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Milisler, ihtil81cilerin ileri iy İ1go ısabı kral, dün gece ya-
harek8tını t vkif ettiler Dünkü keşidede rısı .radyoda vedalaştl 

kimler kazandı M. Baldvin, b~ğün abineyi ~~~-----.~----~~~ 

lngiltere ve Fransa, harbe nihayet verme-
leri için ispanya hükômetile General 

Frankoya teklifte bulunacaklar 

İstanbul 12 ( Hususi ) - • • d 
Tayyare piyangosunun birinci ·ıçtımaa 8Vet edecektir 

• ispanya 
~ ~ebelüttarık 12 (Radyo)
~ılalcilerin Kanariya torpi· 
. ~u, dün lspanyol sulan da· 
~nde rastladığı bir Rus va· 
~ Unu yakalamı_ş 'Ve Mayor
~ adasına götürmüştür. Bu 
}Pur, silah ve mühimmat ile 
~ıu .d. 

1 ı. 

. Paris, 12 (Radyo) - Dün 
1ıeden sonra •_ihtilalcilere aid 
;kuz bombardıman tayyaresi, 
~adrid şehrinin muhtelif ma· 
llelerini bombalamış ve ha

~tat yapmıştır. 
~ Madrid, 12 (Radyo)~- Mü
qfaa k •t · · d.. k" . om1 esının un u res· 
~ tebliğinde, ihtilalcilerin 

tonj yolunda tevkif edildik
t" 

~·;. ve vukubulan çarpışmada, 
1 ıs kıtaatı toplarının büyük 
~Ördüklerleri bildirilmiştir. 
~ e~mi tebliğde, ihtilalcile
~ b~yük zayiata uğradıktan 

bırçok ölü bırakarak geri 

ltalya kralı 
Viktor Emanuel 

hastalandı 

Milisleri 
döndükleri, Sanzidoro kabris· 
tanın, atılan mermilerden ha· 
rap olduğu kaydolunmaktadır. 

Paris 12 (Radyo) - Son 
gelen haberlere göre, Milis
ler, Almosideste ihtilalcilerin 
ileri hareketlerine mani ol
muşlardır. Milislere mensup 
tayyareler, Taladera ve One
çayı bombardıman etmişlerdir. 

Berlin 12 (Radyo) - Duçe 
Nasretemebro, Rusyaya hü
cum etmekte ve Rusyanın 
ispanya meselesinde yakından 
alakadar olduğunu ve müte
madiyen silah ve mühimmat 
gönderdiğini bildirmektc.dir. 

Paris, 12 (Radyo) - Fransa 
ve lngiltere tarafından uzlaş· 
ma için lspanya'ya vukubula· 
cak teklif, bura siyasal meha· 
filince tesirsiz bir müracaat 
olarak telakki olunmaktadır. 

Varşova, 12 (Radyo) - Po
lonya hükumeti, lspanya'ya 
mühimmat n-ekledecek olan 
kendi nakil vasıtaları için ga· 
yet şiddetli bir kanun çıkar· 
mıştır. Bu kanuna göre; gerek 

öldü 

ihtilalcilere ve gerekse Milis
lere silah nakledecek vapur 
sahipleri: tabiiyetlerini kay
bedeceklerdir. 

Lizbon 12 (Radyo) - İngil
tere ve Frans1z sefirleri, Por
tekiz hariciye nazın M. Sala
zara birer nota vermişler ve 

İspanyada devam eden kanlı 
muharebelere son verilmf!k 
üzt:re Portekiz hükumetin· n 
araya girmesini, hükumet mel-
buaları namına rica etmiş- J 

lerdir. 

kanun keşidesine dün başlan
dı. Piyango bugün de devam 
edecektir. Dünkü keşidede 
kazanan numaraları bildiriyo-
rum. 

34674 
4000 
21769 

o. 
• 
ıra 

o. 
15000 Lira 
.1724No. 
12000 Lira 

{Devamı 4 üncü sahifede/ 
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F ra ns ı z parlamentosu 
dün d toplandı 

Harbiye ve deniz bütcelerini 
tedkiksiz derhal kabul ettiler 

Fransa meclisi 
Paris 12 (Radyo) - Fran
~ parlamentosu, dün tekrar 
toplanmış ve bütçe müzakere· 
lerile meşgul olmuştur. Bu 
toplantıda, 'adliye ve hariciye 
nezaretleri büdçeleri tasdik 
edilmiştir. 

Evvelki günkü celsede vu· 

meb' usan binası 
kubulan talep üzerine propa
ganda için büdçede mevcud 
tahsisata on milyon frank ila· 
ve edilmiştir. 

Parlamento, harbiye ve 
bahriye büdçelcrini tetkiksiz 
ve bir kaç dakika içinde ay
nen kabul eylemiştir. 

Romanyanın harici siya
seti sulhperveranedir 

M. Batdvin Se11cegmis saragından;avdet ederken 
Londra, 12 (Radyo) - Sa- ettiğim bir keyfiyettir. 25 sene 

bık kral 8 nci Edvard'm, ya süren Vdiahdlığım zamanın· 
(K?.nt ~~ Şoşk~n) ve yahutta da, devlet işlerinin ne ağır 
(Duk do Alyanı) unvanını al- bir şey olduğunu gördüm ve 
ması ihtimali kuvvetlidir. tecrübe ettim. 

Sabık kral, dün (F oryelve- T htt f k h 
der) kasrında bütün memur- ad ak? keragat etme u· 

susun a ı ararım, tamamen 
larla ayrı · ayrı konuşmuş ve d · · d ] 
k d · ı .1 arzum aıresın e o muştur. 
en ı erı e vedalaşmıştır. K d . . ki .

1 S b k k l . .. . k.b ar eşımın, çocu arı ve aı e· 
a ı ra , mutea ı en .1 b b , d I k 
. k l ·1 ld k )' sı e era er mes u o ara 

yem ra 1 e va e ra ıçe yaşamasını, temenni ederim. 
Meri Dük Dökend ,ve başba· Ayni temennim, validem ve 
kan M. Baldvin ve bazı lord- bütün ailem içindir. · 
!ara bir veda ziyafeti ver· Hükiimetimle daima ahenk 
miştir. dairesinde çPlıştım. Aramızda 

Londra, 12 (Radyo) - Sa- hiçbir gün en ufak bir itilaf 
bık kral 8 inci Edvard, lngiliz bile zuhur etmemiştir. 
milletine hitaben radyo'da bir Ben, daima vatanıma, mil-
beyanname vermiştir. Bu be- (etime ve kralıma sadık ka-
yannamede demiştir ki: 

- Bugün artık kral sıfatile 
değil, bir vatandaş gibi lngiliz 
milletine hitab edebilirim. Be-
11im yerime kardeşimin tahta 

geçmesi, bütün k'llbimle arzu 

lacağım. Hizmetime ihtiyaç ha· 
sıl olduğu gün, bana verilecek 
vazifeyi büyük bir zevkle ifa 
etmekten biran bile geri kal· 
mıyacağım. 

f Devamı 4 üncü sahifede J -·--Adana felaketzedeleri 
için ianeler toplanıyor 

~~~---------~~~ 
Sıhhat Vekilimiz, Adana f ela-

keti etrafında [tetkikatına 
k devam ediyor 

Istanbul 12 (Radyo):_ Sıh- 1 ,....-....-,:--..--.,.--.,..,,----"--.,..........._.._ 
hat Vekilimiz Refik Saydan, 
Adana felaketi· etrafında tet -
kikatına devam etmektedir. 

Komite 

Paris 12 (Radyo)- Madride 
giderken bindiği: tayyarenin, 
mitralyöz ateşine maruz kala
rak düşmesi neticesinde yara· 
lanan Paris Soair gazetesinin 
hususi muhabiri, dün hastaha· 
nede ölmüştür . M. Antonesko, parlamentoda Kontrol teklif ini 

Fransa Hariciye Nezareti, 
müteveffanın ailesine Lejyon 
Dönör nişanını verdiği gibi, 
gazetecrıer cemiyeti de vazife 
esnasında ölen muhabirin aile
sıne büyük alaka göstermiştir. ----..·-···--

mühim beyanatta bulundu 
Bükreş 12 (Radyo) - Ro· 

manya hariciye nazırı M. An
tunesko, palamentonun bugün· 
kü toplantısında bir söylev 
vermiş ve demiştirki: 

müzakere etti 
Londra 12 (Radyo) - İs· 

panya ~şlerine ademi miidaha
le ko.nitesi tali komiyonu dün 
toplanmış ve kontrol için is
panya muhariplerine yapıla· 
cak tektif projesini tetkik ey
lemiştir. Komisyon, pazartesi M.· Delbos 

Almanya maslahat
güzarile konuştu 

- Umumi harpten sonra 
zaferimizi kabul edenlerle be
raberiz. Fransa ile dostluğu· 
muz kalbidir. Fransanın bize 
yaptığı muavenetle ordumuzu 
ve milli müdafaamızı ihya et· 
tik. Çekoslovakyanın silahlan· 
ma hususunda bize açtığı 
kredi, iki memleket arasında 
ki dostluğu takviye etmektir. 

miz petrol mukabilinde bakır 
alacağız. Polonya ile müna
sebatımız, dostanedir, Balkan 
antantına dahil memlek~tlerle 
dostluğumuz çok kuvvetlidir. 
Balkan antantı, sulh için en 
kuvvetli bir mesncd teşkil 
eder. ' günü tekrar toplanacak ve Sıhhat Vekili Refik Saydam 

Her taraftan toplanan ianeler, 
felakete uğrayan yu!'ddaşlara 

derhal tevzi edilmekte ve on· 

ların her türlü ihtiyaçları temin 
oldunduğu gibi açıkta kalan
larda çadırlara yerleştirilmek· 
tedir, 

~"al Viktor Amanoel 
0ı:tıa, 12 (Radyo) - ltal· 
kralı (Viktor Emanuel), 
k almış ve iki gündenberi 

odasından çıkmamağa 
ltııştır. Kral, ziyaretçi 
kabul etmemektedir. 

Paris, 12 (Radyo)- Fransa 
Hariciye Nazırı M. lvon Del
bos, dün öğleden sonra Al
manya'nın bura maslahatgüzarı 
Von Vorşter'i kabul etmiş ve 
uzun müddet konu mu tur, ekoslova a' a verece i· 

lngiltere ile çok dostuz, 
ltalya' dan emniyetimiz vardır. 
Mussolini'nin Milano'da irad 
ettiği nutkun, Romanya aley
gine olduğunu kabul etmiyoruz. 

Rusya ile de dostuz ve bu 
dostluğumuz ileride daha fazlal 
auvvct bulacaktır. 

kat'i karar verecektir. 
------~·~----~--- r Macaristan, komşumuz olmak1 

münasebetile bu devletle iyi 
geçinmek isteriz. AncP.k şunu 
da söylemek lazımdır ki, mu· 
ahedeleri bozmak isterlerse bizi 
karşılarmcla bulacaklardır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

·~ FlkRA: 

Adsız Yu .. zu·· k IMes'ut san'atkô:rlar 

11 Birinci kanun 9~ 

Amerika'nın kanaati, Asya'da veya 
AArupada~harp çıkacağı merkezinde 

Zabıta Romanı 
No. 15 Nakili: Fethi Y. Eralp. 

Kemal ve hizmetçi kadın 
boyunlarını bükmüşler hiç 

cevap vermiyorlardı 
"Adsız yüzük bir kadın ve ı 

bir erkek tarafından çalınmış. 
O kimseler bu evde oturu

zannedersem Çince söyleme
d im ya. Türkçe söyledim. 

Hakikaten Kemal bu denen 
şeyi anlamamış değildi. Fakat 
işine gelmiyordu. inat etme· 
nin boş olduğunu anlayınca 
biraz tereddütten sonra veri· 

yorlar. 
Erkek topaldır. 
Sağ ayağı sol ayağından 

daha kısadır. 
Bay Muzaffer ile Bayan 

Necla dayanamamışlardı: 
- Mesela? Diye sordular. 
Bay Ali: 
- Acele etmeyiniz. 
Diye sözüne devam etti: 
- Kadın kansızdır. 
Biran için bu kadının Bayan 

Necla olduğunu aklımdan 
geçirmiştim. 

Fakat bu düşüncem elbette 
boştur.. Zira bayanın bu işi 
yapması mümkün değildir. 

Çünkü çalınan şey onun ma
lıdır. 

Evet hırsızlar iki kişidir. 
Bu dolabın huyunu bili

yorlar. 
Mücevher kutusunu kolayca 

açmışlar .. Zaten açıkmış. 
Erkeğin ayağında kalan, 

siyah renkte yünlü çoraplar 
• var.,. 

Sağ elini ne derece kulla· 
nabiliyorsa sol elini de ayni 
şekilde kullanıyor! 

Bayan Necla: 

len emre itaat etti. 
Bay Ali çıkan papucun sağ 

tekini göstererek: 
- işte ğörüyorsunuz ya, 

bunun topuğu ötekinin topu· 
ğundan çok yüksek!. Yani 
.:ıdam topal 1. 

Sonra çorabı da siyahi. 
Kemal bu denen sözler kar: 

şısında titreyip duruyordu. 
Bay Ali bu kere Kemali 

bırakarak kadına döndü: 
- Parmaklarını uzat ha· 

kalı mi 
Uzatılan bu parmaktan da 

demin Bayan Necla' dan aldığı 
gibi kan aldı. Ve tecrübesini 
yaptıktan sonra: 

- Hırsızın biri de bul 
Sonra her ikisine birden: 
- Sefiller, dedi. Hiçbir şeyi 

boşuna imkan etmeyin haki· 
kat ortaya çıktı.. Ne yapsa
nız boş!. 

Dediklerim de yanılmadım 
ya? 

- Evet dedi bizim oda Haydi söyleyin, bir di· 
hizmetçisi hakikaten zayif ve yeceğiniz var mı? 
kansız bir kadındır. 

Bay Ali: 
- Yaal Dedi. 
Bayan Necla: 
- Buna rağmen hiçbir 

hizmetçi beni ~üpheye düşür-
müyor. 

Bay Ali : 
- Şu zile hele bir basın 

bakalım, dedi. 
Bayan Necla hemen parma· 

ğını düğmeye değdirdi. Biraz 
sonra Kemal içeri girmişti. 
Bay Ali; 

- Bana oda hizmetçisini de 
çağırır mısınız? 

Kemal çıktı. Çok geçme· 
den oda hizmetçisi ile tekrar 
içeri girmişti . 

Bunun üzerine bay Ali göğ· 
sünü kabartarak 

- işte hırsızları 
Dedi. 

Hakiki hırsızlar 
Bay Ali'nin bu hareketine 

herkes şaşmıştı. Fakat hiçbi
ride ağzını açıp bir tek keli· 
me söylemeğe cesaret edemi
yordu. 

Bay Ali Kemal'e: 
- Papuçlarını çıkar! 
Kemal afalladı. 
- Anlıyamadım? 
- Anlamıyacak birşey yok 

Kemal ve hizmetçi kadın 
boyunlannı bükmüşler hiç ce· 
vap vermiyorlardı . 

Bay Ali, Kemal'i omuzun· 
dan tuttu. Sarsarak ; 

- Neye susuyorsun? 
Diye sordu. 

Kemal itiraf ediyordu; 
- Evet.. Bu işi biz iki kişi 

yaptık .. 
• . ... 

Bu adsız yüzük işi bay Aliye 
yüksek bir mevki kazandır· 
mıştı . 

Gazetesinin satışı pek çok 
arttı. Direktörünün kulakları 
ağzına varıyordu. 

Bu iş yalnız bu kadarla 
kalmadı. Bay Aliye bir sürü 
aşk mektupları da geliyordu. 
Kendisine eş olmayı teklif 
edenlerin sayısı pek çoktu. 

Fakat bay Ali bunların hiç 
birine kulak asmıyordu. Ağzı 
bir kere yanmıştı. 

Kendine: 
- Yahu bu fırsatlar kaçı· 

rılır mı? Diyen bir arkadaşına 
gülerek: 

- Ah dostum bu kızlara 
bel bağlanır mı.. Hiçi. 

Diye cevap verdi. 
SON -
Fethi Y. Eralp 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~:~~:ınd~alepçioğlu hanı 1 1 
• -· 1 

Hükumet Devlet tiyatrosu 

-- .......... -=-»"_ --kurmağa karar verdi: Opera 
ve temsil sahnelerinde çalışa· 
cak olanlar, şimdiden Anka· 
ra 'da meşhur bir Alman mü
tehassısının planına göre ye
tiştırilm eğc başlanmıştır. 

Pan Amerikan bir blok teşkili çalışmaları 
ilerliyor. Amerika ye;ni bir barba karışmıyor 

Mes'ut san'atkarlar l Çünkü 
bunlar, evvela, Türk san'at ve 
edebiyat kültürünü en büyük 
noksanından kurtarmak gibi, 
bir şerefe namzettirler. Sonra 
hayat ve refahları devlet tara· 
fından taahhüt altına alınan 
ilk san'atkarlar, onlardır. 

nın tecrid edilmesi isteniyor. 
İhtimal ki, pan Amerika bir 

blok teşkili hususunda eO 

kuvvetli garantid e, bu müşte· 

rek gayededir. Bundan 11~ 
yı l evvel cumur reisi Monroe. 
nin beyannamesi ile, es~"' 
dün) a ile yeni dünya aras~rıl~ 
daki hududun kazıkları çakı 
mıştı. Bir şair, bir başka mesleğin 

yardımı ile yaşıyabilir, blr ro· 
mancı, avni zamanda, edebi
yat hocalığı veya Kültür ha· 
kanlığı müfettişliği gibi bir va· 
zife almak zorundadır. Sahne 
san'atkarları böyle olmıyacak· 
tır. Onlar, olanca zamanlarını 
var kuvvetlerini ve şevklerini 
yalnız kendi san'atlarına vak· 
fedecekler, kendi zevk ve ka· 
biliye alemlerinde hür çalış
manın eşsiz saadetini duyacak
lardır. 

Geçenlerde Arjantin dış 
bakanı doktor Savedra Lan1a· 
sın ekonomik ve fıkir bakı· 
mmdan müsavi şartlar dahi· 
linde birleşmiş milletlerderı 
mürekkep bir bütün olarak 
" Birleşik bir Amerika'rıırı 
doğuşu " nu haher verişinde, 

M. Ruzvelt kızile birlikte eski dünya ile yeni dürı· 
Şimali Amerika politikanın sında da, gert!k biribirleri ya arasındaki hududlarııı d' .,. 

yeni istikameti, hakikaten latin arasında gerekse dünyanın daha ziyade kuvvetlen ırı 
Amerika'nın Birleşik Amerika diğer kısımları ile harba tu· mesi Amerika kıtasının eko· 

Sahne için başka türlüsü 
mümkün değildi; sahnede mu· 
vaff ak olabilmek için, ona ha· 
yat vakfı lazımdır. Bunu ya 
bir memleketin sahne müşte· 
rileri, yahut devlet temin ede-

bilir. Yüksek san'at sahneleri

nin, Fransa gibi ileri ~memle

ketlerde bile, devlet yardımın· 
dan istifade etmekte oldukla
rını biliyoruz. Kaldı ki yüksek 
sahne san 'atı, bilhassa musiki 
sahnesi, bizde henüz kurula· 
caktır, onu ~ ancak bir parça 
kazanç veren şano kalabalığı· 
nın zevklerini tatmine memur 
etmek şüphesiz doğru değildi 
ve hiçbir genç, maddi, manevi 
ıstırap ve sıkıntı yolu olan 
sahne yolunu tutmıyacaktı. 

Birçok külfet ve ihtiyaçlar 
içinde çırpınan belediyelerin 

hükumetlerine karşı beslemek
te olduğu itimatsızlığın orta
dan kalkması ve Pan Ameri
ka düşüncesinin gerçekleşmesi 
için icap eden şartlan hazır· 

lamıştır. 

Amerikanın her iki parça· 

en zenginlerinin bile sahneye 
ne kadar yardım edebildikle
rini görmüyor muyuz? Istanbul 
kendi san'atkarlarına, kendi 
masraflarından büyük bir kıs· 
mını bizzat kazanmak mecbu· 

riyetini vermiştir. imdi, bu 

bütçe temsillerinin ne halde 
olduklarını biliyoruz. 

Mes'ut san'atkarlarl Fakat 
bir milletin kültür seviyesinde 
en yüksek rollerden birini oy
nıyacak olanlara, bizim devle· 
timiz, çalışma ve refah imkan· 
lan hazırlamaktan başka ne 
düşünebilirdi? Fatag 

---~-----.-·~·~· ......... ------~~-
Hüküm etle - Şir-
ketler arasında 

• 
imtiyaz mukavelesinde gümrük 

resminden muaf eşya mem
lekete nasıl sokulacak? 

Hükumetle şirketler arasın
da akdolunan imtiyaz muka
velelerinde gümrük resminden 
muaf tutulması kabul edilen 
eşyaların memleketimize gir
me şekli hakkında gümrükler 
umum müdürlüğü alakalılara 
yeni bir tebliğde bulunmuştur. 

lzmir sulh hukuk mahkeme· 
sinden: 

Davacı Varali tarafından 
birinci Karantina Tramvay 
caddesinde 484/1 ve 582 no.lu 
tajlı hanenin izaleyi şuyuu 
hakkında hissedarlar aleyhine 
açılan davadan dolayı hisse
darlardan Etem karısı Marga· 
ritin ikametgahı meçhul kalma· 
sına mebni gazete ile' ilanen 
tebliği tamamlanarak yapılan 
duruşma sonunda müddeabih 
hanenin satılmak suretile şu· 
yuunun izalesine ve bedelinin 
hissedarlar arasında taksim ve 
tevziine 14· 11-936 tarihinde 
karar • verilmiş olduğundan 
Margaritin kanuni müddet 
içinde temyiz yoluna gitme
diği takdirde bu baptaki hük
mün katiyet kesbedeceği teb
liğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Bu tebliğe göre: 
imtiyazlı şirketlerce imtiyaz 

mukavelelerine dayanarak bir 
kısım eşyanın muaflığı iddia 
edildiği ve tasdikli muafiyet 
faturalarını ibraz edileceği 
takdirde şir1 etin hükumetle 
aktettiği mukavele tetkik olu
nacak ve iddia varid görülürse 

eşya bank& teminatına bağla
narak memleket sokulacaktır. 
Muafiyet faturalarının tasdik 
muamelesi iç~n şirkete 6 aylık 
bir mühlet verilecektir. 

Tayin olunan 6 aylık müh· 
let içinde muafiyet işi bir ne· 
ticeye bağlanamasa şirkete 
bir ihtar mektubu gönderile
cek ve tasdikli muafiyet evra
kının ibrazı veya tasdik işinin 
Nafia vekaletince tetkik edil
mekte olduğunu yazı ile isbat 
edilmesi istenecektir. 

ihtar mektubunun tebliğin
den 15 gün içinde evrak ib
raz edilemez veya Nafia Ve
kaletince tetkik edilmekte ol· 
duğu ıspat olunmazsa temi
nat mektubu irad kaydoluna
caktır. 

Tasdik muamelesinin Nafıa 
Vekaletince yapılan tetkik 

tuşmamak hususundaki arzu nomik ve politik olarak ıee· 
çok kuvvetlidir. Her iki Ame· rid edilmesi tehlikesi de da· 
rikada da Avrupa ve Asyada hildir. Bu itibarla Bue00~ 
mevcud gerginliğin yeni bir Aires' deki toplantı, ekon~~~ 
harba sebebiyet vereceği ka- ve politika bakımından, uı 
naati hakimdir. Bu itibarla, rinde, azami ölçüde dikkati~· 
eski dünycda çıkacak olan rin toplanması lazımgelen bu· 
kargaşalıklardan yeni dünya- yük bir hadisedir. 

Dahiliye vEikiıetinin beş 
yılhk büyük su prograf111 
56 şehir ve 1,200,000 vatandaş temiz stıY~ 
kavuşacak, 7 milyon lira sarfedilecekt~f 

Cumhuriyet rejiminin ehem- kas aba bulunduğu tesbit el0". 

miyetle yürüttüğü davalardan muştur. Bu şehir ve kasab' 
biri de memleketin kısa bir lardan 24 ünde fenni su tt' 
zamanda jmarıdır. Bu imar sisatı mevcud bulunmald'' 
işleri arasında şehirlerin içme geri kalan 56 şehir ve kasa· 
suyu, plan, spor alanları ve hada ıse hiç su tesisi butuıı· 
lağım işlerinin vücuda getiril- madığ; veyahut sıhhi olın1Ya~ 
mesi için hususi kanunla Da· eski kanallar ve künkler btJ 
hiliye vekaletine mezuniyet lunduğu anlaşılmıştır. b 
verilmiş ve bunun için de Belediyeler imar hey' eti .:. 
Dahiliye vekilinin reisliği al- neticeyi aldıktan sonra tetk1

• 
hır· 

tında belediyeler imar heyeti !erine başlamış ve bu şe 
namile bir heyet teşkil olun- !erde temiz, sıhhi ve fenni 5~ 
muştu. Bu heyet yapacağı !esisleri yapılmasını zar~~ 
işleri r sıraya koyarak en !ön görerek su programını bu ·t 
planda ve kısa bir zamanda şehir ve kasaba icin tesbı 
şehirlerde sıhhi ve fenni su ve ihzar etmiştir. 
tesisleri vücuda getirilmesi _ .. Hazırlanan programa göre 
ışını ele almış ve yapmış 1936 da başlanacak olan sll 
olduğu birçok toplantılarda işleri bu 56 şehir ve kasaba· 
beş senelik bir su programı da azami 1940 senesinde ya· 
hazırlamış bulunmaktadır. ni beş senede bitirilmiş ola· 

Bu programın tanzimi için -caktır. Beş senelik prograı11 
şehirlerin- --;u vaziy-~tl~;i Üze-:- şöyle tesbit olunmuştur. d 

h' e, ri;de tetkikler-yapıl~Ş ·- ve 1936 senesinde: 7 şe ır ) 
bugü;-memleketimizd;-onbi;- (Devamı 4 üncü sahi/~ 
d f h . il 

en azla nüfuslu 80 şe ir ve _!Ji~cü _Elıntaka tap~lc_...... 

Evlenme Cu
"z • muhafızlığından: 6tı· Defterdarlığın 21/10/93 

danları rihli 1251917/5073 sayılı ~: 
zısile Mehmet ve Fatmaya 

Dahiliye Vekaleti 
bir proje hazırladı 

Dahiliye Vekaleti, birinci ve 
ikinci sınıf evlenme cüzdanla· 
rınrfan başka evlenme evrakı
nın Vekaletçe bastırılarak pa· 
rasız olarak halka verilmesi 
ve evlenme muamelel~rinin 

masrafsız yapılmasını temin 
için bir proje hazırlamıştır. 

Bu suretle gizlij evlenmele· 
rin önü alınabilecektir. · 

sebebile yetiştirelemediği an
laşılırsa 6 ayı geçmemek üze
re şirkete yemden bir ikinci 
mühlet verilecek ve bu müd
det içinae muafiyeti tasdik 
olunmıyan eşyanın gümrük 
resmi alınara geri kalan temi
nat iade olunacaktır. 

tılan Bayraklı taksim sokağı": 
- - kall11'" da Fani Kaselyodan }ll' 
sağı 16 numaralı ev ve 8 " ıı-J 
sunun duvarı solu 20 nuına~ıfl 
lı arsa arkası ikinci talc5~ıe 
sokağı, önü taksim soka~ı 1 

t· 
çevrili 173 metre 69 desırJl~lı 
re murabbaındaki 18 sar f1 

. fatt• evin senetsız tasarru .,. 
tahkik ve tespiti için karıuıı ıi 
evvel ayının 21 inci paıaiıi~e 
gunu saat 15 tc mah;' 11_J 
gidileceğinden bu mülk~ll bit 
nırlarında ve herhang'J ,. 

ayni hakkında ~r ~ t~~ 
ruf iddia eden varsa 10 ~ı· 

" f d . . . e veı zar ı~ _a _E.le~ıyetım~ı ele" 
hutta o gün mnhalhue g 'f" 

k rJlıl 
cek memurumuza evra 1 tJıı1 
pitesi ile birlikte muracaa 
ilan olunur. 

1 
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Sa'1ife 3 

Hikage 

- -

(Ulusal BirJikJ 
------~----~--~~....;..-

Korkuluk t 1 

pede~ 1 

- Pekala, evladım, dedi. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. 
W.F. 

11 Birinci kanun 936 
v. 
• 

o. 

Güzel değildi. Kendisine 
bir orijinallik temin edecek 
derecede de çirkin değildi. 
Yuvarlak bir ~afa boncuk 
gibi iki göz, kırmızı bir surat, 
bodur Lir adam. Yani, aktör 
rolüne çıkamıyacak birisi .. 

Sizin gibi bir delikanlınııı 1 
ailemize intisap etmesi bizim 
için de mucibi memnuniyet 
W! şayanı istifadedir ... 

"ORESTES" vapuru 10 bi
r:nci kanunda gelip yükünü 
tnhliyeden sonra BURGAS, 
V ARNA ve KôSTENCE li
manları için yük alacaktı r. 

DEUTSCrlE LEVANTE LINIE 

Fakat o kadar iyi kalpli, o 
kadar nazik, o kadar ince 
ruhlu ki insan onun gülünç 
bir edam olduğunu unuturdu. 

O akşam Bap peder lıaJ -
seyi, evde müstakbel kaynaııa 
hanıma anlattı ve ikisi birden 
kızlarile müşavereye gi ı işmcği 
münasip oldular. 

Fakat, hayret! Kızlarının 
memnuniyetle karşılıyacağını 
zannettikleri bu müracaata o 
şu cevabı verdi: 

" BACCHUS ,, vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

ORESTES,. vapuru 28 bi-
ı inci kanundan 3 ikinci ka-

"SAMOS" vapuru 7 birinci 
kanunda be!,lenilmekte ve 12 
birinci kanuna kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
cakt ır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXCELLO" vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV-

O da kend 'sin karşısında
kilere glmek hissi verdiğini 
bilirdi ve onun için halinde 
bir mazlumiyet vardı. Bilhassa 
kadınların karşısınd;ı, hoşa 
gider bir insan olmadığı için 
sanki özür dileyen bir tavır 
alırdı. 

Yalnız, bir genç kız vardı 
ki ona hiç te gülme arzusu 
hissetmeden bakardı. Bu. ounn 
tanıdığı kadınların hem de 
en güzeli, en sevimlisi, en ki
barı idi. 

- Hayır! Ben 
evlenmemi 

o adamla 

- Nasıl olur! O seninle 
ı-Srüştüğünü ve biribirinizi 
sevdiğinizi söyledi. 

nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. -
SVENSKA ORIENT LINES 

YORK için yük alacaktır. 
"EXMOUTH 0 vapuru 18 

ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

2 ~ :- kor>ıp mel k •mbal•ılarda 

bulunur. 
Kızları: 

- Evet, dedi, onunla görü· 
şürüm. Fakat evlenmek için 
değil. Kendisile evleneceğimi 
de hiçbir Zdman söylemedim. 

Annesi müdahale etti: 
- Seviştiğinizi söylüyor. 

Yalan mı? 

Bu kızın, bu kadar güzel 
olduğu halde ne güzelliğiıe, 
ne boyu ile mukayesesi kabil 
olrnıyan birisine alaka göste-

- Kendisini seviyorum gi-
rtlesi herkeste büyük bir hay- bi gösterdim. Bu yalan değil. 
ret uyandırdı. Yalnız, kızın 

- Fakat, mFdem ki evlen· anası babası seviniyorlardı: 
Kızlarının aklı başında idi. miyecektin ve madam ki onu 

Gönlünü çapkınlara kaptır- sevmiyord•Jm? 
- Niçin mi onu sevyior• ~arnış, iyi bir meslek sahibi, 

ıyj kalpli, iyi ahlaklı birisine muşum gibi göründüm? Se· 
alaka göştermişti. bebi basit: 

O 11 Daima onunla bulunarak . tekine gelince; o da bu 
ı kendimi bana musallat olacak Şe hayret ediyordu. Fakat, 
Riinler geçe geçe alıştı. Yal· b!~~~-la_n~dan kurtardım." 
rı~z kenöisinde büyük bir de- Dokto-·r--~ 
ğışiklik hissetti: 

O zamana kadar, kadınla- Alı• Ag~ L 
tın kendisine alakasızlığı kar- i:lll 
kısında, adeta o da kadınlara Çocuk Hastalıkları 
~tşı bütün alakasını kaybet- mütehassısı 

flıışti. Fakat şimdi, içinde yep lkinciBeylerSokağı No. 68 
Y Telefon 3452 
eni birşey hissetmeğe başladı •ım!!ma:ı•111~~~~~~~ 
A~ık mı olmuştu? Belki. • ' 

* • • 
.. Evlenme işinde zorluk gö

tulmedi. Aşık birgün aşkını 
Sev~·ı · . ...1.. . k b 

c.ı • sıne ı an" ettı, ız a· 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

" SMALAND ,, motörü 1 O 
birinci kanunda ROTTER-

I DAM, HAMBURG, GDYNIA 

I ve SKANDINAVYA limanları 
için yük alacaktır. 

1 "ISA,. motörü 21 birinci 
kanunda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve SKANDINA VY A limanları 
için yük alacaktır. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
kanunda ROTTERDAM, HAM
BURG ve SKANDNAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 16 . 
birinci kanunda MALTA, 
MARSIL YA ve CEZAIR' e ha· 
reket edecektir. 

11 PELEŞ., vapuru 24 birinci ' 
kanunda MALTA ve MAR
SIL Y A'ya hareket edecektir. 

Yolcu~ ve yük kabul eder. 
llfındaki har~ket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için İkinci 
Kordonda Tahmil ve Tahliye 

binası arkasında FRATELLI 

SPERCO vapur acentası. 

"EXAMELIA" vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXT A VıE" vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV -
YORK için yük alacaktır. 

EXMOOR., vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV-
YORK için yükliyecektir. 

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA ,. vapuru 
4 ilk kanundan PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

11EXCALIBUR,, vapuru 18 
birinci kanunda PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
"nOSTON,. vapıJru 16 jik 

kanunda bekleniyor, ISKEN-
DERIYE, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için 
yükliyecektir. ---SERViCE MARlTJME 

ROUMAIN 
BUC."REST 

"DUROSTOR., vapuru 23 
ilk kfın~nda bekleniyor, KOS-

!'nı eğerek sükut etti ve öteki 
sükut ikrardan gelir" fehva· 

kınca, ertesi gün, müstakbel 
aynatasının elini Öpmeğe gitti 

el I<aynnta, müstakbel dama-

ve elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı-

Telefon: 2004/2005/2663 TENCE, SULINA, GALAÇ 

ının arzusunu büyük bir 
ltıemnuniyetle kabul etti. iki 
~"n . l f'; cın ara arındaki dostluğun 

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 r -:;n farkında olan Bay 

ı lzmir Yün Men ucatı 
a• ur 

lia ka.,.... .......... ar kumaş 

• 
ır 

• 
1 

• 
ın 

as 
• 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
Çlkardığı kumaşlar: 

~Ilı yaptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediııiz 

Sa • r 
• r . 
trnci Kordonda 186 numarada ŞAR 

"ı~lJ T. A. Ş. 

Olivier ve şü
ekası Limi ed 

Birinci ... Kordon Rees binası 

Tel. .. 2443 
ELLERMAN ... LINES LTD . 
"rHl:JRSO" vapuru 20 ikin

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip ylik 

çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO" vapuru 3 birinci 

kanunda LONDRA, HULL ve 

ANVERS'ten gelip yük çıka· 

racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

"DRAGO,, vapuru)O birin· 
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan gelip yük çı

karacaktır . 
GENERAL STIM 

"PHILOMEL" vapuru 18 
ikinci)eşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. ~ 1nıar Kemalettin caddesinde F AHRı 

\ 4.NDEMiR Oğlu Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

..1 e lilmez. 

, 
/., ' :J

1aj ve komprimelerin 

uı - ~ ... h.::lisliğin timsali 

ol :ı · .. "'.:-r'~asını arayınız. 
c:;;;:::-- - -1., 

Türk 
ucatı 

nonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

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

le Oe 67 
elg a 

NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRA TISLA VA VIY ANA ve 

LINZ için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında bir taahhüde giri
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

l 

i 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

oll ıu n 
- - ......... 

~iirjen a Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Uluslar sosyetesi, dünkü topl~ntısın 
da ispanya hariciye nazırını dinledi 

Sancak işi bugün konuşulacak 
Madriddeki ecnebi sef arethanelerinin tahliyesini idare 

Üzere bir komite teşekkül ediyor. Ingiliz murahha
lspanya hariciye nazırı-4İın sözlerine hücum etti 

etmek 
sı, 

Cenevre 12 (Radyo) - Uluslar sosyetesi, dün sabah toplan- tamamen dahili olduğunu ve başka devletleri alakadar etme-
mış ve evvela ispanya mes' el esinin r..üzakeresine başlamıştır. diğini söylemiştir. 

ispanya Hariciye Nazırı M. Delvayo söz alarak demiştir ki: Celse, geç vakte kadar devam etmiştir. 
- lspanya'da binlerce insan ölüyor. Madrid şehri bir ha- Cenevre 12 (Radyo)- Uluslar sosyetesi konseyi, dün öğle-

rabezar haline gelmiştir. İhtilalcilere yardım edildiği hakkın- den sonra tekrar toplanmış ve konsey başkanı M. Edvar'ın 

12 Birinci kanun ~26 _ 

ha' Katiller kim? Romanyanın 

rici siyaseti 
(Başta rafı 1 inci sahifede) 

Bulgaristanla da dostluğu
muz yerindedir. 

ispanya hadiseleri bizi mü· 
teessir etmektedir. Bu mes'e
lede bitaraf kalacağız. 

Romanya'nın siyaseti, sulh-
perverdir, öyle kalacaktır. 

---···---
Tayyare . 

pıyangosu 

(Başlara/ ı 1 inci sahifede) 

22556 28678 
3000 Lira 

kazandılar. 

1000 Lira kazananlar 
16728 18747 23445 38181 

500 lira kazananlar 
2931 3818 99;)2 ]0) 19 12857 

14563 15065 15~1 7 16103 21753 

39560 32319 3 3 70 ~ 35513 356tt 
36116 

Işiklar köyü civarında Pı· 
narkapı mevkiinde kır bekçisi 
Süleyman'ın kulesind~ bıçakla 
25 yerinden yaralanmak· ve 
taşla başı ezilmek suretile öl· 
dürülen Afyon'lu Salih'in ka
tilleri hakkındaki tahkikata 
adliyece ehemmiyetle devanı 
edilmektedir. 

Otopsiye nazaran Salıh, öl· 
dürüldükten üç gün sonra gö· 
rül.nüştür. Hadise yerinde kir· 
li bir cle mendil bulunmuştu · 
Son tedkikler, Salih'in, bir 
arkadaşile birlikte kuleye gö· 
türdüğii bir kadın yüzünden 
aralannda çıkan kıskançlık ve 
anlaşamamazlık yüzünden öl· 
dürüldüğü zehabını vermiştir. 

• itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı

sile (Ali paşa kira Frosini ) 

adlı tefrikamızı koyamadık. 
daki delillerimiz o kadar çoktur ki , bunları buraya nakledip teklifi üzerine, Madrit'teki ecnebi sefarethanelerinin, iltica eden 
huzurunuza arzt-tmek imkanını bulamadım. Hergün top mer- kimselerle beraber sureti hicretlerini temin ve idare eylemek 
mileri ve tayyare bombaları altında can veren binlerce masum· üzere konsey azasından mürekkep beş kişilik bir komite teş· 

100 lira kazananlar 
3412 635·l 7082 7721 9362 Sayın okuyucu l arımızdan ö 'ür 

10086 ll039 11196 12437 l364!J dileriz. 

Jara merhamet ediniz ve bir an evvel bir karar vc;iniz. kiline karar vermiştir. 
14113 14322 14441 11619 19712 
21677 22658 23401 25078 25665 

2s901 ·26833 21421 28568 501.15 İzmir sicilli ti-
30308 30661 33999 31196 35086 • 

lngiltere murahhası, ispanya Hariciye Nazırının sözlerine iti- fstanbul, 12 (Hususi) - Uluslar sosyetesi konseyinin bugün 
raz etmiş ve bu beyanatın, devletler arasında yeni ihtilaflar toplanmasl muhtemeldir. Bu toplantıda, Sancak işinin müza-
doğurahileceğini beyan ettikten sonra, ispanya hadiselerinin keresine b:ışlanacağı söyleniyor. 352s2 :i646o 36921 3741 l 38288 caret memurlu-

38106 39063 39399 39561 38168 -----..:ıClt• · · t t · · • Ga::------
100 lira kazananlar g., undan: 

Sabık kral, dün gece yarısı radyoda vedalaştı 4288 5351 7057 12ı1 9199 
11331 1410.ı 16215 20886 223 1'3 lzmir<le Mirkelam hanında 

( Baştarafı 1 inci sahifede) 

Milletime ve yeni kralıma 
saadet dilerim. Cenabıhak si· 
zi ve kralı muhafaza etsin· 

Londra, 11 (Radyo) - f n· 
giltere'deki hanedan buhranı 
bitmiştir. Bu buhranın hitamı 
bütün dominyonlarda büyük 
l:>ir memnuniyet uyandırmıştır. 

Avusturalya başvekili par· 
lamentoda beyanatta buluna· 
rak, Avusturalya'nın fngilte .e· 
ye sadakat ve merbutiyetinin 
baki olduğunu söylemiştir. 

Kanada· da da başvekil M. 
Makenzi de ayni şekilde be
yanatta bulunmuştur. Yeni 
Zellanda da hadisatın hitamını 
ayni şekilde karşılamış, Hin· 
distan' da kralın istifası haberi 
teessür uyandırmıştır. 

Paris, 11 (Radyo) - Seki· 
zinci Edvard'ın istifası ve yarın 
Düı.. Dö York'un altıncı Corc 
ismile lngiliz tahtına geçmesi 
Jngiltere' de günün hadisesidir. 
Meclislerde kral Edvard'm is· 
tifanamesinin okunması ve M. 
Bald vin tarafından izahat ve
rilmesinden sonra içtimaa ni· 
hayet verilmiştir. 

Lordlar kamarasında da ha· 
diseyi Lord Halifaks izah et· 
miştir. 

'(arın sabah meclisler isti· 
fayı tasdik edecektir. 

Loııdra gazeteleri hadise 
taf silatile dolu olarak neşre· 
dilmektedir. 

Kralın istifasından mütevel· 
lit teessür yeni kral Dük Dö 
York'un da kardeşine benze· 
mesi ve tahta liyakatı hasebile 
izale edilmektedir. 

T aymis gazetesi: 
"Kral Sekizinci Edvard'ın 

arzusu hilafına hareketlere ic
bar edılmesi, ruhanilerden 
mürekkep bir teşekkülün faa
liyetinin eserfdir. " 

Demektedir. Deyli Telgraf'ta 
ayni esas dahilinde neşriyatta 
bulunmaktadır. 

Deyli Herald: 
Yeni kral da Sekizinci Ed· 

vard gibi halkın sevdiği bir 
kral olacaktır. işçi ve fakir 
sınıfı seveceği şüphesizdir." 

Demektedir. 
Matbuatın neşriyatı M. Bald· 

vin'in lehindedir. M. Baldvin 

çok müşkül bir vaziyeti, dür
binane hareketle tehlikesizce 
ıslaha muvaffak olmuştur. 

Deyli Ekspres: 
"Kralın istifasından başka 

buhranın hal çaresi yoktu. 
Maamafih bu hadisenin tarih
te emsali yoktur." 

Demektedir. 
Kral Edvard'ın lngiltere' den 

ayrılacağı söylenmektedir. Kra· 
lın f ngiltere 'yi terketmesini 
amir bir kanun olmad~ğı ·hal· 
de bu cihet tabii gorülmek
tedir. 

Paris, 12 (Radyo}- Siyasal 
mehafil, İngiltere kralı Seki· 
zinci Edvard'ın istifasile meş· 
guldür. 

Bu sabah, öğleden sonra 
toplanan Avam ve Lordlar 
kamaraları, yeni kralın tahta 
çıkması hakkındaki kanunu 
tasdik etmiş ve kral 8 inci 
Edvard, saat 15,52 den itiba· 
ren krallıktan bilfiil uzaklaş· 
mıştır. Yeni kral, yarın (bugün) 
büyük ve mutad merasimle 
tahta oturacaktır. 

Tahttan feragat beyanna
mesi, dün Avam kamarasında 
okunduktan iki saat sonra ve 
Lordlar kamarasında da altı 

dakika sonra kabul edilmiştir. 

Bu sabah, (F orbe BelvederC') 
kasrında bir faaliyet vardır. 
B.ağajlar hazırlanıyor ve mai· 
yette bulunanlar hazırlanıyor· 

du. Sabık kralın lngiltere' de 
ikametine mani olacak hiçbir 
kanun mevcut değildir. Bu
nunla beraber 8 nci Edvard, 
kendi arzusu ile lngiltere'yi 
terkedecektir. 

Bugün öğleden sonra saat 
14,40 ta sabık kralın hususi 
tayyaresi, pilot Şilden'in idaresi 
altında olduğu halde Hendon 
tayyare istasyonundan kalka
rak F orbe Belvt><lere inmiş ve 
biraz sonra üç kişiyi hamil 
olduğu halde semti · meçhule 
uçmuştur. 

Sabık kralın nereye gide· 
ceğini kimse bilmiyor. Bir ri· 
vayete göre Viyana'ya gide
cektir. Roma'ya gideceğini 

söyliyenler olduğu gibi, Fran· 
sa'ya veya Amerika'ya hareket 
edeceğini zannedenler de var. 

Sabık kralın hususi tayya· 

resin kimlerin bindiği belli 
değildir. 

im ne maaş alacağı bilahare 
belli olacaktır. Yeni kral, bu 
miktarı ve sabık krala verile· 
cek olan unvanı kendisi tesbit 

25645 26105 30105 31018 36479 12-26 numaıada ticaret yapan 
Kimler kazandı Jak E. Mizrahı'nin 11.12-936 

Lord Çorçil, son dakikaya 
kadar (Forbe Belvedere)<le eski 
kralın nezdinde kalmıştır . Sal t edecektir. . 
17 de başbakan M. Baldvin Sabık kral, şimdilik Vinton 

12 bin lira kazanan biletin 
onda bir parçası Armudlu'da 
manifaturacı Ali ve Terzi Şe
fika' dır. Bunlar 1200 lira ala-

de gelmiştir. unvanile yadedilecektir. 
caklardır. 

Tanterburi baş pekoposu, Londra 11 (Radyo) - Avam _____ _... • . ._ __ _ 
Maryork sarayına giderek va· kamarasının dünkü toplantı- T y lb 
!ide kraliç,e Mari'yi ziyaret et· sın da başbakan M. Baldvin ay yare ı aşı 
miştir. sabık kral hakkında uzun bir Piyangosu 

Londra, 11 (Radyo) - in· söylev vermiş, gerek prensliği 1937 Büyük ikramiye yarım 
giltere'nin, cumhuriyeti kabul zamanında ve gerekse kral ol· milyon liradır. 
etmesi hakkında (Maks Önel) duktan sonra bıraktığı sempa· Ayrıca 400, 100 bin liralık 
tarafından Avam kamarasına tinin ve yaptığı hizmetlerin mükafat ile 200, 150, 100 bin 
verilen takrir, 5 mU\afığa hiçbir zaman unutulamıyaca· liralık büyük ikramiyeler de 
karşı 403 reyle reddedilmiştir. ğını söylemiştir. vardır. 

Londra, 12 (Radyo}- Lerd- Londra 12 (Radyo) _ lr· Biletler lzmir Piyango Di-
lar kamarasının bugünkü top· landa parlfünentosu bugün rektörlüğü gişesinde ve bayi-
lantısı, gayet seri ve sade ol- toplanmış ve yeni kralı tanı· }erde satılmıya başlamıştır. 
muştur. Mutad veçhile Komi· mıştır. Irlanda hükumet reisi Yeni seneye yeni taliinizle 
ser Lord ile diğer üç Lord, M D V 1 nı"rmek için bu bir fırsattır. • . ö a era, yeni kralın 6 

resmi ve hususi elbiselerini h k b l Şı"mdı"ye kadar binlerce kişivi ta ta çı ması münase eti e J 

giymiş oldukları halde kama- Londra'da yapılacak olan me- zengin eden bu piyangoya 
radaki tahta oturarak: · · k d' · rasimin ayni de lrlanda da ıştıra e ınız. 

"Kral böyle istedi ve böyle l Bı" let fiatleri: 2,5, 5, 10 li-
yapı acağını Londra hükume-

oldu. Kendisi tahttan feragat radır. 
tine bildirmiştir. 

etti. Yerine kardeşi Dük Dö Londra, 12 (Radyo) - Baş- bıneyi fevkalade 
York geçti. " bakan M. Baldvin, bugün ka· vet edecektir. 

içtimaa da-

Sözlerini söyledikten sonra ,------------=:m----• mm ____ , 
birkaç dakika sükut edildi ve 
müteakiben toplantıya son 
verildi. 

Alakadar yüksek mehafilde 
söylendiğine göre, sabık kra-

Dahiliye vekaletinin 
beş yıllık su programı 
/ Baştara/ı 2 inci sahifede J 
1937 senesinde: 24 şehirde 

su tesisine başlanacak ve 3 
şehirde su ikmal edilmiş ola· 
caktır. · 

1938 senesinde: 25 şehirde 
su tesisine başlanacak ve 14 
şehirde ikmal edilmiş olacak
tır; 1939 senesinde; 23 şehir

de; 1940 senesinde ise 16 
şehirde su tesisleri ikmal 
bulunacaktır. 

Bu suretle 1937 de 3, 1938 
de 14, 1939 da 23 ve 1940 
ta şehrin su ışı bitirilmiş 

olacaktır. 

Bu 56 şehir ve kasabada 
yapılacak su :tesisleri takribi 
surette, 7 ,000,00 liraya mal 
olacak ve böylelikle bu şehir· 
lerde oturan 1,200, nüfus 
temiz, sıhhi, fenni ve bol su
ya kavuşacaktır: 

1937 
TÜRK HA VA KURUMU 

Yılbaşı piyangosu 
ADET LİRA 

1 Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 ikramiye 500,000 
1 .. 200,000 
1 .. 150,000 
1 .. 100,000 
1 .. 70,000 
1 .. 60,000 
1 " 50,000 
1 .. 30,000 
1 .. 20,000 
1 .. 15,000 

10 .. (10,000) 100,000 
20 " (5,000) 100,000 
60 .. (2,000) 120,000 

100 .. (1,000) 100,000 
400 .. (500) 200,000 

8000 .. (50) 400,000 -8600 2,715,000 
500 Mükafat -

9100 ---

tarihinden itibaren terki ticll · 
ret ettiğine mütedair bey.:ınna· 
mesı ticaret kanunu hükümle· 
rine göre sicilin 1893 nu~a: 
rasına kayt ve tescil edildığı 
ilan olunur. 1483 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve f · 

Tenik imzası. 

1: Beyanname. 
Sicilin 549 numarasında mu· 

kayyet olup lzmirde Mirkeliiıtt 
hanında 12·26 numaralı dük· 
kanda icrayı ticaret etme~t.e 
iken 11·12-936 tarihinden ıtı· 
haren terki ticaret etmiş oldl-~ 
ğundan ticaret kanunun 35 ncı 
maddesi ahkamına tevfikan 
sicilli ticaretteki kaydımın ter· 
kini hakkında tanzim kılınan 
işbu beyanname sicilli ticaret 
memurluğuna verildi. . 

lzmirde Mezarlıkbaşında Dı· 
kıli taş sokağında 5 numaralı 
evde oturan lıiya oğlu Jak 
Mizrahi imzası. 

1 K. evvel 1936 
Umumi no. 8882 
Dairede 'yazılan ve okuntı~ 

'hlı anlatılan bu 11-12-936 tarı 

beyanname altındaki imza0111 

şahıs ve hüviyeti dairece pıa· 
ruf ve İzmirde Mezarlıkbaşı 
Dikili taş sokağında 5 num~· 
ralı evde oturan liiya ok ı.ı 
Jak Mizrahinin imzası olı.ıP 
münderecatını kabulden sonra 
imza ettiğini tasdik ederi~l~ 
Bin dokuzyüz otuzaltı yılı J(a. 
nunuevvel ayının onbirincİ cll 

ma günü. i 
lzmir birinci noteri resfll 

mührü ve imzası. 

Umumi no. 8883 ·rı 
·nı 

işbu beyanname suretı kh 
dairemiz dosyasında s;82 
11-12-936 tarihli ve B 11 
umumi numaralı aslına u)'~fl 
olduğu tasdik kılındı. ,. nı.ı· 
dokuzyüz otuzaltı y~lı . ı<:J11' 
nuevvel ayının onbirıncı c 
günü. 

111
i 

f zmir birinci noteri re~ı.ı· 
mühürü ve namına imza 0 

namadı, 
6 11 K. evvel 193 ı.ı'ıJ 

20 kuruşluk harç P t&ı 
30 kuruşluk damg<' P~" 
10 kuruşluk tayyare P 


