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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Cumartesi - 26 Birinci kanun 1936 

Şan-l(ay-Şel{ Serbest 
-----

Müşahitheyet,gelecekhafta S~bı~ _Kral 
sancag" agelmiş bulunacak Dun ~·Iı.seye 

gıttı 

Sancaktaki kardeşlerimizin, heyet azasile te
mas edememeleri için tedbirler almışlar 

Viyana 26 (Radyo) - Sa
bık lngiliz kralı Edvard ve 
şimdiki (Dük Dö Vindsor), 
dün ki1iseye giderek ayine iş
tirak etmiştir. Dük Dö Vind· 
sor'un refakatında İngilterenin 
bura elçisi vard1. 

kalı ' bir müstemlekeci ile ls
-;eçli bir diplomat ve İsviçre
li bir zabitten mürekkeptir. 
Heyet Cenevre' den hareket 
etmek üzeredir. Gelecek haf-

----....... .---
Londra elcimiz 

ta Sancağa gelmiş bulunacak- • 
tır. Paris' e gelerek Ha. 

Son gelen haberlere göre, riciye vekilimiz/e 
sancaktaki Türk kardeşleri- konuştu 
miz, gelecek olan heydle te-

Istanbul 26 (Hususi )- Lon· 
mas ettirilmemek için şimdi-

dra büyük elçimiz Fcthi'nin, 
den tedbirler alınmış ve taz- "Paris'e giderek Hariciye Ve-
yik fazlalaştırılmıştır. Buna kilimiz Tevfik Rüştü Aras'la 
rağmen, aylardan brri san· konuşması, alakadar mahafilde 

lskenderun'dan bir görünüş cakta devam eden tazyik ve ehemmiyetle telakki edilmek-
lstanbul 26 ( Hususi ) - Uluslar sosyetesi mahafilince işkencenin saklanmasına im- tedir, Londra elçimiz, Tevfik 

S~ncağa gidecek olan müşa- bildirilmiştir. kan yoktur. Fransızlar, bunu Rüştü Aras'Ja uzun müddet 
hıd heyetinin biran evvel ha- Müşahid heyet, evvelce bil· bildikleri içindir ki şimdiden görüştükten sonra tekrar Lon-
teket etmesi Hizam geldiğini, dirmiş olduğu üzere Danimar- telaşa düşmüşlerdir. dra'ya dönmüştür. 

------~ ................... ------~ 
Seyhan nehri adam 
akıllı temizlenecek 

tcnebi bir firm~; bu iş için hü
~ilmetimize teklif atta bulundu 
S Ankara, 26 ( Hususi ) - elverişli bir hale sokmak şal'" 
. ~Yhan nehrinin temizlenmesi tile hükumetimize teklifte bu· 
1~1n hükumetçe teşebbüsata 
~•tişilmişt:r. Ecnebi bir firma, 
I ehri temizlemek ve vapur· 
•tın, Adana'ya gidebilmesine 

lunmuştur. Bu firmanın gös
terdiği şartlar, tetkik edil

mektedir. 

~vrupanın -mukadderatı 
Hitlerin elinde midir? 

~lınanyanın Inğfiiz ve Fransız 
notalarına vereceği cevap 
sabırsızlıkla bekleF .. İyor 

~ M. Mitler 
ltis, 26 (Radyo) - Gerek 

\-tısa' da ve gerekse Londra
, ~lrnanya'nın ispanya mcs
'1tıde ne gibi bir vaziyet 
~ı. ve gönüllü gönderme-
'• . . I ·ı· F .. ıçın ngı ız ve ransız 

Ye Nezaretlerinin verdik-
.tlotalara nasıl mukabele 

yor. Alakadarlar, Almanya'nın 
fspanya işlerine karışmaktan 
vaz geçmiyeceğini ve Avrupa
da mühim hadiselerin çıkma
sına sebebiyet vermek suretile 
istifade etmek istiyeceğini be
yan ediyorlar. 

Fransız matbuatı, bu mes
ele ile yakından alakadar ol
makta ve uzun makaleler yaz
maktadır. 

Entcransiian gazetesi, Hit
ler'in, büyük bir mes'uliyet ta· 
şımakta olduğunu ve vereceği 

kararla Avrupa vaziyetinin yeni 
şekiller alacağını kaydeylemek
tedir. 
--- ·•+---

Yunan prensesi 
Dün bir kız doğurdu 

Londra 26 (Radyo) - Dük 
Oükend'in karısı Y.unan Pren
sesi Elena, dün bir kız çocu· 
ğu doğurmuştur, doğan kız, 
Veliahtlık yapacaklar sırasına 
dahil olduğundan, bu doğum 
için bu ün 21 

Şark demir yolla-
rını satın aldık 
Satın alma mukaveles, dün 

merasimle imza edildi 
lstanbul 26 (Hususi)-Şark 

demir yollarının satın alınma

sı hakkındaki müzakereler 

sona ermiş ve satın alma mu
kavelesi dün merasimle imza
lanmıştır. 

Hükumetimiz, hattı tesellüm 
etmiş ve lazım gelen memur· 

ların kadrosunu yapmıştır. 
Şark demiryollarının mübaya· 
asından sonra artık memleke-
timizde hiçbir yabancı demir 
yolu kalmamıştır. Bu mes'ud 
hadise, şimendifer siyasamızın 
tahakkukunda mühim bir mer· 
hale teşkil ve gayemizi ta
mamlamış bulunmaktadır. 

~----;;-~---~·~· ... _. ... __________ _ 
Liyonda toplanacaklar 

----~~--~·~----~~-

Fransız başbakanı, mühim 
bir ~söylev verecek 

M. Leon Blum 
Paris 26 ( Radyo ) - Baş Başbakan, orada vukubulacak 

bakan M. Leon Blum ile siyasal bir toplantıya riyaset 

Fransız parlamentosu reisi edecek ve bu münasebetle 
Avrupanm bugünkü vaziyeti 

M. Heryo, gelecek ayın ipti- hakkında mühim bir söylev 
dasında Liyona gideceklerdir. verecektir. 

-----------------·-----------------Lo n d ra' da sevinç var 
--~~--.-..-·------------yortular münasebeti le sarf olun{ln para 

30 milyon İngiliz lirasıdır. 
Londra, 26 (Radyo) - Yortular, son dereceyi bulan bir 

sevinç ite geçiyor. Halkın sarfetmiş olduğu para, otuz milyon . . . . 

Şark demiryolları 
Satın alma müzakereleri 

sona ermiş ve mukavele, 
dün merasimle imza edil· 
miştir. 

Fiati (100) Para 

Bıral{ıldı 
Madrid, dün cehennem

den bir nümune 
teşkil ediyordu 

Havadan tayyareler ve kara
dan toplar saatlarca ,bomba ' 

--~-- ------ ----~~-~~-------
ve mermi yağdı dılar 

• 

Madrid' den bir görünüş 
Paris, 26 (Radyo) - lhti- manları, Madrid'in her tarafını 

Ialcileı:e mensup tayyareler, kaplamıştır, Duman tabakası, 
dün de Madrid'in üzerine gel- ancak akşam saat 17 de kay-
mişler, Monkolua ve Argules, bolmuştur. 

mahallelerile üniversite civa- insanca mühim telefat ol-
rrna ağır sıklette bombalar duğu söyleniyor. 
atmışlardır. Bundan başka, Paris 26 (Radyo) - lhti-
top ateşi de aç1lmış ve birçok lalciler, Leganes cephesinde 
obüs mermileri, tam Madri- Milislerin Terimonor sistemin· 
din ortasına düşmüştür. Halk, de büyük bir tayyaresini dü· 
müthiş bir korku ve telaş şürmüşlerdir. 

içinde öteye beriyi! koşmakta Paris 26 (R 1dyo) - Gene-
idi. Tayyarelerin attıkları bom- ral Franko, Milislere aid bü-
balarla obüs mermilerinin du- (Devamı 4 üncü sahifede) 

( ' 
l\.._-=_~-:__(_u_ıu_s_a_l _B_ir __ l_ik_J_e_G_ör_e~~~-J 
Propagandaya niçin ehem

miyet vermiyoruz? 
İnkar kabul etmiyen bir hakikattir ki, propagandaya hiç 

ehemmiyet vermiyoruz. Halbuki reklam, bu asırda en çok 
tesir yapan bir vasıta, en ziyade muvaffakiyet temin eden bir 
kuvvettir. Hep biliyoruz ki, bu zamanda her devlet, olduğu 
gıbi değil, mutlaka olduğundan biraz fazla görünmekten ve 
kendisini o ş~kilde tanıtmaktan birçok faideler bekler. 

Birkaç hafta evvel Fransa parlamentosunda yeni büdce 
müzakere edilirken,saylavlardan biri,Fransanın propaganda için 
az para tahsis ettiğini ileri sürerek şiddetli tenkitlerde bulun
muştu. Fransız hükumeti, saylavın tenkitleiini haklı bulduğu 
için, propaganda tahsisatına derhal birkaç milyon frank daha 
ilave etmiştir. 

Elimize ara · sıra geçen istatistiklere göre propagandaya 
en çok ehemmiyet veren devlet, Almanyadır. Bu memleket, 
harpten sonraki vaziyetini cihana tamtmak için maddi ve ma· 
nevi hiçbir fırstatı kaçırmamaktadır. Bunun içindirki, Alman· 
yanın, eskisinden daha kuvvetli bir halde bulunduğunu, eko· 
nomide endüstride ve daha bir takım sahalarda mühim ham· 
lelerle ilerlemekte olduğunu bilmiyenler azdır. 

Atina'da çıkan ve herhalde dostumuz olmıyan bir Yunan 
gazetesi, İzmir için bir takım şeyler uydurmuş ve bu güzel 
şehri berbad bir vaziyete sokarak o suretle göstermiştir. 

İzmir, ondört sene evvel; büyük bir ft>!akete maruz kalmış, 
baştan başa denecek derecede yanmış, kül olmuş bir şehirdir. 
Bunu, cihanın dört tarafı görmüş gibi bilir. Yalnız pek az 
bildiği birşey varsa, ondört sene evvel bir yığın enkaz haline 
gelen lzmir'in, bugun, modern bir şehir haline gelmek üzere 
bulunduğu, binlerce yeni binalarla süslenmiş ve en temiz şe· 
hirler sırasına girnıiş olduğudur. Yunan gazetesinin yazılarını 
doğuran, doğrudan doğruya bizim, propagandaya ehemmiyet 

vermememizden mütevellit bir kusurdur.Dileriz ki, bu kusur temadi 
etmesin, propagandanın büyük faydaları bizde de biran evvel 
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~'ıj Esir Müteahhi 

~TAMA 

Tetiği çekeceği sırada, ka
rılarından biri kolunu çevirdi. 
Mermi boşa gitti. Kadın ko· 
casının öldürmek istediği bu 
ihtiyarın, kendisine, ilerde 
kraliçe olacaksın diyen bir 
falcı olduğunu tanımıştı. 

Rakının tesiriyle kendisin· 
den geçen Tamango, istekle· 
rine itiraz edildiğini gorunce 
hiddetlendi. Kar ısını tüfeğinin 
dipçiğiyle haşin bir surette 
dövdü. Sonra Lödu'ya döne· 
rek: 

- Dur! · dedi • bu kadı· 
m sana veriyorum. 
Kadın güzeldi. Lödu, gü· 

lümsiyerek ... baktı. Onu eline 
aldı. 

- Koyacak yer bulurum 
dedi. 

Fakat o insaniyetli bir 
adamdı. Tamango'ya karton 
bir tabaka verdi. Ve geriye 
kalan altı esiri istedi. Onların 
çatallarını çıkardı. istedikleri 
yere gitmek üzere serbest bı
raktı. 

Nihayet, kaptan Tamango· 
ya; 

- Allaha ısmarladık -dedi· 
bu sırada serbest kalan esir· 
ler var kuvvetlerile kaçıyor

lardi. Sahilden takriben 200 
fersah uzaktaki memleketlerine 
dönüyorlardı. 

Lödu, hamulesinin mümkün 
olduğu kadar çabuk yüklen· 
mesiyle meşğul oldu. Sahilde 
uzun zaman kalmak tedbirli 
bir hareket değildi. Kruvazör· 
}erin tekrar görünmek ihtima
li olduğundan, :ertesi gün ha· 
rekete hazır bulunmak istiyor· 
du. Tamango bir gölğelikte 
otların üzerine yatmış uyuyor· 
du. 

Sabahleyin uyandığında, ge· 
miyi nehrin ağzına inmiş, ve 
yelken üzerinde gördü. Karı· 
sını sordu. Ona; hiddetlene
rek Ayşe'yi beyaz kaptana 

verdiğini ve şimdi gemide 

bulunduğunu söylediler. Bu 

haber üzerine T amango şaşa· 

Iadı. Elini başına vurdu. Sonra 

tüfeğini aldı. Yola koyuldu. 

Nehir denize dökülmezden 
önce, çok zik·zaklı gidiyordu. 
Kestirme yoldan, küçük bir 
koya doğru koştu. Ağzın 
yarım fersah uzağındaydı. 
Orada, gemiye gidebilmek 
için bir kano bulacağını umu· 
yordu. Aldanmamıştı. Küçük 
bir kayığa atlayıp gemiye 
ulaştı. 

Lödu onu gördüğü zaman 
şaşaladı. Fakat sonra, karısını 
istediğini işitince: 

- Alınan şey geri verilmezi 
Diye cevap verdi. Ve arkasını 
döndü. 

Siyahi yalvardı . Esirlere 
karşı aldığı emtaadan bir kıs· 
mını geri vermeyi teklif etti. 
Kaptan güldü; Ayşenin çok 
güzel bir kadın olduğunu ve 
onu alakoymak istediğini söy· 
lcdi. Zavallı Tamango gözyaşı 
döküyor. Cerrahi ameliyata 
düçar kalan bir bedbaht gibi 
acı feryatlar çıkarıyordu. Bir 
Bir taraftan sevgili Ayşe'sini 
anarak güvertede yuvarlanıyor 
diğer taraftan kendini öldür· 
mek ister gibi başını tahtalara 
vuruyordu. Her zaman ıçın 
hissiz olan kaptım ona sahili 

Çeviren: Besim Akimsar 
gösterdi ve bir işaretle artık 

gitmesinin zamanı olduğunu 
anlattı. Fakat Tamango israr 
ediyordu. Altın apoletlerine 
tüfek ve kılıcına kadar herşeyi 
vermeyi teklif etti. Hepsi fay
dasızdı. 

Bu müzakere esnasınd, Es· 
perans'm ikinci kaptanı geldi. 
Lödu'ya: 

Bu gece • Dedi • üç 
esir öldü; yerımıı var. Bu 
koca çapkını niçin almıyoruz? ' 
Bizim için, ölen üç kişinin 

yerini tutabilir. 
Lödu, Tamango'üu en azın· 

dan bin el<üye satabileceğini 
düşündü. Bu seyahat belki 
sonuncusuydu. Kendisi için, 
mümkün olduğu kadar fazla 
menfaat getirmesini istiyordu. 
Neticede servetini çoğaltacak, 
sivahileri Gine sahiline çıkar· 
dığında, orada iyi bir şöhret 
bırakacaktı! Bundan başka 

sahil çöldü ve bütün muha
ripler, onun hükmünde idi. 

Şimdi, Tamango'nun silah
larını almak lazım geliyordu. 
Çünkü onlar üzerindeyken her 
zaman için tehlikeliydi. Lödu, 
onu tecrübe etmek ve güzel 
Ayşesine karşı olan bağlılığının 
derecesini anlamak kasdiyle 
tüfeğini istedi. Siyahi, zorbalık 
yapmıyacağını göstermek içın 
içersindeki mermileri boşalta· 

rak fırlattı. İkinci kaptan da 
kılıcını aldı. Tamango silahsız 
kalınca, iki kuvvetli tayfa üze· 
rine atılarak onu, arkası üstü 
devirdiler ve b~ğlamıya. l\oyul· 
dular, Siyahinin müdafaası kah 
ramanca oldu. ilk şaşkınlığı 
geçince, gaziyetinin güçlüğüne 
rağmen, iki tayfayla uzun za
man mücadele etti. Kuvveti 
müthişti. Tekrar kalmıya mu
vaffak oldu. Bir yumrukla ken· 
disini bağlamıya çalışan tay
fayı yuvarladı, kuvvetle silkindi 
diğerinin elinde elbisesinden 
bir parça bıraktı ve kılıcını 
almak· üzere ikinci kaptanın 
üzerine hiddetle atıldı, fakat 
o, kılıcı hızla Tamangonun 
başına vurarak geniş, fakat 
çok derin olmıyan bir yara 
açtı. Tamango, bir ikinci defa 
düştü, ayakları ve elleri, he· 
men sıkıca başlandı. Kendine 
geldiği zaman, yabandomuzu 
gibi bağırmıya, acıklı sesler 
çıkarmıya başladı. Fakat her 
şeyin faydasız olduğunu gö
rünce, gözlerini kapadı . Hiç 
bir hareket yapmadı. Yalnız 

göğsünün ınıp kalkmasından 

hayatta olduğu anlaşılıyordu. 

Kaptan Lödu ; 
- Şimdi, · diye bağırdı • 

siyahiler kendilerini bize satan 
adamı da aralarında esir gör· 
dükleri zaman, ta yüreklerin· 
den gülecekler! Ve, hakkı ye· 
rine getiren bir allahın mev· 
cut oJduğuna inanacaklar! 

• 
( Arkası var) 
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Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

(Ulusal Birlik) 26 Birinci ktmun 9~6 

Dış mem eket piyasa arın 
a Ür ·· nlerimizin durumu 

Alman Haupt
man katil 

değil m ·ydi? 
lngilizce Daily Express ga· 

zetesi Nevyork muhabiri ya· 
zıyor: Fın ı , incir, 

artmakta, 
··z··m ve yumurta sarfiyatı 

ürkiye malları aranmaktadır 
T ~yyareci Lindbergin çocu· 

ğunu kaçırıp öldürmekten suçlu 
oJarak geçc:n Nisan ayında 
idam edilen Bruno Ricard • 

Hauptman'ın soğuk kurşuni 
gözleri, geride dul bıraktığı 
karısını • aile namusunu kur· 
tarmak için • hususi bir polis 
hafiyesi olmağa mecbur et • 
miştir. 

incir: masından muameleler daha 
Hamburg mcır piyasa ve ziyade dahili işlere inhisar 

fiatlerinde son hafta içinde etmektedir. 
kayda değer bir değişiklik Ayni piyasada rakip ürün· 
görülmemiştir. Türkiye mal· lerden ltalyan Napoli fındık· 
ları aranmaktadır. !arının son hafta 100 kilo ba · 

Yunanistan'ın ıeçen yılki şına cif Hamburg 950 litre 
incir rekoltesi 18 milyon ok- raddesinde bir fiat üzerinden 
kaya baliğ olduğu halde bu yani Türk parasına göıe orta 
sene havaların uygun gitme· hesap 65 liraya teklif oldudu
mesinden dolayı istihsalat ğu bildirilmektedir. ispanya 
ancak 14 • 15 milyon okkayı fındıklarının ise mahdut nis-
bulabiJmiştir. Geçen senenin bette ve Türk fındıkları fiat· 
15 milyon okka ihracatına lanna nazaran % 10 kadar 
karşı bu sene şimdiye kadar ucuza teklif olunduğu söylen· 
yalnız 10 milyon okka incir mektedir. Bununla beraber 
sevkolunmuştur. 1935 senesin· Türk fındıkları fiatlarının düş-
sindeki fiatler 5,50-10 drahmi miycccği kanaatı izhar edil· 
arasında bulunduğu halde bu mektedir. Çünkü Türkiye re· 
yıl 7 ,50-11 drahmi arasında koltesinin büyük bir kısmı 
satılmıştır. satıldığı gibi, her memleket 
Fındık: ispanya ve Italya' dan gelişi 
Hamburg fındık piyasasın· güzel fındık alamıyacağından 

da son hafta içinde kayde bu ürünlerin fındıklarımıza re· 

1 
değer bir değişiklik olmamış· kabeti pek ciddi sayılmamak-
tır. Fiatlar umumiyet itibaril«; tadır. 
geçen haftaki seviyelerini mu· Italya fındık piyasında son 
hafaza etmişlerdir. Son hafta hafta içinde kayde değer bir: 
içinde bilfiil -yapılan muame· değişiklik görülmemiştir. 
lelerin de pek fazla olmadığı Üzüm: 
tahmin edilmektedir. Noel Hamburg üzüm piyasasında 
yortusunun çok ydklaşmış ol· son hafta içinde ehemmiyet l 

--------~--ca~•~•~....,. 1 

Sovyet Rusya'da 2500 
kadın pilot var. 

Rnsya, üç sene1e bir milyon talimli 
kadın askere sahip olacaktır. 

Daily Expressin Varşova mu- hakkını istiyorlardı. 
habiri yazıyor: Sovyet Rusya'nın 'şimdiden 

Bugün dünyanın en büyük 2500 genç kadın pilotu vardır. 
harp ' mekanizmasını vücuda Daily Mail gazetesi Berlin 
getirmekte olan Sovyet Rusya muhabiri yazıyor: 
üç sene içinde bir milyon ta· Sovyet Rusya .• ın hava kuv· 

· limli kadın askere sahip ola· vetini daha fazla artıracakla· 
caktır. rına dair beliren alametleri 

Alman makamları yakından 
yakına takip ediyor ve ala· 
kadar oluyorlar. 

Bilhassa Moskovada 

Kadınların askeri teşkilatına 
mensup 500 delege Kremlinde 
toplanarak bu kadın ordusu· 
nun teşkili işini görüşecekler· 
dir. 

son 
zamanlarda yapılan bir kon· 

Bu kadınların esas ittihaz grede hatipıerden birinin 
et~kleri umde şudur: bize 150000 pilot lazımdır 

" Her sağlam vücutlu kadın 
askerdir." şeklindeki ifadesi bu alakayı 

S 
da artırmıştır. 

ovyet Sufrajetlerinden uzun 
israrlarından sonra böyle bir Sovyet gazetelerinden Prav· 

kadın askeri kuvvetinin teşek· da diyor ki : 
kül etmesine Stalin muvafakat "Sovyet Rusya şimdi dünya· 
etmiştir. Sovyet kadınları da nın en büyük hava kuvvetine 
kocalarının yanında harbet- malik bulunuyor. ihtiyacımız 

1 
I olan 150 bin yeni pilotu da Doktor kolayca temin edebiliriz. Çünkü 

Ali Ag~L memleket dahilinde 167 tay-
itll yare klubü mevcuttur . 

Çocuk Hastalıkları Her parti teşkilatı, Rusya 
mütehassısı gençliğine "Sizin yeriniz tay· 

lkinciBeylerSokağı No. 68 yarededir" fikrini telkin etme· 
Telefon 3452 • lidir.,, 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Basdurak. Büyük Salepçioğlu 
, • karşısında 

hanı 

-~~~==~~===~~~~ 

değişiklikler olmamıştır. Mua· 
meleler normal sayılmış ve 
yapılan işlerin büyük bir kısmı 
Noel yortularından sonraki 
f Devamı 4 üncü sahifede/ 

Jzmir ikinci icra memurJu-
ğundan: Dos. No. 932/ 9278 

Mustafa Zekiye 215 lira 
vnmeğe borçlu Halil oğlu 
Necib:in namına kayıtlı tapu· 
nun 1 ı /Haziran/927 günlü 
ve 282 cilt 35 sicil kayıtlı 
Karşıyaka'da Osman zade 
de 1740 metroda bağçe ve 
içersinde elli adet kavak ve 
bir miktar servi vesair eğaç· 
larla hayvan damı ve iki ev 
ve bir kule sair müştemilatın 
28 hisse itibarile 3 hisse açık 
artırmaya konmuştur. işbu 

gayri menkulatın tamamı 5000 
lira kıymeti muhammineli olup 
tarihi ilandan itibaren 30gün 
müddetle açık artırmaya çıka
rılmıştır. talip olanların kıy· 
meti muhammenenin % 7 bu· 
çuğu nisbetinde pey akçası 

veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve artır 
ma 28/ 1/937 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat 14 
de dairede icra olunacaktır. 

müşterilere ait bu hususun 
daireye talik olunan açık ar· 
tarma şartnamesini , 18111937 
tarihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilli ile sabit ol
mayan ipotekli,alacaklılar ile di
ğer alacaklıların ve irtifak hak sa 
hiplerinin bu haklarının ve bu 
hususta faiz ve masarife dair 
olan iddialarını evrakı müsbi· 
telerile 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi hal· 
de hakları tapu sicilli ile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından, hariç kala
cakları ve tayin edilen zaman· 
dan artırma bedeli,gayri men· 
kul ün % 7 5 ini bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere art· 
tırmanın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 12-2-937 
tarihine tesadüf eden Cuma , 

Hauptmanın dul kalan ka· 
rısı Madam Anna Hauptman 
daima kocasının nıasum oldı.ı· 
ğunu iddia ediyordu. Holonel 
Lindbergin çocuğunun çalın· 
dığı Hopvel (Yeni Jersey) 
şehrinde birkaç hafta kaldık· 
tan sonra bugün Nevyorka 

f Devamı 4 üncü sahifed~ 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıkla! 
t1e elektrik tedavisi 

İzmir • Birinci beyler sokağı-

Elhamra sineması arkasında 
No.: 55 

Telefon: 3479 
' • • . • ,!. t 4 -

günü saat 14 de gayrimenkul ~11 

çok arttırana ihale edilecektırİ 
Satış peşin para iledir, r1l8 

d'le· 
bedeli alınmadan teslim e .' le 
mez mal bedeli verilmezse ıhıt 
kararı feshedilir ve kendindttl 
evvel en yüksek teklifte bu o· 

· be· 
nan kimse arzetmiş olduğu 

1 
del ile almağa razi olursa 00 ı 
ihale edilir o da razi olr1l~0• 

d · eSI 
veya bulunmazsa icra aır le 
ce hemen 15 gün müddet 

ttıl"' 
arttırmaya çıkarılır b~ ar ha· 
maya alakadarlara teblığe ·fa• 

ı •ktı p 

cet olmayıp yalınız ilan a 1 ·hale 
olunarak en çok artırana 1 i 
edilerek her iki halde birin~,. 
ihale edilen kimse iki ihale 

8 

sındaki farktan ve diğer zara: 
)ardan mes'ul olduğu ve tafc· 
harcının belediye ve vakıf del· 
ranın ve yüzde iki buçuk d ğ\l 
laliyenin müşteriye aid ol u 
ilan olunur . 

1937 
TÜRK HA VA KURU MÜ 

Yılbaşı piyangosaJ 
ADET LiRA -

1 Mükafat 400,000 

1 " 100,000 

1 ikramiye soo.ooo 
1 " 200.000 
1 .. 150,000 
1 " 100,000 
1 " 10,000 

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) 400,00Q_ -· 
8600 2,775,000 

500 Mükafat -
9100 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
--------~------------------------....... ll!m ............................ . l Hiklige 1 Coban , 

Beşik üstüne kapanan genç 
kadın, ağır ağır kalktı. Dıvara 
vuran gölgesine bakarak, tatlı 
tatlı gerindi. Dantel köpükler 
içinde penbe bir çiçek gibi 
uyuyan mini, miniyi uzun uzun 
süzdükten sonra kucağına aldı. 
Adımları duyulmıyor, vücudu 
sarsılmıyordu. Nefes bile alını· 
Yarak yürüdü. Yatak odasını 
aralık kapısını itti. Yatağa 
doğru süzüldü. 

Dışarda ay vardı. Perde· 
lerin aralıklarından duman 
renkıi hafif bir aydınlık geli· 
Yordu. Çocuğu bırakarak doğ· 
rulunca, karyolanın bronzla· 
rında titreşen bir kızıllıkla 
Ürperdi. Ansızın içi burkula-
rak döndü. Hizmetçi, soba· 
nın kapağını açık bırakmıştı . 
Bu kızıllık oradan geliyordu. 
Sonra bu oda. biraz da aba
iur. En çiy aydınlıklar bile, 
buraya dolunca, yumuşayıp 
tatlılaşırdı. Duvar, şarap ren· 
Rinde bir kumaşla kaplı idi. 
Yatak, içinden ışık geçen bir 
nar tanesinin boyasında idi 
Ve genç kadın da bir alev 
RÖmlek ııgiymişti. 

Bütün bunlara kapağı açık 
bir sobanın döktüğü kızıllığı 
da katarsanız, manzarayı can· 
lan_dırmış olursunuz. 

işte bu odada bu güzel, bu 
çiçekli ve ışıklı dekor arasın· 
dı, şimdi sessiz bir facianın 
Perdesi kalkmıştı. Fosfor işa· 
retli küçük bir saatin tıkırdısı 
?
1
1rnasa, insan kendisini rüya 

l enıinde sanacak . 
Alev gömlekli kadın, soba· 

~~ ya~ındaki lkoltuğ'a olur~ 
ozleri, karyolanın demirle· 

t' 
•ııde oynaşan alevlere daldı 
ıitti. 
I<arşı dıvarı, hayal sihirbazı 

)ardı. İlkin uzun bir boşluk 
tuku;~--;-ç;ıa,: Sonra b~ çukur 
~•vaş yavaş beliren şeylerle 
()larak, başka bir oda peyda 

01du. Bu oda, yerde parça 
~ltç.a berbat halıları, dıvarla-
j'n~a kargacık burgacık resim· 
~· . ve iki harap koltuğile 
U l~ı temiz, fakat adamı 
tkutecek kadar yoksul bir 

)erd· O d ··k k · · b' ı. rla a yu se pırınç 

t karyola, örtüleri altından 
'Vrırn kıvrım tel barsakları 
f 0türıen gebe bir somya vardı. 
~ilce bir zevki, her tarafından t 1 ayrı zedeliyen~ bu odada 
~ a, kapağı açık bir soba ya· 
l 'Yor, bu karyolanm demirle· 
'ilde kızıl alevler oynaşıyordu. 
-d Nigar, • alev gömleklinin 
~tl Nigardı - dudaklarında 
t 1 bir gülümseyışle bu vi· 
~eye bakıyordu. Yüzünde 
tııı'nrne yoktu. Alnında gu· 

Unun incindiğini bildiren 
~tbir kırışık görünmüyordu. 
~ Vakit bu odaya bir kulü
t Ye inen bir melek gibi gi· 
\Ve bir ışık dalgası, nasıl 
~aştığı çöplüklerden kirlen· 
~ ~~. o da bur,adan öyle 
tsız geçerdi. 1 

~igarı, böyle tatlı tatlı gü· 
Seten de, J_şte bu eşsiz 

ışığında 
F ratelli Sperco 
vapur acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" BACCHUS ., vapuru 14 

birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ~ HAMBURG l~ 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
. & Co. 

DEUTSCtlE LEV ANTE LINIE 
G. m. b. H.-HAMBURG 

"CHIOS" vapuru 23 birinci 
kanunda bekleniyor. 26 sına 

manları için yük alacaktır. kadar ROTTERDAM, HAM· 
ORESTES.. vapuru 28 bi· BURG ve BREMEN için yük 

rinci kanundan 3 ikinci ka- alacaktır. 

nuna kadar ROTTERDAM, AMERICAN EXPORT LlNES 
AMSTERDAM ve HAMBURG THE EXPORT STEAMSAIP 
limanları için yük alacaktır. CORPORATION • NEVYORK 
SVENSKA ORIENT LINES "EXMOUTH" vapuru 19 

" SMALAND .. nıotörü 10 birinci kanunda bekleniyor, 
birinci kanunda ROTTER- NEVYORK limanı için yükli-

yecektir. 
DAM, HAMBURG, GDYNIA .. EXECUTIV ,, vapuru 3 
ve SKANDlNAVY A limanları ikinci kanunda bekleniyor, 
için yük alacaktır. 

"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 

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

"PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
kanunda MALTA ve MAR· 
SiL Y A'ya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

Olivi~r ve şü
rekası Limited 

NEVYORK limanı için yük 
alacaktır. 

"EXMOOR .. vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV· 
YORK için yük alacektır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BÜ KREŞ 
"DUROSTOR. vapuru 23 

birinci kanunda bekleniyor, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LATZ için yükliyecektir. G,'\· 
LATZ'a aktarma suretile BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRA TISLA VA Vl
y ANA ve LINZ için yük ka
bul edecektir. 

AMERICAN EXPORT LlNES· 
THE EXPORT STEAMS

HIP CORPORATION 
PİRE' den AKTARMALI 
"EXCALIBUR,. vapuru 18 

birinci kanun PiRE' den hare
ket edececektir. BOSTON ve 
NEVYORK limanları için yük 
alacaktır. 

•EXETER" vapuru 1 ikinci ... 
kanun PiRE' den hareket ede· 
cektir. BOSTON ve NEV
YORK için kabul eder. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gündür 

PIRE-NEVYORK 18 gündür 
llll!lıııı-ı-- -

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 

• 

26 8irmcı kanun 936 

# - ' 1 lzmir Yü sucatı 1 
Türk etinin • 

Halkapınar k maş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağla 

e ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler ıçın bu mamulatı tercih ediniz 

Satış erleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
fvlimar Kemalettin 
KANDEAIİR Oğlu 

caddesinde FAHRı 

'9 .. llİll .. l::ml ...... mllli'mBMmlil~FWIEl·'~*~-Wll:mlllll:l .. !lll!!mlım!l ..... R .... ~ 

• •• ' .!~ • .-:~ • . • • • •• - " : ·.>;· · .. ~-~~:: ~. ·, - ı . . . '-1 IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

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

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

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -

birinci kanunda bekleniyor, 
ISKENDERIYE, HAYFA, Df
YEP ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul eder. 

ARMEMENT H. 5CHULDT -
"HAMBURG 

"TROYBURG" vapuru 18 
ikinci kanunda bekleniyor. 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN için yük kabul 
eder. 

LTD.-LIVERPUL 
"DROMOS,, vapuru 10 ikin· 

ci kanun, UNERPUL ve AN
VERS'ten bekleniyor, BUR
GAS, VARNA ve KÖSTENCE 
için yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

ltıizliktf:-denilebili~ 'Çok 
l'rıeden bu harabe içinde 
ka bir canlı haraba belirdi. 
' Vücudunda ve yüzünde 
~·~ güzellik, manalılık , hatta 
\alık bile tanımıyan bir 

~~ .... ~•#. 
_, 

(}llı~ı .. • "'ANGORA"~ vapuru lima· 
.. ..... 

.. 

o1lıuu; rıları, bir arada görenler, nımızda olup yüklerini rıkar- ~ • / ..,. b titriyen alev ışıkları, ne o v 

~- ahçıvanla; bir çiçeği manasiz yüz kalmıştı. Bir tek maktadır. ~ij ; 1 

~'Yana st!yretmiş olurlardı. çocuk sesi, bütün uçnrumları Tarih ve navlunlardaki deği· ~ [ 1 
ç kadın bu kaba, bu çe· doldurmağa yetmişti!. şikliklcrden mes'uliyet kabul Z.lrcıOll ,C,eı..Nt<Aaj 
~buğu nasıl soym~, ;uş~;•o~:.. .... .;.ll.a;k;k;ı~S;;u;ha:_;G~e~z:g~in;' ~;ed~i~lm~ez~ ................. .;. .... /.·.· .... ~ ............................... ~ .... ~>~~---.. -~~ .. ~~·llClilsw• 

--
-
• 

• 

~~ • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,~öbreklerı 
\lrjeD a aprahatsızve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlar bun -• 

1 

1 

---!lerı 
rler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Y anya gölünün kanlı f acıası 

Şan Kay Şek bu akşam Nankin'e va-ra- -Birinci k;sım["'s!::~~v·~fı~~:d;!~r~kn~ief.~
cak bUyUk tezahUratla karşılanacak T~~ir, Şanlı yezirim, n~. ~~dun 

' boyle? Senı ıstıraba duşuren 
Asi general Şan Şulyan da ŞanKay Şek'iri tayyaresine sebep nellir, diye sordu 

refakat eden tayyarelerden birinde bulUDUyOr Uzunca bir zaman süren \ fazla tanımış olan kötü ruhlıJ 
bu asabiyet hasabile paşanın odada yalnız kaldılar. 

Nankin 26 (Radyo) - Şankay Şek'in serbest bırakıldığı hakkındaki haber, burada büyük bir sevinç uyandırmıştır. Nankin gözleri birer kan çanağını Tepe<ielenli: 
şehri, baştan başa donatılmıştır. böy· Şankay Şek'in, bu akşam tayyare ile Nankin'e vasıl olacağı ve büyük tezahüratla karşılanaçağı söyleniyor. andırıyordu. - Bre Tahir, ne oldu 

Son gelen haberler, asi general Şan Şulyan'ın da Şankay Şek'in tayyaresine refakat eden tayyarelerden birinde bulunduğunu Vakit daha erkendi. Tepe- le? iki gün varki hiç görün· 
bildirmektedir. delenli, odasının dibinde bu· medin? beni büsbütün unut· 

Şankay Şek'in, şartsız olarak serbest bırakıldığı söyleniyor. lunan kapısını açtı ve başını tun dedi. 
---------··~ .............. _. .......... E kapıdan çıkarak baktı . Başını - Velinimetim veziriıt1• 

Çimento 
geliyor 

F•ı• t• t hk•k h t• A •k t hiddetle sallıyarak: yanında "olmasam da gene 1 IS ın a 1 eye 1 merl a nln - Hepsi de uyuyor. Hiçbir senin ıçın yaşarım. Bütün 

işini bitirmek Üzre Tanınmış gazeteci. ~~;:•h0:::~:.d~~ıkm•ş değil, ~:!!~ıi;.eıim senin işlerinde• 
Ankara, 26 (Radyo) - Hü· 

kumet; memlekette hüküm 
süren çimento buhranını na· 
zarı dikkate alarak hariçten 
otuzbin ton çimentonun itha· 
line müsaade etmiştir. 

_ __ • lerinden biri öldü Bir müddet daha odada - Hele yanıma gel.. Tahir 

Araplar, tahkik heyetile temas Nevyork, 26 ( Radyo ) - dolaştıktan sonra Tepedelenli sen benim en sevgili ve sadık 
(Erst) gazeteler şirketi müdü .. ü pencereyi açtı, etrafına ha- adamım değil misin? Yanıın8 

etmemekte hala ISrar ediyor eski muharrirlerden M. (Artur kındı. Hala uyanan yoktu. Bu· yaklaş ta bak, kalbim göğ· 

---· .. ---
İstanbul'da 

İktısad fakültesi 
açılıyor 

lstanbul, 26 ( Hususi ) -
Bura üniversitesine bağlı olmak 
üzere bir iktısad fakültesi açı· 
lıyor. Bu fakülteden çıkacak 
olan gençler, iktısad vekaleti 
emrinde çalışacaklardır. ---... ··-----
Çemberlayn 

Parise gidiyor 
Londra 26 (Radyo) - Fi

nans bakanı Noil Çemberlayn 
dün Paris'e hareket etmiştir. 

Mumaileyh, Fransız finans ha· 
kanı M. Vensa Oriyol ile ko· 
nuşacağı söyleniyor. 

•••• 
Madrid dün cehen-
nemden bir manza

ra halini aldı 
( Başta~af ı 1 inci sahifede) 
tün limanlann abloka edilmiş 
bulunduğunu ve bu limanlara 
girmek istiyecek olan vapur· 

ların uğrıyacakları akıbiyetten 

mes'uliyet kabul etmiyeceğini 

tekrar ilan eylemiştir. 

----· .. ---
Otoray bir ada 

ma çarptı 
İzmir' den Tire'ye gitmekte 

olan otoray, Hüseyinağa köp
rüsü mevkiinde ray üzerinde 
dolaşan Bayındır'lı Selim oğlu 
Mehmed 'e çarparak, yaralan· 
masına sebebiyet vermiştır. 
Yralı derhal hastaneye kaldı
rılmıştır. 

---··---
Mektep ihtiyacı 
Kültür direktörlüğü, bölge 

kültür müfettişliklerine birer 
tamim göndererek mıntaka
larındaki mektep ihtiyacını 
sormuştur. 

Henüz mektep inşa edil· 
memiş olan köy miktarı ile 
bunlardan hangilerinde mek
tep inşaasına lüzum olduğu
nun da bildirilmesi istenmiştir. 

-----t----+------
P o Ii s divanı 

Brizyan), 72 yaşında olduğu nun üze'i-ine, süm içinde nasıl çarpıyor· 
Kudüs, 26 (Radyo) - fj. Heyet, daha üç hafteı tah- ' h ld ··ı - .. B 

l
. . h 

1
. h kk d hk'k a e o muştur. u zat, se· - Atanaş.. Bre Atanaş !.. Sanki gögw süınü yırtacak "e 

ıstın a va ı a · ·ın a ta ı at k' k k d 
ı ı at yapaca ve on an sonra nede ikiyüz elli bin dolat diye seslendi . dışarı fırlıyacaktırl. 

yapan ngiliz heyeti, ruhani reislerle muhtelif cemaatler derhal Londra'ya hareket ede- alıyordu. Sade seslenmedi, bağırdı. - Şanlı vezirim,"'ne oldoll 
reislerini dinlemiş ve bunların cektir. .. .. • • Bunun üzerine konakta hemen böyle? Söyle seni keder 1ı1e 
verdikleri ifadeleri esas tuta- Filistin Arap'ları, tahkik Jta)ya' da herkes ayağa kalktı. Atanaş ıstıraba dü;.üren r.asıl bir ha· 
rak büyük bir ~ezleke yap· heyetile henüz temasa gelme- /spanya'ya gönüllü Baya da bu arada yatağından disedir?. 
mıştır. mişlerdir. fırladı. Bu sırada Ali paşa . Arkası var. 

______ ._ ....... ..-. göndermiş kapıda göründü ve, ___ __. .. ._. ----
Moskova' da teessür var Paris, 26 (Radyo) - Al- - Ne oldunuz böyle.. He-

manya' nm son hafta zarfında pin iz de girdiniz mi ? • 
ispanya sularında batırılan Rus vapu-

runun mürettebatı boğuldu 
Moskova, 26 (Radyo) - İhtilalcilere mensup harp gemileri· 

nin zapttikleri Rus vapuru, Sevil limanına götürülmüşlÜr. Tor· 

pillere çarparak batan diğer bir Rus vapurunun mürettebatın· 
dan hiç kimse kurtulamamıştır. Bu haber, burada derin akisler 

lspanya'ya yirmibin • [kadar Diye bağırdı. Burada saat-
gönüllü gönderdiği, Madrid lardanberi yapayalınız bekli· 
müdafaa komitesi reisi Miya- yorum, hiçbiriniz meydanda 
manın bir raporile teeyyüd yok, üstünüze mezar toprağı 
etmiştir. Bu gönüllüler, tama· mı serptiler? 
men general Frankc/nun ku· Atanaş Baya, • 
mandasın;-y;rilmişti;.--· - Kusurumu af buyurunuz 

Son .tetkikata göre, ftalya· vezirim nasılsa dalmışım, sesi-
---------•~• .. ·~·--------- d d c b 

Z
• t ID l k • dan da general Franko'ya nizi uyama ım.. eva ını 

uyandırmıştır. 

1 raa 1 ıs mem e et pıya. epey mühimmat ve asker verdi. 

T 1 b 
• safarında ürün/eri- gönderilmiştir. - Hepinizin de Allah be-

8 e esıne ara. mizin vaziyeti .. . ..... lanızı versinl • •ı · k Alman Haupt- Ali paşanın adamları, böyle 
zı verı ece I Baştf!rafı 2 inci sahifede J küfürlere alışkan idiler. Atanaş Tay yare Yılbaşı 
Ankara, 26 (Hususi) - Hü· 

kumet, örnek olacak şekilde 
çalışmak şartile bütün ziraat 
mezunlarına arazi ve kredi 
vereceğini bildirmiştir. -----·---

Ankara'da 
Gaziayınt~b 'm[ kur. 

ru tuluş merasimi 
-U- ·- • 

Ankara 26 (Hususi)- Gazi 
A"ntep'in kurtuluşu -yıldö~ümü 
münascbetile dün - Halke""vind; 
büyük merasim yapılmıştır. 

Bu merasimde Vekillerimizin 
·bi; kısrru haz;- bulunmuşlar: 
dır. Merasimde nutuklar ~öy· 

lenmişti~. 

ilkbaharda 
Romanya'~ ve· Bulga
ristan' dan göçmen 

gelecek 

yüklerr.elere müteallik bulun- man katil de• Baya, fevkalade bir vaziyet • 
muştur. Fiatlarda hemen hiç· olduğunu anladı. pıyangasu ., ·ı • d • ? Pacıa·. 1937 Büyük ikramiye yarıl11 
bir değişiklik görülmemiştir. gı mıy ı . v ı 1 d 

Son hafta içinde İzmir pi· - Bana bak bre Atanaş.. mi yon ira ır. t k (Baştarafı 2 inci sahifede) Ayrıca 400, 100 bin lira~ 
yasasında 100 kilo başına cif dönmüştür. Tahire kadar git. Ona .. Ali mükafat ile 200, 150, 100 bdı~ 
Hamburg olmak üzere istenen Madam : Hauptman kocası paşa seni ıcce karanlıktan liralık büyük ikramiyeler 
fiatler 18·26 Türk lirasıdır. Hauptmanın devlet tarafından beri bekliyor" del. vardır. p· 

Yumurta: bigünah olarak idam edildiği Atanaş, Tabirin bulunduğu Biletler İzmir Piyango '.. 
Noel yortusunun yaklaşması isbat edecek delail topladığı· yere i'İtti ve pek az zaman rektörlüğü gişesinde ve bayı· 

dolayısile Almanya' da yumurta k sonra Tahir sarayın avlısında lerde satılmıya başlamıştır·. le 
nı anlatara lakırdıları ağzın· Sl}rfiyatı önemli nisbette yük- göründü. Paşa, vakit kaybet- yeni seneye yeni taliioıı 

selmeye başlamıştır. -- fdanl dökülerek diyor ki: memek için pencerede bekle- girmek için bu bir fırSk8:tti•;ı 
Türkiye' den ithalata gelince şte: şimdi isbata hazırım, mekte idi . Şimdiye kadar binlerce ış yıt 

Almanya yumurta dairesinin Suçlunun kim olduğunu yakm· Tahir paşanın yanına gir- zengin eden bu piyaoS'
0 

verdiği malumata nazaran,'"bu da ortaya çıkaracağız. O za· diği vakit, kapıyı sıkı sıkı iştirak ediniz. 0 li· Cdair~ni~ - ~emleketimizden bi:' man kocamın kabahatsiz oldu· kapattı. iki adam, ahlak ve Bilet fiatleri : 2,5, 5, 
1 

rinc(°~eikincrTeşrin-a,Yiari~}:- ğunu herkes anlıyacak. Tahki- tabiyet itibarile birbirini en radır. • 

da yaptığı mübayyat 14,000 katımızın sonuna yaklaşıyor. . lzmir vakıflar direktöriii-
yarım sandığı bulmuştur. Fi· ifşa etmek üzere olduğumuz 
atler G sınıfı malların 1440 hakikatler dünyayı hayrete dü· ğünden: 
tanelik tam sandığı başına şürecektir. Bunu size vadedi- Lira Vakfı Mevkii 
Alman hududu teslimi 84·85 yorum . 500 Natır zade camii vak. Çömez sokağı 

mark raddesindedir. Türk ih· Ma4am Hauptman bu sıra· 800 Hisar camii vak. lrgat pazarında 

No. 
8 

91.95 
62 

Cinsı ..,, e" 
küçll~ 

dük:ki" 
"'· eti küçll~ racatçıları son hafta içinde da üç yaşındaki erkek çocu· 400 Esnaf şeyhi vak. Hastahane arap 

Ankara'dan gelen haberlere her ne kadar 90 mark iste· ğu Manfred'i kollan arasına fırını cad. 
göre Sıhhat ve içtimai Mua- mişlerse de yumurta dairesi sarmış bulunuyor. Ve bir yan· 250 ,, " " Hastahane arap du .. kki" 

62/21 

venet Vekaleti, İlkbaharda Ro- "k l d B 1 dan konuşuyordu. fırını cad. ayni . aite e u gar yumur -
manya ve Bulgaristan' dan ge- taları için dahi 84 mark öde· Ölen kocasının adını neden 250 " .. ,, Hastahane arap 
tirilerek memleketimizde is· temizlemek istediği meydan· firını cad. 1• efl 

diğinden ihracatçılarımızın tek· .... ~ 
kan edilecek mühim mikdarda dadır. Oğlu, son sekiz ay 1500 Bezmi Alem vak. Sürmeli sokak 4 huyu 11e 
göçmen için şimdiden mühim lifini kabul edememiştir. Bu içinde maslup kocasının tıpa 400 .. ,, 41 kahvehıt 
h ı ki k d aralık Almanya'ya gönderilen · l ğ b ı sa azır ı ar yapma ta ır. tıp aynı o ma a aş amıştır. 50 ,, Armutlu sokağında 9 ar 

iskan müdürlükleri kadroları Türk yumurtaları mezkur da· Oğlanın saçları lepiska sa· 50 ., ., 11 " 

62/2 " 

genişletilecek ve ilkbaharda irece iyi görülmektedir. Bu ~ rıdan babasının saçlarının açık 50 ., 13 " ~" 
getirilecek göçmenlerin iskan itibarla mevcut kontenjanımız- kahve rengine dönmüştür. 200 ,, Alta; sokağında 25 dükk' 
işlerinin kısa zamanda başa· dan azami surette istifade edi· Ağzı, babasının ağzının ayni 150 ., ,, 23 " 8 
rılması ve bu göçmenlerin der· leceği ümidi biraz daha kuv· inatçı ifade ve manzarasını ta· 300 Kırım mescidi Karakapı cadde· 2221216 ars 
hal müstahsil hale getirilme- vetlenmektedir. şıyor. Fakat oğul ile baba sinde _1.931. 
leri temin edilecektir. Yunanistanda son hafta içinde arasında en şayanı dikkat mü· Açık artırma gününde ·stekli çıkmadığından dolayı 5 .11slt'1 

ilkbaharda memleketimize Türk yumurtalari üzerine mu· şabehet gözlerdedir. Hauptma· 

1 
salı günü saat 15 şe kadar ihalesi uzatılan akaratın ~ 01ıt11 

getirilecek göçmenlerden mü· amele olmamıştır. Yerli mal- nın oğlu Manfred ayni yuvar- yukarıda ğösterilmiştir. Peşin para ile mülkiyeti satılac8 ~tof 

Polis divanı dün emniyet 
müdürlüğünde toplanmış, bazı 
polis memurlarının vazifelerine 
iid suçlan münasebetile hak· nimce bir kısmı vilayetimizde ların fiatlarında da bir deği· lak ~ik .. dik bakan y~şilimtrak 1 bu .ıayri menkulleri almağa istekli olanların vakıflar df 

lll•liil••iiillll•iılli ····---•llfılill•lill•••••Iİ ••••li .. ·· il olunur. 
1 


