi memleketlerde 
şube açabilir ve ajan veya 
mümessil tayin edebilir. 

Madde 2 - Şirketin tabii· 
yeti: Türk olup her türlü mu
ameJa tında Ttirkiye dlmhuri
yetinin kavanin ve rıizamah 

hazıra ve müstakbelesi tatbik 
olunur. 

Madde 3 - Şirketin mev· 
zuu muamelitı ithalat ve ih
racat muamelatı ve komisyon 
işleridir. 

Madde 4 - Şirket şahsiyeti 
maneviyesi, kanun hükiimleri 
dairesinde ve mevzuu teşek
külü olan muameli.tın ifası için 
emvali gayri menkule ferag 
ve teferrug tasarruf edebilir: 

Madde 5 - Şirketin nev'i 
.. Eshamh Komandit Şirketi" 
olup yukanda adı 'geçen mü• 
essislerden Remo Aliotti, Gu
ido Aliotti ve Nikola Manusso 
komandite., yani ınesuliyeü 
gayri mahdudeli ve Giuseppe 
Aliotti ve lren Aliotti "Ko
manditer" yani mesuliyeti mah· 
dudeli ıeriktirler. 

Madde 6 - Şirketin ser· 
mayesi: 50.000 elli bin Türk 
lirasından ibaret olup beheri 
beşer yüz Türk lirası kıyme· 
metinde yüz hisseye münka
aimdir. 

Madde 7 - Bu hisselerden 
yukarıda isimler·i yazılı mües· 
ıis!erden: 

Remo Aliotti: 7500 liralık on 
beş hisse 

Guido Aliolti: 7500 liralık 
on beş hisse 

Nikola Manu~so: 6000 liralık 
on iki hisse 

Giuseppe Aliotti: 25000 Jira· 
lık elli hisse 

lren Aliotti: 4000 Jirahk se· 
kiz hisse 

Satın almışlardır. Akitler İş· 
bu hisselerin bedelinin dörtle 
biri olan 12500 on iki bin beı 
yüz lirayı tediye ettikleri gibi 
satın aldıkları hisselerin bede
lini bakiye dörtle üçüncü dahi 
şirketin kat'i teıekkDlnnn mil· 
teakio tamamen 9e nakten ta-

viyeyi taahhüt ederler. 
Madde 8 - işbu ı'rket mu· 

kavelenamesini kanuni merasim 
ve formalitelerini ikmal ve ti· 
caret sicilline tescil ve neşrü 
ilan edilmes'yle şirlcet kat'i 
surette teşekkül etmiş addo
lunur. 

MRdd e 9 - Şirketin teşek
klllO kat'jsinden ve hisse se
netleri bedelinin tamamen tedi-
yesinden sonra hisse se
netleri eshn brna verilir. 

Madde 10 - Şirketin hisse 
senetleri nama muharrerdir. 
Müdür sıfatını haiz Komandıte 
şeriklere ait olanlar hiç bir su
retle ahara devir ve ferağ edi
lemez. Müdür sıfatnu haiz ol
mıvan komandite şerikler his
selerini ancak · şirket heyeti 
nmumi"~s1nin mOsaadesile ve 
Komand;ter serikler böyle bir 
mil•aadeve liiıum o1malcsıznı 
yaJnız şirket defterlerinde tes
cil suretiyle ahara devir ve 
fera ü e~eı.,ilirler. 
M~dde 11 - Hicı~e ,renet'eri 

şirket nar.anndıt kabili in~1-
sam de~ildir. Şirket her hisse 
seaec1i ic;n bir tJabip tanır. 

SIRKF.TIN iDARESi 
Mad~e 12- s:rkt-tin idarP!i 

Komandite !!!erik Remo A l:o•ti 
Gu;dn Atiotti ve Niko1a Ma-
1'Ussu'ya aittir: işbu PSl!I mu• 
kavelename ile tavin edil~u 
bu müdürlerin sıfatı ve sala
hiyetleri umumi heyetçe azil
leri ha1<kmda bit karar veril
medikçe veya sair kanuni se
beplerle vazifeve devam etme
lerine imkôn bulunmavıncava 
kadar devam e~ecektir. Ko
manditer !Jiirt>kl h;cbir ımret'e 
umuru şirkete müclAhale ede
mezler. Komanditer $Üre· 
kl dile<likleri uman· sirk et 
muame'it ve besahah hakkın
da malümat almak hususuna 
biti kaydüşart salahiyetterdar· 
dırlar. 

Madde 13 - Şirketi temsil 
ve ilzam edebilmek için her 
türlü umur ve muamelat ve 
mukavelit ve ukudat ve taah· 
hüdatta idareye memur olan 
komardite şeriklerden akalli 
ikisinin imzası bulunması şart· 
tır. Bunlar şirket unvanının 
zirine müştereken imu ederler. 

Madde 14 - Miiştereken 
imzafariy:e şirketi temsil eden 
mOdürler gerek mahakimde 
ve gerek sair komisyon ve 
heyetler huzurunda müddei, 
müddeaaleyh ve sa:r her han~ 
bir 11falla şirketi temsil etmek, 
dıwalarda bulunmak, şirket 
namına vekil tayin etmek, ka· 
nunun verdiği bütün haklan 
ve aalihiyetleri kullanmak, 
şirket hukukundan dolayı 
sulh aktetmek, ibra etmek, 

davadan ve tirket haklanndaa 
feraget etmek, hakem tayin 
etmek, selibiyetlerinı haizdir· 
ler: 

Madde 15 - Kanun ve ni· 
zamnamc ite muayyen zaman
larda idiyen veya basıl olacak 
lüzum lizerine fevkalade olarak 
şirket hissedar~n u:numi heyeti 
içtimaa davet etmek, heyeti 
umumiye içtimaıa1n ruzoame· 
sini tayin etmek, içtimaın akti 
için kanun ve bu mukavele· 
name hükümlerine göre yapıl
ması muktezi ilô.nat ve sair me· 
rasimi yapmak, heyeti ureu
miycnin her türlü mukarrera• 
tını infaz etmek, senelik plan
çoyu tanıim etmekle heyeti 
umumiye içtimamdan taakal on 
Q ün evvel hisseaarJarın tetki· 
kine arzetmck mü'dürlerin va· 
zifesidir. Bundan '>aşka mü· 
dürler şirketin mali ve ticari 
vaziyeti hakkında bir rapor ih· 
zar ile plenço ile birlikte hey· 
eti umumiyeye vermek ve te· 
mettüahn sureti talcsimi bak" 
kında heyeti umumiyeye tek· 
lifte bulunmağa mecburdurlar. 

Madde 16 - Şirket müdür· 
~leri, ıirkd umuruna kendi iı
leri 2ibi Um bir dikkat •e ba· 

sirct ve ihtimam göstermeğe 
mecburdurlar. Şirket müdürleri 
bütün mesai ve· faaliyetlerini 
ıirket umur ve ınuamelatma 
hasr ve tahsis edecekler ve 
bunun haricinde ht!r hangi bir 
iş yapmtyacaldardır. 

Madde 17 - Komandite şe· 
riklerden olan şirket müdür
leri, şirket umuru için vaki 
mesai ve faaliyetlerine muka
bil kar husulü takdirinde sahip 
o'dukları hisse senetlerine dü· 
şen kar hissesini alacak udır. 
Bunun haricinde şirketten üc· 
ret, manş, ikramiye ve saire 
naroiyle bir şey mutalebesine 
salahiyettar olmıyacakfardır. 

Komandite . şerikler haricin· 
de tayin '" olunacak müdür 
veya müdürlere verilecek 
ınuhassesatın tayini heyeti 
umumiveye aittir. 

Madde 18 - Şirket mndor
Jeri ve komandite şerikleri, 
'irketin iştigal mevzuu olan 
muamelat nev'indeo muaDJele 
yapan anonimden gavri her 
ban~i bir şirkete şerik veya 
biHedar . olamazlar. Bilvasıta 
dehi olsa bu kabil muamelat 
ile İ$lİgal edemezler. Şirketin 
mevzuu olan muameleleri ya· 
pan herhangi bir şahıs ile hu
smıi mahiyette de olsa akti 
istirak edemeıler. 
Madde 19 - Şiket 17, 19 un· 
co madde hükümlerine muhalif 
b'arek t eden Komandite şerik 
ve mtidürlerden zarar ve ziyan 
mutalebe etmek, yaptıkfarı 
muamelelerden mütehassıl kan 
tamamen almak hakkını haiz
dir. Bu iki şıktan birinin ter
c:hi heyeti umumiyenin vere
ce~i karara bağlıdır. Zarar 
ederlersP. ıarar kendilerine 
aittir. Aynı zamanda şirket 
bu hususta haiz olduS!u diğer 
kanuni halcları da istimale ıa· 
Jahiyettardır. 

Madde 20 - Müdürler, şir
ketin umur ve muamelatı mu· 
ay)enesi için vekil tayin ve 
istihdamına selibiyettardırlzr. 

Ancak müdüriyet muamelatını 
ahara devredemeıler. 

Madde 21 - Müdürler, His
se senetleri bedeline mahsuben 
şiireki tarafından "ukubulan 
tediyatın ademi sıhhatından, 
tevzi ve tediye olunan temel· 
tüatan gayri h&kiki olmasından, 
kanunen tutulması lixımgelen 
defterlerin tutulmamasından 
veya gayri muntazam tutulma· 
sından, heyeti umumiyeden 
sadır olan kararların tamamen 
icra olunmamasından gerek 
kanunun, gerek şirket muka· 
velenamesinin kendilerine tahmil 
ettiği vazifelerin jfa edilmeme
'.Bİnden dofayı ŞDteklya ve 
üçi:ncü şahıslara karşı mütesel
ailen ve şahsen mes,uldurlar. 

Madde 22 - Kanuna ve bu 
mukavele hükümlerine 'muhalif 
ve ınes'uliyeti mucip hareket
lerden do'ayı müdürler ve Ko· 

,~andite şedkler aleyhine dava 
ıkaoıesi heyeti uınumiyece ka-

. rar verildiği takdirde şirket 
mürakibi karar tarihinden iti
baren bir ay zarfında dava 
ikamesine mecburdur. 

Madde 23 - Müdürler şir
ket muamelatı için kanunen 
tutulması mecburi defterlerden 
başka h ' ssedaranın isim, şöhret 
ve unvan ve ikametgahları ile 
şirketin bidayeti teşldlinde 
vazedilen veyahut bilahare 
tezyit edilen sermayeye teka
bül eden hisselerin ve bunların 
devir ve ferağı muamalatının 

~kaydına. mahsus biri hisseda· 
ran defteriyle heyeti umumiye 
:zabıtlarının kayıt ve cl~rcine 
mahsus , içtima ve müzakerat 
defteri tutmağa mecburdurlar. 

Madde 24 - Şirketin fstib
dam edeceği memurların ve 
müslahdeminin tayin ve teıyit 
ve tenlcisi müdfirlere aittir. 

Madde 25 - Şirket, kendi 
hisse ıeaetlerini iştira edemez. 

Madde 26 - Şirketla ıer-

mayesi yarısına t~nezzül ede· 
cek olursa mOdilrler, sermayeyi 
miktarı aslisine iblağa veya 
miktarı mütebaki i!e iktifaya 
veyahut ıirketin feshine karar 
vermek üzere heyeti umumi· 
yeyi içimaa davet edeceklerdir. 
Sermayenin ancak üçte biri kal
mışsa heyeti umumiye sermaye· 
nin ikmaline veya kalın ilçte bir 
serm ye ile iktif~ya karar ver
mediği halde şirket münfesih 
addolunur. Şirketin borcu mE:v
cudundan ziyade ise ::ı::üdürler 
mahkemede 1 şirketin iflasının 
açılmasını istemeğe mecburdur· 

lar. 
11 MÜRAKIP., 

Madde 27 - Şirketin bir 
miirakıhı ulunacaktır. Bu mü
rakip l<omanditPr eerilclerden 
veva hariçten heveti umumi
yece intihap o•unur. Mürakıp 

şirketin muamelatı umumiye-;ni 
ve ptançosunu tetkik eder. 
Heyeti umumive muayyen bazı 
hucıusların teHdk ve teftişi için 
ic,.b·nda hmıucı'i mürakıplar in
tihap edebHir. Komsmdite şerik 
veya müdürlerden birinin u•ul 
ve füruu ve ;k:nd, ve fiçüncü, 
dördlincü derecede akrabası 
mürakıp olamaz. 

Madde ?8 - Müra1up hey
eti umumiye tarafmdan her va
kıt atil ve verine diji-eri tavin 
o1unabilir. Azlolunan mürakıı> 
sirket hissedarlarından ise i~ti· 
fasından veva azlinden dotavı 
tazminat talebine selahiyettar 
olama:r:. 

Madde 29 - Mürakıp bir 
!lene icin intihap o!unur. Müd
detin hitamından evvel vefata, 
istifası veya sair bir sebeple 
ifavı vaıife edememesi takdi
rinde heyeti umumiyenin ilk 
içtimaına kadar vazife j.!Örmek 
üzere lımir Ticaret mahkemesi 
reısı taraFıodan bir mürakip 
tayin olunur. 

Madde 30 - Mürakiplarm 
tayin ve azilleri keyfiyeti tica· 
ret siciline tcsçit ve ilin edi· 
lir. Müdürler bunu yapmalda 
müke1leftir. 

M. 31 - MÜRAKIP: 
A - Şirket müdürleriyle 

heraber plinçonun şe1'1i tanzim 
ve hisse senedatmın vaziyeti 
ne merkezde olduğunu tayin 
etmek, 

B. - Muamelata şirkete vu
kuf kesp ve kuyudu Jazimenin 
intiı.amı cereyanını tetkik mak
sadiyle asgari nltı ayda bir 
defa defatiri şirketi muayene 
eylemek, 

C. - 3 aydan ziyade fasıla 
verilmesi ~ayri caiz olmak üıere 
sık sık ve ansıun şirket vez
nesini teftiş etmek ve mevcu· 
dun kuyudata mutabıkım tea
pit etmek, 

E - En az ayda bir defa 
şirket defterlerini tetkik ede· 
rek rehin veya teminat veya
hut şirket veznesinde hıfzolun
mak Ozere vedia olarak tesl im 
olunan her nevi kıymetli evra
kıo mevcut olup olmadığım 
tahkik ve kuyuda tatbik etmek, 

L - Heyeti umumiye içti· 
matarında şfüekamn iştirakini 
ve heyeti umumiyenin içtinıamı 
temin için kanun ve mukavele 
hült:mlerine göre yapılması 

icap eden şerait ve merasim'n 
yapılıp yapılmadığını tetkik 
etmek, 

M - PJinçoyu tetkik etmek, 
N - Tasfiye muamelatına 

nezaret etmek, 
H - Müdürlerin ihmali ha

Jinde heyeti umumiyeyi adi 
veya f cvkalade içtimaa davP.t 
etmek, 

K - Heyeti umumiye içti· 
malaıında hazır bulunmak, 

T - Müdürlerin kanun ve 
şirket mtakavelesi ahkamına 
tamamiyle riayet etme1erine 
nezaret etmek .. 

F - Her sene nihayetinde 
müdürlerin heyeti umumiyeye 
verecekleri plinço ve sair be

•heta •• leniilli teldi ettik· 

leri temettuata ve ıirketin bal 
ve vaziyetine müteallik rapor 
ve diğer evrak hakkındaki 

mntaleatını bir raporla heyeti 
umumiyeye bildirmek, 

S - Lüzum göreceği hu· 
susab heyeti umumiye ruzna
mesinc ilave ettirmek için 
müdürlere teklif etmek müra· 
lubin cümlei veıaifindendir. 

32 - Maddei sabıkada ta
dat olunan bususat tahdidi 
olmayıp mürakip bun~arm ha
ricinde dahi kanun ve tirket 
mukavelesi hükümlerinin ve 
heyeti umumiye kararlarının 
tamamii tatbikini temin ve 
mürakabe için icabeden her 
şeyi ve hissedarların mDracaat 
v~ şikayeti vukuunda lazım• 
geleu tahkikat ve tetkikata 
ifa ve icabı halinde heyeti 
umumiyeyi içtimaa davet ede
cektir. 

Madde 33 - Mürakibe •e· 
rilmesi icabeden senelik ücret 
heyeti umumiyece tayin olu· 
nur. 

Madde 34 - Mllrakip ka
nun ve tirket mukavelesi hn
kümlerinin kendisine verdiği 
vezaifin ademi ifasından dolayı 
mesuldiir. 

HEYETi UMUMiYE 
Madde 3S - Heyeti umu• 

miye ya adi veya fevkalide 
olarak içtima eder. Adi içtima 
müdOrlerin daveti üzerine ve 
her ıenenin Mart ayı içinde 
ve ber senede aaıari bir defa 
yapılır. F evkalide toplanh, 
lüıum his,l oldukça müdür
Jerin veya mürakıbin veya 
lkhsat Vekaletinin daveti üze
rine in'ikat eder. 

Madde 36 - Usul daire
sinde toplanmış o'an heyeti 
umumiye bisscdarlann heyeti 
umumiyesini temsil eder. 

Madde 37 - Heyeti umu
miye toplantılan şirket mer
keıinin bulunduğu lzmirde 
aktofunur. 

Madde 38 - Her bisıe se· 
nedi sahibi heyeti umumiyede 
bir l'eye maliktir. Ancak bis· 
ıelerin miktara ne olursa olsun 
Lir hi11edar ondan fazla rey 
sahibi olamaı. 

Madde 39 - Heyeti umu
miye toplantılan için ilin ya• 
pılmakla beraber hisse senet• 
leri ubiplerine taahhütlü mek-
tup göndcrilroek suretiyle ha· 
ber verilmesi lazımdır. IJinın 
toplantı günilnden yirmi ırün 
evvel intişar etmiş •e mektup· 
larm toplantı gününden yirmi 
gün evvel postaya verilmif ol· 
ması şarttır. 

Madde 40 - Heyeti uma· 
miyeoin içtimaa davetine dair 
olan davetnamelerde ruznamel 
müıakerat ta yaıılmıı olacak
tır. 

Adi içtima ruınamesine: 
A - Müdiran ve mürakıp 

raporlarının okunması, 
B - Şirkt:tin me\ cudat def

teriyle plinço ve kar •e ıarar 
hesap'arınm ve temettu tevzii 
hakkındaki teklifatın müzakere 
ve karara raptı, 

. C - Mürakıp ve icabında 

müdür intihabı ve ücretlerinin 
tayini maddeleriyle lüzum gö
rülen diğer mevat ve hususat 
ithal olunur. Ruznamede yazılı 
olmı} an hususlar müukere 
edilmez. 

Madde 41 - Rey hakkı olan 
her hissedar toplantı günün
den en aı on beş gün evvel 
mevcudat defteriyle kar ve za· 
rar hesabını ve plançoyu mü~ 

dür -.e mürakıp raporlarını şir

ket merkezinde tetkik ve bir 
suretini almak hakkını haizdir. 

Madde 42 - Heyeti umu· 
miye içinden bir reis seçer, 
top~anhda hazır bulunan h;sse
dar1arın veya mümessiller nin 
ısım ve ikametgah ve hisse 
miktarlannı gösteren ve reis 
tarafından imzalı bir cetvel 
tanzim olunarak reylerin top-
- LOTFEN VUUNIZ-
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1 nm smdan vvel hissedar· 
larm görebilecekleri bir ma
halle asılır. 

Madde 43 - Heyeti umu· 
miye içtima edebilmek için şir· 
ket sermayesinin yarısından 
f :tla ını temsil eden hissedar
lnrm huzuru şarttır. ilk toplRn· 
tıda bu miktar temin edile
mezse otuı. dokuzuncu madde· 
de gösterilen şekilde yeniden 
ilan ve davet olunur. Bu ikinci 
davet üzerine hazır bulunan 
hissedaranın ndedi ve sermaye 
miktarları ne olursa olsun top
lantı yapılır ve müzakere icra 
ve karar ita olunur. 

Madde 44 - Heyeti umu
miyede mutlak ekseriyeti ara 
ile ittihau karar olunur. 

Madde 45 - Adi ve fev
kalade heyeti umumiye toplan
tılarında verilecek kararların 
muteber olabilmesi için toplan
tıda hUkümet komiser veya 
müme ilinin hazır bulunması 
ve zaptın mumaileyh tarafın
dan imza edilmiş olması lazım .. 
dır. Heyeti umumiye içtima za
bıtn meleri müdürler tarafın; 
d n ticaret siciline tesçil ve 
illin ettirilir. 

ŞiRKET HESABA Ti 
Mııdd~ 46 - Şirketin hesap 

senesi her sene Kanunusani 
iptidasından başlar. Ve Kinu· 
nuevvel onunda nihayet bulur. 
Yalnız ilk ene bu mukavele 
mucibince irketin teşekkülü 
kat'isi tnrihinden başlıyacakhr. 

Madde 47 - Temettü tev
%iinde yüzde beş ihtiyat akçesi 
ayrılır. Bu suretle ayrılan ihti· 
yal akçe i şirketin sermayesi· 
nin dörtte birine baliğ oiunca 
nrtıç tefrik olunmaz.Yalnız her 
hangi bir sebeple bu miktar 
tenaku!l ederse eksilen mikta· 
rın tamamlanmasına kadar yine 
ihtiyat akçesi tefrikine devam 
o!unur. 

Madde 48 - Zararlar tes
viye ve ihtiyat akçesi tefrik 
edilmedikçe temettu tevzi olu· 
namaz. 
ŞiRKETiN MÜDDETi VE 

FESiH VE iNFiSAHI 
VE TASFiYE 

Madde 49 - Şirketin müd· 
ı leti mukavele ile tadil veya 
f eıhedilmediği ve infisah et• 
aaediği takdirde kat'i teşekkülü 
tarihinden itibaren on beş ae
nedir. 

Madde 50 - Komandite ve
ya Komanditer şeriklerden her 
hangi birinin ölümü takdirinde 
varisleri ayni sıfatla şirkete 
devam edebilirler. Etmedikleri 
takdirde heyeti umumiye his
selerini vererek kendilerini şir
ketten ihraç etmek hakkını 
haizdir. 

Madde 51 - Şirket Ticaret 
kanununun 442 ve 443 üncü 
maddelerinde yatılı sebeplerle 
infi ah eder. Bundan başka 
muhik sebeplerin vucuduna 
binaen mahkeme knrarile fes-
ho!una cağı gibi bütün şüreka
nın ittifakiyle de fesholuna-
bilir. 

Madde 52 - Şürekanın it
tif a kiyle fesh veya infisah ha-
linde tasfiye memuru heyeti 
umumiyece ve mahkeme ka· 
rariyle fe ib halinde dahi 
mahkemece intihap ve tayin 
olunur. 

Madde 53 - Tasfiye, mua
melesi kanun bükümleri dai-
re inde icrn ve ikmal olunur. 

bir diyecek
beyanla bu 
ve kabulle-

Akitler başk 
leri olmadığına 
mukavele tanzim 
r iyle imza kılındı. 

Genel sayı: 7093 
Ozel sayı: 51245 
Bu mukavelename sure tinin 

dairede sakh 16 Haziran 1937 
tarihli ve 5585 genel sayıh 
aslına uygun olduğu tasdik 
kılındı. 1937 senesi Temmuz 
ayının 

20 Temmez 1937 
T. C. lzmir İkinci Noteri 
Mührü Resmisi ve M. Emin 

Erener imzası 
Bin dokuz yüz otuz yedi 

sene i temmuz ayının beşinci 
pazartesi günil saat on yedi 
buçuk raddelerinde lzmirde 
Bahçeliler hanındaki dairesin
de vazife gören aşağıda imza 
ve mührü bu!unan lzmir lkinci 
Noteri Mehmet Emin Erenerin 
ma%ereti hasebiyie ve vuku
bulan talep ve davet üzerine 
ben aşağıda imzası bulunan 
daire memurlarandan Ali Eyinç 
lzmirde Kazımpaşa bulvarında 
25 No. lu mağazaya gittim 
orada hazır olup zat ve hüvi
yetleri lzmirde Birinci kor
donda Pansiyon Narikte otu
ran Bahram işsezel ve lzmirde 
Damlacıkta Hastane civarında 
30 No. lu evde oturan Servet 
Riza nam şahitlerin tariflerin
den anlaşılan lzmirde Doktor 
Mustafa bey caddesinde 16 
No. lu evde oturan Remo Al
yoti ve yine lzmirde Celal 
Baynr okağında Ibrahim bey 
apartımanında oturan Guido 
Alyoti ve lzmirde Bornovada 
Çay Ferah oka~ında 12 No. 
lu evde oturan Nikola Moniso 
ve lzmirde Birinci kordonda 
370 No. lu evde oturan Iren 
Alyoti esaleten ve h:mirde 
Birinci kordonda 370 No. lu 
evde oturan Ciuzeppe Alyoti 
namına dairemizce resen tan
zim ve tasdik kılınmış olan 
yirmi Mayıs 937 tarihli ve 
dört bin altıyüı seksen dört 
müsteniden bih vekale hare• 
ket eden lzmirde Göztepede 
Tramva y caddesinde 974 nu· 
marnlı evde oturan lımir avu· 
katlarından Nuri Fettah Esen
den neye çağrıldığımı sordum. 

ı .. Anlatacakları gibi bir beyan
name yazılmasını istediler. 
Yukarıda isim ve adresleri 
yaz•h şahitlerin yanında arzu
ları soruldukta hepsi birden 
söz alarak 

lzmir ikinci Noterliğinden 
re en v~ tanzim ve · tasd\k 
kılınmış olan 16 Ha'ı:iran 
ilokuz yüz otuz yedi tarihli ve 
5585 umumi ve 5·245 hususi 
ayılı mukavele ile teşkilini ka

rarlaştırdığımız "Alyoti bira
derler Eshamlı Komandit Şir
keti11 nin teşekkülünün tasdik 
ve tescillerinden itibaren ilk 
toplanacak adi senelik heyeti 
umumiye içtimaına kadar ve 
şirketin birinci faaliyet senesi 
için mürakıp olarak lzmir bor· 
sasın da Fehmi Simsaroğlunu 
tayin ettiğimizi ittifakla beyan 
ederiz. Demeleri i:ıerine bu 
beyanname resen tanzim ve 
hazır olanlar yanında açıkça 
okundu meal ve münderecatı
nın ve arzularına tamamen 
uygun olduğunu ikrar ve ka
bul ettikten sonra Altına he
p:miz imza ettik ve mühürle
dik, 

Genel sayı: 7089 
Özel sayı: 6/190 
Bu beyanname suretinin 

dairede saklı 6 Temmuz do
kuz yüz otuz yedi tarih ve 
6441 genel sayılı aslına uygun 
olduğu tasdik kılındı. Bin do
kuz yüı otuz yedi senesi Tem
muz ayının yirminci Salı günü. 

20 Temmuz 937 
T. C. lzmir ikinci Noteri 

Mührü resmisi ve M. 
F:. Erener imzası 

(2512) 

iç Hastalıkları mütehass111 
DOKTOR 

Celal Yar~m 
Memleket hastanesi dahili 

hııstahkları seririyat şefi ikin
ci Beyler sokağında inhisar
lar tütün satış deposu karşı
sında 65 numaralı muayene· 
hanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. Telefon 3956 

Evi : Göıtepe apartmanı 
karşısında No. 1018 

Telefon : 2545 

- -YENi ASIR 

lzmir tkinci Jcra memurluğun
dan: 

Elmas oğlu Haliınin Emlak ve 
Eytam bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil Bankaya ipotek 
eylediği lzmirde Bucada Uzun 
sokakta kain &ağı evvelce Yani P • 
rll§kaya veresesi lmhvehami, tim
di iıbu arsadan müfrez çılanaz sokak 
ile çevrili 81,50 metre murabbaın
da 2000 lira kıymetli kahvehane ile 
arkasında 20,25 metre murabbaın
da 250 lira kıymetindeki arsanın ..• 

Mülkiyeti açık arttırma suretiy
le ve 844 numaralı Emlak ve Ey
tam Bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak §Utiyle art· 
tırmaaı 27 /8/937 cuma günü saat 
1 1 de icra dairemiz içinde yapılmak 
üzere bir ay müddetle sablığa ko
nuldu .. 

Bu arttırma neticesinde aall§ be
deli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi_ 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması hesabiyle 
kıymetine bakılmıyarak en çok art
tıranm üzerine ihalesi yapılacaktır. 
Salı§ 844 numarala Emlik ve Eytam 
Bankası ı kanunu hükümlerine göre 
yapılacağından ikinci arttırma yok
tur.Sah pe§İn para ile olup müşteri
den yalnız yüzde iki buçuk dellili
ye maarfı alınır .. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alikadarlann ve irtifak balda sa
hihlerinin gayri meıikul üzerindeki 
haki rını hususiyle faiz ve mun
fa dair olan iddialarım iıbu ilin 
tarihinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbiteleriyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder •• 

Aksi halde haklari tapu ıicilin
ce malum olmadıkça paylafmadan 
hariç kalırlar .. l 7 /8/937 tarihinden 
itibaren rtname herkese açıktır ••• 
Talip olanlann yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi veya milli bir ban
ka itibar mektubu ve 37 / 3324 
dosya numara.siyle lzmir ikinci 
icra memurluğuna müracaatleri ilen 
olunur .. 933 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
37 /3324 lcra dosya numarasiyle 
satılan, yukarıda evsafı yaz1lı gay
ri menkulün alıcısı isterse, Banka
mızca bu gayri menkule konula
cak kıymetin yüzde ellisine kadar 
umumi şartlarımız dahilinde ikraz 
yapılabilir .• 

2517 (1374) 

İzmir ikinci icra Memurluğun
dan: 

Kayseri vilayetine tabi Develi 
kazaunda Süleyman Abdullah 
oğlu Süleyman tarafına : 

l:zmirde difçi Mustafaya bir 
kıt'a 25/7 /936 tarihli senetle 35 
lira borcunuz olduğundan do
layı alacaklı icraya müracaatla 
paraıının tahsilini istemit ve bu 
hususta taraf mıza ödeme emri 
tebliğ edilmek üzere gönderilınit 
ikametgahmızın meçhul olma· 
aına mebni bili. tebliğ iade olun· 
malda ilanen tebligat icrasına ka· 
rar verilmişti.. 1şbu ilin tari-
hinden itibaren on gün zarfında 

Otel SADIK AKSEKi 
Tilkilikte · .. Telefon 3206 , . -

l.,,.. • • • .. .,,, • Sabık T evfikp e:ı Oteli 

Yeni temiz 

. mefruşat 

Banyo 

Bol ava 

Ucuz fiat 
lzmirin en harJada:r yerinde ve denize karşı lerJkalô.de latif man

zaralı cok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü
diirlüğü satınalma komisyonundan.: 
Cinsi Miktarı 

en aıı eu çoğu 

K.Eti 2000 2500 

D. Eti 1600 2000 

Ekmek 13000 15000 

Beher kilo u 

Mubam. bedel 

35 
25 

Tutarı Teminat 

yüzde 75 

875 66 

500 37.5 

10.25 1537,5 116 

Urfa ıadeyağı 800 1000 90 900 69,5 
Sağır dilsiz ve körler mUessesesinin yukarıda müfredatı yazılı 

gıda maddeleri açık eksiltme ıuretife ihalesi yapılacağından talip· 

lerin 9artnameyi her gün sıhhat dairesinde görecekleri ve iha· 

lesinin 6-8-937 saat onda sıhhat dairesinde yapılacağı ilan olu-

nur. 20-23-27-30 2450 (1350) 

... -----~. 
KELVINATOR iki defa daha az l9ledıeı 

DEnE~TİR 

- halde a1nı randöman elde edilen yeıf&ne •oiuk hava do!apları 

18 Ay Veresiye ~atış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

JZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 

AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUCLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

işbu borca ltarşı bir itirazınız var- lzmir ikinci icra memurluğun- alakadarların ve irtifak hakkı sa
sa bildirmenizi bildirmediğiniz dan : hiblerinin gayri menkul üzerindeki 
takdi!de .~u .. m~ddet içeriıind~ Yu uf ve bayan Muammerin haklarını hususiyle faiz ve rnasra
y~tmış dorduncu madde mucı· Emlak ve Eytam bankumdan ödün fo dair olan iddialarını iıbu ilin 
bınce m 1 beyanında bulunma- ... ç ·h· d · 'b · · ·· · · 

k · kd' d h l aldıgl paraya mukabil bankaya İpo· tnrı m en ılı aren ymnı gun ıçın-
mz a sı ta ır e a cezayı ınu- . w. • de evrakı müsbiteleri le birlikte 
cip olacağı ve borcu ödemez ve tek eyledıgı lzmırde Karfıyakada . . . . . Y • • 
itiraz etmezseniz hakkınızda Alaybey mahallesinin Şimendifer medemurıyctımıze bıldınnelerı ıcap 

b .. . d 1 ... km d er .• ce rı ıcraya evam o unacagı çı azın a 51 /4 eski ve 13 yeni . . .. 
ödeme emri makamına kaim ol- ka lı Ş h" M--L1~- 1,_::.,. Aksı halde hakları tapu 11cılın-
mak üzere ilin olunur. p~ num~ e ıt wı.ua '°-ı>.'~- ce malum olmadıkça payla§madan 

2507 (1370) ~aki ev hır. ~t~ı olup ~pıdan gın- hariç kalırlar .. 17/8/937 tarihinden 
.:Dl_K::ı:_... lince ~ını çımento bır sofa, aol- itibaren şnrtname herkeae açıktır ... 

Kızılçulluda sa
tılık bağ ve ev 
Kızı)çullu istasyonunda kah· 

veye muttasıl 5 odalı bir ev ve 
7 dönüm bağ 3 dönilm fidan· 

lık cadde üzerinde bir dönüm 
arsa satılık ve kiralıktır. btek· 
Jilerin Mimar Kemalettin cad· 
desinde Mehmet Ali Mermer-
oluk ticarethanesine müraca-
atJeri. 1-6 (1367) 

Düzeltme 
Gazetemizin 17 Temmuz 937 

tarih ve 9604 sayılı nüshasının 
8 ınci sahifesinde neşredilen 
Bersrama icra memurluğu gayri 
menkul mallar açık arhrma 
ilanının son satırlarmdaki açık 
artırma tarihi 25 - 8 - 937 ola· 
rak yazılması Jazımgelirken 
sehven 25 • 7 • 937 olarak 
çıkmıştır. Keyfiyet tashih 
olunur. 

, da aokağ b~ar bir oda, karııda av- Talip olanların yüzde yedi buçuk 
luya nazır bır oda, bu odanın solun- teminat akçeıi veya milli bir ban
da mutbah ve mutbahın üatündc ka itibar mektubu ve 37 /7516 
yine bir oda, arkada küçük bir avlu dosya numaraaiyle lzmir ikinci 
ve avluda hela ve tulumba vardır .• icrn memurluğuna müracaatleri ilin 
500 lira kıymetinde olan bu evin .• olunur .. 1142 

Mülkiyeti açık arttırma ıureliy- Emlak ve Eytam Bankasından : 
le ve 844 numaralı Emlik ve Ey- 37 /7516 İcra dosya numarasiyle 
tam Bankası kanunu mucibince bir satılan, yukarıda evsafı yazılı gay
defaya mahsus olmak f&rliyle art- ri menkulün alıcısı isterse, Banka
tırması 27 /8/937 cuma günü saat mızca bu gayri menkule konuln-
11 de İcra dairemiz içinde yapılmak cak kıymetin yüzde ellisine kadar 
üzere bir y müddetle satılığa ko- umumi tnrtlanmız dahilinde ikrtız 
nuldu.. yapılabilir .. 

Bu arttırma neticesinde aatış be
deli her ne oluna olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı ka
nunun mer'iyete girdiği tarihten 
ıonraya müsadif olması hesabiyle 
kıymetine balolmıyarak en çok arl-
tıranın üzerine ihtılesi yapılacaktır. 
Satı§ 844 numaralı Emlak ve Eytam 
Bankasırı kanunu hükümlerine göre 
yapılacağından ikinci arttırma yok
tur.Satı§ pe İn para ile olup mÜ§teri
den yalnız yüzde iki buçUk dellili
ye maarfı alınır .• 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 

2516 (1373) 

lzmir Ahkamı Şahsiye Sulh 
hukuk mahkemesinden: 

f zmirde Narlıdere köyünde 
oturan ve erken bunama de
nilen akıl hastalığı ile malul 
olduğu anlaşılan Hızır Necati
nin hactinc ve ayni köyde otu· 
ran kerdeşi Hasan Niyaıinin 

vasi nasp ve tayinine karar 
verildiği ilin olunur, 

2508 (1369) 

~ ı EMMUZ CUMA t931 

IZM1R BELEDlYESJNDEN : 

1 - Üç bin üç yüz lira be· 
deli keşifli değirmen dağıod• 
postacı AJi efendi ~okağınd•11 

itibaren caddeyi takiben dödrt 
,uz doksan metre uzunluğurı 1 

yapılacak kanalizasyon işi 30 • 
1 - 937 Cuma günü saat 00 

alhda açık eksiltme i]e ihale 
edilecektir. Keşif şnrtnaıne ,e 
planı on altı buçuk kuruş 
mukabilinde baş mühendislik· 
ten satılır. iştirak için iki yUı 

· otuz yedi buçuk liralık nıu· 
vakknt teminat makbuıu veY• ·re Banka teminat mektubu 1 

söylenen gün ve saatte encii· 
mene gelinir. , 

2 - Dokuz yüz sel:sen 1~ 
lira seksen kuruş bedeli l.e .ll!r 
Koklıca kabristanına yapılac•~ 
muhafaza duvarı 30 - 7 • 93k 
cuma günü aat on altıda aÇ! 
eksiltme ile ihale edilecektı~ 
Keşif ve şartnamesini görıııe k 
üzere baş mühendisliğe iştir• 
için de yetmiş d6rt liralık ııı.u; 
vakkat teminat makbuıu ll 
ıöylenen gün ve aatte eocO· 

mene gelinir. 
3 - Beher metre murabb• 

iki yüz kuruş1an yedi yüı lir: 
bedeli mubammenle 62 1111 

adııoın üç yüz elli metre ıou· 
rabbaındaki 26 sayılı ar••'' 
başkatiplikteki şartname veÇ~ 
bile 30 - 7 - 937 cuma gUP 
saat on altıda açık artı~ıo: 
ile ihale edilecektir. Iştır• 
için elli iki buçuk liralık 111.~: 
vakkat teminat makbuzu ~
söylenen gün ve saatte Ene 
mene gelinir. 
13-16-20-23 2347 (1290} r e - Cenaze ve hasta oak ın 

mahsus ( Siebert ) sisternind: 
bir otomobil alınacakhr. Bede 

1 

muhammcni şartnamesinde ~:: 
zıh yedek atat ile birlikte ık~ 
bin liradır. Baş katiplikte ' 
şartname veçhilc 3-8-937 Salı 
günü saat on altıda açık e~· 
siltme ile ihale edilecekti'· 
iştirak için yüz elli liralık IJJ~: 
vakknt teminat makbuzuzu "' 

·ıe 
ya bank teminat mektubu 1

• 

söylenen gün ve saatte encü· 

mle;~loelin~;·-27 2423 (1320) 
O' 

Kahramanlarda Nusret 8 

d .. k'' kağında 104 sayı!ı ev ve u 'd 
kanın enkazı müteahhide '~
olmak üı\!rc yıkılma!llı başk e 
tiplildeki keşif ve şartn~~O 
veçhile 10 - 8 • 937 Salı guilt 
saat on altıda açık artırına 

0 
Ji 

ihale edilecektir. Keşif be lı:' 
altmış altı lira kırk bir 

1 
~ 

ruştur. iştirak için beş Jirs 
1

0 
muvakkat teminat makbu;.e 
ile söylenen gün ve saa 

encümene gelinir. 
37

2) 
23--27-30-4 2513 (1 

,ıtı 
- Senelik kirası otuz • 

lira bedeli muhammenli TursP~i 
Menemen caddesi üz;erindeU~ 
benzin satış yerinin bir sene 

. ib•· 
kirasının açık artırma ıle .,,e 
lesi başkatiplikteki şarttı• o· 
veçhile 30 - 7 • 937 Cua:ı• .g,~ 

.. d·t a·r · t' Iştır nune tem ı e ı mış ır. ıssi· 

için üç liralık muvakkat te 0,, 
nat makbuzu ile söylenen ~ 111 
ve saat on altıda enciillle 

gelinir. 
2514 (1370 

~ _______ ........ _ 

Yunan gazetesı 
okuyanlara 1,~ 

Aşağıdaki gazetelerin J\~20 
Abone füıtlerimiz yalnıı 
kuruştur. ,Aboıı0 

Bundan maada Her . 0,el 
.. . . h jkı g ·" muşterımıze er ay 110v 

Romanımızı dahi ~d~cjrit• 
hediy~ edeceğimizi bıl ır 0!i5• 

Elefteron Vima, . Ak;~~ero~ 
Proiya, Katimerinı,. E ~r•0iı>" 
Aotropos, Etnos, Estıa, rJel!ot'• 
Atinaika Nea, Ellioik00 

Etniki T ipos ve sair_e. te•İ, 
' . Acerı j 

Yunan gaıetelerı 5iri"' 
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