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müştür. 

ULUSAL 

İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Tayyare 
piyangosu 

ltanbul 13 (Hususi) -Tay· 
yare piyangosunun keşidesi 

dün bitti. Kazanan numaralar 
aşağıdadır: 

30,000 Lira 
29661 

Namaraya düşmüştür. Bu 
numaranın son iki rakamı ile 
nihayet bulan biletler 20 lira, 
yani onda bir biletler 2 şer 
lira amorti kazanmışlardır. 

10000 lira 
20368 Numaraya 

1000 lira 
1705 numaraya düştü. 

500 lira kazananlar: 
1169 25629 3977 
4707 13175 18267 

19514 28257 18948 
15824 1182 4163 

1448 28292 
150 lira kazananlar: 

9593 18390 26505 

7323 
17108 
5777 

12987 

---·· .. -- 17817 22499 10371 
12307 
17551 
11926 Amerl. ka' da 26395 5751 11841 

9802 26076 13809 
Reisicumhur intihabı 10463 15359 17462 

V . 13 (Radyo) _ 25497 21918 11014 
aşıngton, 8147 4430 .14698 

Amerika Cumhur reisi seçi· 8614 18760 9938 
mine devam ediliyor. M. Ruz· 3118 3863 18320 
velt, Teksasla söylevler vererek 13133 10774 

2876 
3637 
5580 

21912 
16818 
9132 

~ ve birlik partisi lehine propa- 100 lira kazananlar: 

Lord Eden 
ıuül ile hususi bir komisyonun zecri tehirlerin kaldırılmasını 
teşkili istenecek ve bu komite ve fakat Habeşistanın ilhakı· 

----------.... ·.-.~···~ .. --~~------
Sir Tomas, masum ol-
duğundan bahsetti 

~-----~--~--Başbakan Baldvin; mahkemenin 
verdiği kararı kabul etmek 

zarureti var dedi 
Londra, 12 (Radyo) 

Avam kamarası, bütçe esrarı· 
nln ifşası hakkında tahkikat 
heyetince hazırlanan raporları 

_, 
8e/ç;Jc 

Br .. k a Kralı Leopold 
Va.nzul_sel, 13 (Radyo) - M. 

e aııd d·· k 
~İderek .' un a şanı saraya 
llrafın gıderek kral Leopold 

dan kab 1 d"l · · u c ı mıştır. 

1 
kabul etmiştir. M. Baldvin, 
Tomas ile Brud'un artık he· 
saplarının görülmüş olduğunu 

söylemiştir. 

İşçi partisi reisi binbaşı 
Etley, bazı lngiliz ve Amerİ· 
kan gazetelerinin ileri sürdü
ğü gibi Londos şirketinin de 
bu mes'ele ile alakadar oldu-
ğunu söylemiş ve Londra pi
yasasının sıkı bir· kontrole tabi 
tutulmasını istemiştir. 

Londra, 12 (Radyo)- Sabık 

müstemlekat bakanı Sir Tho
mas, Avam kamarasında hak
kındaki isnadat için izahat 
vermek üzere söz almış ve 
şunlerı söylemiştir: 

Meclisin hiçbir azası benim 
düştüğüm bir vaziyete düşme· 
miştir. İstifa etmekle vazi4cmi 
yaptım. Ali mahkeme bu hu
( Devamı 4 üncü sahifede) 

Kral, ne yapıp yapıp, kabi
neyi bir an evvel teşkil etme· 
sini M. Vanzeland'dan istemiş 
ve bu hususta bütün gayret· 
lerini sarfetmesini beyan ey
lemiştir. M. Vanzeland, kralın 
arzusunu kabul ederek kabine 
teşkili için çalışmaktadır. 

gandalar yaparak muarızlari!e 23719 23260 6701 
5607 29487 8410 

mücadeleye girişmiş bulun- 18596 19109 415 

3362 
23129 
26345 

maktadır. Klevelond ahalisi, 27128 10579· 19786 
19 rey muhalife karşı 984 12387 29637 26454 

18729 
25691 
25495 

reyle Repopl_ikanladan M. 
Landon'u reisicumhur namzedi 
olarak seçmiştir. Halk, M. 
Landon'un evi önünde teza
hürat yapmış ve (Yaşa) diye 
bağırmıştır. 

23397 17844 25099 
9524 29463 13256 

20395 9889 905 
9506 8229 27070 

9065 
17210 
13009 
27743 3285 19598 10745 

25022 482 19779 
20000 lir ahk büyük 

mükAfat 
En son ı çekilen 20 bin lira

lık büyük mühafatı aşagıdaki 
40 numara kazanmıştır: 

19787 10120 226 
22109 17094 17811 
22753 22683 25531 
7183 18042 22601 

18976 23204 13735 
21683 12461 4062 
20778 21012 24036 
14017 11584 15800 
12334 1452 17596 
25668 21251 16823 

7073 
478 

24047 
22819 
19159 
14615 
1553 
2952 

24359 
24002 

--------..-·· ·~··-~~---------
Fransa' da amele grevi 

Dün yapılan toplantıda, dilekleri kabul 
edilinceye kadar grevin deva

mına karar verdiler 
Paris, 12 (A.A) - Bugün 

saat 18 de Paris madeni sa
nayi amelesi delegasyonu ev· 

velce tesbit olunmuş ve pat
ronfar tarafından kabul edilmiş 
olan ücretler baremi projesi 
hakkındaki kararını tahriri 
olarak mesai nazırına bildire
cektir. Binlerce kahve otel ve 
lokanta amelesi Jean Jau· 
res Jimnazında bir toplantı 

yaparak dilekleri tamamen tat· 
min edilinceye kadar greve 

devam etmeğe karar vermiş
lerdir. Sendikalar murahhas· 

ları kendilerine sükuneti mu
hafaza etmeleri tavsiyesinde 
bulunmuşlardır. Bundan başka 
Sendikalar murahhasları, Pat· 
ronlarla yapılagelmekte olan 
müzakerelere bugün tekrar 
başlanılacağını söylemişlerdir. 
Toplantıdan çekildiği esnada 
grevciler bir alay teşkil et· 
mişlerdir. Bu alay bulvarlardan 
geçerek mesai bürosuna git· 

Çe heekA ti ın · u ume 
İtalya'nın zecri tedbirleri 

bir farklı olarak kaldır-
ması teklif ini reddetmistir. .. 

Fiati (100) Para 

Balkan matbuatı kon
gresi müzakereleri ·-·------

Kongre, dört balkan devleti dış iş
leri bakanlarını fahri reis secti 

' 

Balkan antantım imza edenler 
Bükreş, 13 (Radyo) - Bal- nin fahri riyasetine seçmiştir. 

kan antantı matbuat kongresi, Kongte, dün ak))am bir zi· 
müzakerelerine başlamış ve ilk 
toplantıda Balkan ittifakını yafet vermi~ ve bütün gaze-
imzalmış olan dört devlet tecilerle dört devlet delegesi 
dış işleri bakanlarını, kongre- bulunmuştur. 

~~-~--~--·~·~·~ .. --~------
Çinde harp hazırhklar1 

devam ediyor 
Kuanton, bütün kuvetlerini 

silah altına çagırdı.Nan 
kin de hazırlanıyor 

Nankin 13 (Radyo) - Mer· bombardıman etmesi ihtiına· 
kezi hükumetin bütün kuvvet- lim~ karşı takviye edilmiştir. 
lerini Şangaya çekecek yerde 
cenuba sevketmesi, Kanton 
dan daha evvel harekete geç
meğe karar verdiğini göster· 
mektedir. 

Merkezi hükümet, Kantona 
harp malzemesi satmamasını 
bütün devletlerden rica ede· 
cektir. • 

Şangay 13 (Radyo) - Ko
vang Çin ve Kovanko' un bü
tün kuvvetleri silah altına 
çağrılmıştır. Kadınlar da has· 
ta bakıcı yazılmağa başlamış· 
!ardır. Harp malzemesi nakli 
sesleri sokaklar da işidilmek-
tedir. Tea nehrinin mensabını 
muhafaza eden istihkamlar, 
Nankin kuvvetlerinin Kantonu 

• •• •• 
Boks maçı 

istanbul 13 ( Hususi ) -
şehrimize gelen Yugoslavya 
yarı orta siklet boks şampi

yonu ivan Konstay ayni sik
let Türkiye şampiyonu Melih 
ile bugece bir maç yapacaktır. 

miştir. Orada hiçbir hadise 
olmamıştır. Paris'in bazı tez-• 
gahlarında inşaat amelesi tek· 
rar işe başlamıştır. Şimal de
partımanında iş başına dönen· 
!erin miktarı 105 bini geçmişti: 
bugün de iş başına dönenler 
olacak ve bu miktar artacaktır. 

Paris 12 (A.A)- Paris mın· 
takası amele sendikaları birliği 
grevcilere tahrikatçıların söz· 
lerine kapılmamak tavsiyesin
de bulunmaktadır . 

-ltalya 
Zecri tedbirler kalk
madıkça Cenevreye 

dönmiyecek ----Tt ---- .. 

J 
1 

Baron Aloizi 
Cenevre 13 (Radyo) - Ba· 

ron Aloizi, dün Uluslar sos-
yetesi genel sekreterliğine 
gönderdiği bir telgrafta, sos-
yetenin herhangi bir komite
sinde azalık inhilal ettiği tak· 
tirde İtalya adına n<>mzed 
gösterilmemesini ve çünkü, 
zecri tedbirler kalkmadıkça 
İtalyanın, hiçbir komitede de
lege bulundurmıyacağını ve 
Cenevre'ye dönmiyeceğini bil· 
dirmiştir. 
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Holç namını taşıyan Tolbiyak, 
arabadan atlamış istasyonda 

kalabalığa karışmıştı ••• 
Maza hapishanesi önünde 

dilsiz kaçırıldığı gece Piyedoş 
makasçı Piyer Kambremer ile 
görüşurken adamcağız, küçük 
kızı Mart' ın az kalsın şimen
difer altında kalıp ölmesine 
sebebiyet verecek olan adam· 
dan şikayet eylemişti: Piyedoş 
geçmiş vak'aları şöylece ha
tırasından geçirince Kambre· 
mer' in, Tolbiyak'm yanına gel
diği zaman kızının bir mirasta 
hakkı olduğundan bahscyledi
ğini söylemiş olduğunu hatır

lıyabildi. Kendi kendine de
di ki: 

- Bu defa, hakikat hali 
keşfettim zannediyorum. Tol
biyak makasçıyı görmeğe git
mekte olduğu için kıyafetini 
değiştirmiştir. Şimdi iş yoluna 
girdi. Bu çapkın herif Kam· 
bremere bakalım ne diyecek
tir. Mahaza, Kambremer bana 
herşeyi söyliyecektir. 

Tolbiyak'ın rakip olduğu 
araba, Ostraliç köprüsünü 
geçtikten sonrada caddeyi 
takiben yürümekte devam etti. 
Piyedoş, bir aralık Tolbiya
kın Paris haricine çıkacağın
dan korkmağa başlamıştı. Be
reket versin ki, iş bu dere
ceye gelmemişti . Çünkü Tol
biyak, yolda kolunu ve başını 
arabanın penceresinden çıka
rarak, arabacının eteğini çek
miş ve kendisile bir müddet 
muhavereden sonra araba 
birdenbire sağa doğru yol 
kırıp istasyon içine girmeğe 
yüz tutmuştur. Piyedoş, bunu 
gördüğü gibi evvelki müla
hazasını tekrar ile dedi ki: 

- f yi keşfetmişim. Herif 
Kambremer ile görüşmek üze
re buraya gelmişti. Fakat yol
cuların bulundukları salon 
önünde arabadan inmesi ga
riptir. Şimendifer makasçıları 
orada bulunmazlar ki, Lakin 
kendisi nereye isterse 
çıksın . Ben yalnız, onun ar
kasını bırakmamağa mecbu
rum. 

Piycdoş, bu sözleri söyle
dikten sonra arabacıya tevek
kuf için emir verdi . T olbiya
kın indiği yere doğru yürü
meğe başladı . 

Müsyü Holç, arabasını bı
raktıktan sonra istasyona gir
di. Piyedoş ta onu takip et
ti. istasyon kalabalıktı. Bu 
sebeple piyedoş , Holç'u kay
betmemek için son derece 
dikkatli davranmağa mecbur
du. Fakat buna rağmen Pi-
yedoş, geniş bir nefes almış 
bulunuyordu. Zira bu kadar 
insanın gezip dolaştığı bir 

1 

yerde, Tolbiyak'ın kendisini 
görüp ondan şüphelenmesi, 

adeta imkansızdı. Birçok ha
mallar, ellerine birer yol san
dığı veya bir bavul almışlar, 
kadın, erkek, yüzlerce insan, 
yolculara mahsus sıraları iş

gal eylemişlerdi. 
Tolbiyak, bu kalabalık içine 

karışınca, şuna buna bakarak 
biraz vakit geçirmek istiyor 
gibi görünüyor, fakat haki
katte, zihninin başka bir işle 
meşgul olduğu, pek beJJi olu-

yordu, doğruca bilet verilen 
yere gitti. Piyedoş, sabık ha
fiyenin, bir müddet sonra 
kalkacak olan bir trene bine
rek bir tarafa gideceğini 
zannederek, kendisi dahi azi
mele karar verdi. Tolbiyak, 
bu sırada trenlerin azimet 
saatlerini gösteren levhaların 
karşısına geçerek dikkatle 
bakıyordu. 

Piyedoş, herifin bu hareke
tine ne mana vereceğini ta
yinde mütehayyirdi. Tam bu 
esnada, Arbalet sokağında ve 
cinayetin vukubulduğu köşkün 
yanı başmda oturan kömürcü 
ile karısı çıkıp gelmesinler 
mi? Bunlar; yatak, tencere 
vesair ev eşyalarım omuzlarına 
almış oldukları halde istas-
' yondan içeriye giriyorlardı. 

Kömürcü, bilet kişesine doğru 
teveccüh etti ve biletçiye şunları 

söyledi: 
- Orillak ıçın buradan 

mı binilir? 
- Evet, 

sonra bilet 
nacaktır. 

bir buçuk saat 
verilmeğe başla-

Kömürcü, sevinerek dedi ki: 
- Tamam! Ne ıyı, bir 

parça ekmek yemeğe meydan 
bulacağız. 

Dedi ve sonra karısına ba
karak: 

- iyi değilmi Janet? 
Kömürcünün karısı, zevci

nin şu ihtarına cevap vermek 
üzere ağzını açmış isede bo
ğucu bir öksürük, söz söy~
mesine mani oldu. Mükellef 
bir arabadan inerek istasyo
nun kapısından içeriye giren 
sarı saçlı, uzun boylu ve pek 
güzel giyinmiş bir kadın, kö
mürcünün zevcesini hayrette 
Bırakmış olmalı ki, kocasına 
bakmıyarak gözünü bu kadına 
dikmişti. Kömürcü, karısının 
bu hali Üzerine: 

- Canım ne oluyorsun? 
Diye istihzaha kalkışmış ise 

de , şimendifer memurlarından 
biri, sual ve cevaba meydan 
vermiyerek, zevç ve zevcenin 
eşya ile beraber yük salonu
na gidip orada beklemelerini 
kendilerine ihtir etti. Fıkara
lık ne fena şeydir. Zavallılar, 
eski ve yamalı elbiselerile ve 
pek fakir olduklarını göste
ren şu muhtasar bagajlarile 
istasyonda gerçe iyi bir man
zara teşkil etmiyorlardı. Fa· 
kat ne de olsa, onların bir 
köşecikte ilişevererek bir lok
ma ekmek yemek üzere iken 
sırf fıkaralıklarından dolayı 
orada kaldırılmaları, insanın 
merhamet hissini harekete 
getirecek bir muamele idi. 

Kömürcü ve zevcesi, şimen
difer memurunun ihtarı Üzerine 
yerlerinden kalktılar ve eşya
larını toplıyarak yük salonuna 
gitmek üzere yerlerinden kalk
tılar. Zevç ve zevce, Piyedoşun 
yanından geçerlerken kömür
cünün karısı : 

- Yemin ederim ki. ta 
kendisidir. Arbalet sokağında 
öldürülen ingiliz kadınının 
oda hizmetkarı) O, o, çanıml 

( A,.kası va,. ) 

~--. -- - ----~------- - · - -

(Ulusal Birlik) 13 Haziran 936 

iki kanun Dış piyasalarda mahsul-
Falih Rıfkı Atay 1 • • • • t• 

Dünya 
ithalat ve 
ihracatı 

Son günlerde kamutay iki erımızın vazıye 1 
kanun kabul etti: Biri, dış · ·- • -· 
ticaretimize zarar veren hile
cilere aiddir; biri, maliyet 
fiatlerinin kontrolu diye hu· 
lasa ettiğimiz, endüstri mad
deleri için azami ve asgari 
fiat tesbiti hakkının devlete 
verilmesidir. 

İkisi de yaln1z bizim ıçın 
yenidirler. Tağşişle kar etmek, 
yalnız ahlak sahibi değil, he
sab ve menfaatini bilen bir 
tüccarın da işine gelmez. 
Böyle hileler, gündelik vur
gunlara yarar. Fakat isim ve 
firma yerleşmesini, devamlı 
pazar elde edilmesini mene
der. Bir şahsın kendi zarar ve 
menfaati üzerinde hareket 
serbestliği olsa da, bu hare
ket umumi menfaat üzerinde 
tesir gösterdiği vakit, devlet 
kanunları müdahale eder. 
Dışarıda kimse, Türkiye'den 
yalnız Ahmed'in katışık yağ 
gönderdiğinden bahsetmez: 
Türk yağlarına emniyet olu
namıyacağına karar verir. 
Bilhassa eski şöhreti bozuk 
olan, ve içinden ekalliyet 
tüccarları çıktıktan sonra, dış 
ticaret ışını başaramıyacağı 

telkin olunan bir memleket, 
bu hususta hilecilere, vurgun
culara karşı alınacak en şid
detli tedbirleri bile hafif 
bulur. 

Fiat kontroluna gelince, 
ekonomide devletçilik teşeb
büs sahip[erine karşı müstesna 
bir himaye temin ediyor: Kı
rıcı ve yıkıcı rakipliği me· 
nediyor. Eğer şu veya bu is
tihsal için üç müessese kafi 
ise dördüntüsüne müsaade 
etmiyor. Ayni devlet, ayni 
ayni adaleti istihlak eden 
halk menfaatine karşı da tat
bik etmek zaruretindedir. Ben
den gayrisi artık şunu veya 
bunu imal eden yeni bir fab
rika açmıyacak; fakat ben 
kendi imal ettiğim malı iste
diğim fiata satacağım. Bu di
riie ekonomi değil, dirije 
inhisarcılık olur. Hiçbir millet, 
böyle bir inhisarcılık menfaat
lerinin hususi müessese ve 
şahıslara hasrolunmamasına 
tahammül edemez. 

Ekonomi Bakanımız, şim
di, esasen üstünde olduğu ve 
anlaşmalarla bazı hususlarda 

tatbik ettiği azami asgari fiat 

tayini hakkını kanunla almak

tadır. Bu kanun, tatbik ede

geldiğimiz ekonomi sistemi 
nin tabii bir neticesinden baş
ka bir şey değildir. 

Endüstrilerimizi yeni kuru
yoruz: Bundan zarar görenler, 
planımız ve teşebbüsler~miz 
hakkında kötü telkinler yap
makta ve halkı şaşırtmaktadır. 
Dışarının bizim fiatlarımızı 

yüksek gösteren bir damping 
fiatı var. Bir de fiatların yük
selişini yalınız buna atfeden 
bir menfaatcilik var. Halkın 
içinden çıkamadığı muamma 
budur. Yani dışarı fiat, haki
katen zararı kendi devleti ta
rafından veya iç fiat farkı ile 
gören bir rekabet fiatım~dır? 
Yoksa, eğer bir takım masraf
lar azaltılır, işlerimiz rasyo
nelleştirilii, bir takım ıslahlar 

yapılırsa iç ve dış fiatları yak
laştırmak mümkün müdür ? 
Yüksek ve adaletli bir hakem 
lazım. Bu hakem, ancak umu
mi menfaatin bekçisi ve tan-
7.inıcisi olan devlettir. 

Bu müdahalenin yalnız bir 

Kuru üzüm ve fındık piyasası son 
günlerde hafiflemiş bulunuyor 
Fındık: son iç fındıkları için 119-121 

lhacat evlerimize Beri in' den mark üzerinden teklif yapıl-
gelen son malumata göre; 

bu hafta maalesef fındık pi-

yasası dahi gevşemiştir. Bu 

durgunluk fiatlarda tenzilat 
yapılması mecburiyetini his-

settirmiştir. Türkiye piyasala

rının dahi bu hafta gevşek 

bulunduğu bildiriliyor. Türk 
ihracatçıları bu hafta yaptık
ları tekliflerde iç fındıklar için 
100 kilo başına cif Hamburg 
52-53 lira istemişlerdir. 

Geçen haftaki fiatler ise 
100 kilo başına cif Hamburg 
55 lira raddesinde bulunu· 
yordu. Hamburg'taki ithalat
cılar dahile yaptıkları teklif
lerde Türkiye menşeli Levan
ten fındıklar için 100 kilo 
başına loco Hamburg 111 
mark, Gireson iç fındıkları 
için ise 113 mark istemekte 
idiler. Yüksek kalitede Gire· 

mıştır. 

Kuru Üzüm : 
Kuru üzüm piyasası rapor 

haftası içinde tekra·r durgun
laşmıştır. lzmir piyasasının 
dahi gevşek bulunduğu bildi
riliyor. Piyasanın böylece hem 
Hamburg'ta, hem de İzmirde 
gevşemesi ve Alman tacirle
rince talep gösterilmemesi ne
ticesi olarak lzmir ihracat ta
cirleri fiyatlarını biraz indir· 
mek mecburiyetinde kalmışlar
dır . 

Fiatlerdeki gerileme 100 
kilo başına orta hesap bir 
lira kadardır. lzmir ihracat
çılarınca 100 kilo başına sif 
Hamburg istenen fiatları bir 
hafta önceki fiatlerle karşılaş
tırdığımızda, bütün nevilerde 
beher yüz kilo başına, bir, 
buçuk lira kadar bir fark ol
duğunu görürüz. 

--~--------·~··~~••1••·-~.--~-----------

K on t Dö Martel 
--~---------··-------~~--D ö nmi y ecekmiş, 14 Haziranda 

komünistler nümayiş yapacak 
Şam, (Hususi) - "Elfba,. 

gazetesinin Paris'ten aldığı 

bir telgraf haberine göre, 
yüce komiser Kont dö Martel 
Suriye'ye dönmiyecek ve ye
rine başka bir zat tayin edi
lecektir. 

Bu telgrafta Leon Blum'un 
teşkil ettiği yeni sosyalist 
kabinesinin vatani hey'etinin 
dileklerini kabul ederek mü
sait bir muahede akdedeceği 

Ondülisyon 
makineleri 

Haber aldığımıza göre, Be.
yoğlu' nun maruf berberlerin

den Veli (Eski Villi) önümüz
deki pazar günü, İstanbul' dan 
şehrimize gelecektir. Veli be
raberinde en son sistem altı 
aylık ondülasyon makineleri 

getirmektedir. Kendisi şehri

mizdeki berberlerle arzu 
edenlere teşhir edecektir. Ma-

de ayrıca bildirilmektedir. 
Berut (Hususi) - Fransa

da, olduğu gibi, buradaki 
komünistler de 14 haziranda 
nümayiş yapmağa hazırlan

makta ve bu niimayişi tanzim 
için gizli toplantılar yapmak
tadırlar; memleketin asayişine 
zararlı olan bu ~ümayişi ön
lemek için tedbirler alınmıştır. 

Paris'te çıkan Vmantiye 
gazetesinde komünist meb'us 
Peri, Suriye Fransız mandası 

mes' ele si hakkında bir ma
kale yazarak, Blum'un bu 
mes' eleye bir çare bulması 

lazımgeldiğini söylemektedir. 
Son Kanunusani ve Şubat 

hadiseleri üzerine Suriye par
tilerine Suriye ile Fransa 
arasında , lrak'la İngiltere ara-

sında mevcut münasebete 
müşabih münasebetler tesis 
olunacağı vadedilmişti. Hal
buki Saro kabinesi bu vadı 

tutmamıştır. 

Fuvar işleri kinelerin en büyük meziyeti 
elektriksiz kullanılmaları ve 
bu suretle saç yakmak vesaire Belediye reisimiz, dün sa-
gibi her türlü mahzurlardan bahtan öğleye kadar Kültür-
salim bulunmalarıdır. park'ta meşgul olmuşlar ve ,-------11••--•, fuvar için devam eden inşaat 

Zı.net ve işlerini yakından tetkik eyle-
mişlerdir. 

Dahili ihtiyaçlarından fazla 
istihsalatta bulunan başlıc8 
memleketlerin 1935 yılı zar

fındaki yağ ihracatlarının ye· 
kunu, geçen senenin bir re· 
kor teşkil eden ihracat mik· 
tarına pek yakfaşmaktadır. 
Hatta denizaşırı memleketlerle 
Avrupa memleketlerinin ihra· 
catı 1935 yılındaki miktarın• 
tecavüz etmiş ve bu suretle 
Sovyet Rusya ' nın ihracatında 
kaydedilen düşüklük hemen 
hemen telafi edilmiştir. 

Hollanda'da, hükumetin 
sağmal ineklerin adedini azalt: 
mak maksadile ittihaz ettiğ1 

bütün tedbirlere rağmen sijt 

ve tereyağı istihsali 1935 
te tezayüt etmiştir. Dahili is· 
t hlakin nisbeten büyük bir 
mikyas dahilinde, takriben 
% 8, düşmesi de ihracatın 
artmasını kolaylaştıran diğer 

bir amildir. 
Estonya, Letonya ve Lit· 

vanya' da, 1935 de elde edilerı 
süt miktarı bütün sene zar
fında, 1934 yılına nazaran 
yüksek rakkamlara baliğ ol: 
muştur. Lehistan ' da ise ik1 

yılın istihsali arasında esaslı 
bir fark kaydedilmemiştir . . 

Fransa' da da 1935 yılı içırı· 
de istihsal edilen süt miktarı 
1934 yılına nazaran fazladır· 
Yalnız şunu da kaydetmek 
lazımdır ki bu memleket 1929 
dan 1934 yılma kadar ihrB· 
cattan ziyade ithalat yapıyor-
du. Hatta ithalat . fazlası 19~! 
de 13,513 ton metrike balı~ 
olmuştu. Sonraları 1932 dt 
8263. 1933 de6,114 vc19.J4 
d~ d~ 1,0'46 tona kadar du( 
müş 1935 de ise ihracat te~· 

' . ~ 
rar ithalatı tecavüz edere 
fazlafığı 4,579 ton olarak tef 
bit edilmiştir . 

Gerek İsveç ve gerek fen· 
landiya ihracatının azalmasınd' 
da bu iilkelerin senenin ikinci 
y;ırısı zarfında süt istihsalirıifl 

te· azalmış olmasının kısmen 
siri olmuştur. 

Diğer bütün Avrupa me01' 

leketleri ihracatının az c;0~ 
artmasının istihsalin tezayiİ; 
dünden ileri geldiği kabll 

edilebilir. , 
. F' l ıı Danimarka, lsveç ve ın ıı 

diya hariç tutulacak olursS· 
diğc bütün Avrupa mernle' 
ketlerinin ihracatları 1934 t 
nisbetle mühim miktarda att• 

mıştır . 

~animarka'da, . 1931 de;~ 
berı, ihracatı tehdıt hususun tı 
görülen temayiil, 1935 )'~ 
~ . tıf• 
içinde de. devam ctrnıŞ l· 
İstihsalat ta ayni suretle azil 
mışlı r. lfl//!; 

Bergrma 'lılar ı 1° 
Te3[1e5/

02nTayyare sı·nemas. ır3 _;, ,,,,1 
Zinet garajı, Bergama yol- ---- . 

Bu hafta iki büyük film birde~ cularına ve Bergama' ya yük 

nakledenlere bir kolaylık 

olmak Üzere Bergama ser

visini de açmıştır. Garaj, 

hem çarşıya yakın, hem de 
temizdir. Bergama'lılar bu 

snretlc daha çok istifade 
edeceklerdir. 

Daktilonun Aşkı 
·~ 

"Küçük Daktilonun,, ve "Daktilo evleniyor,, /ilmleriffl 
sevimli yıldızı Marie G/ary'in yeni bir /antazisİ 

HARP 
takım fiatları düzelteceği ıçın / 
maddi değil, bazı şüpheleri Anna Bella, Charles Bayer ve İnkijin" 
halle~.e~.eği için manevi tesiri Gibi yüksek san'atkarların temsil ettikleri Klod Farerni~ 
d~ll~ufydukk . ollkacak~ıkr. Ancalk S fl · .Hergün; 16-19,30 Harp- 17,30p2!;; 
mı 1 e a ar 1 tan uvvet a an eans saa erı.Daktilonun askı CumMtesi , ,,.,. 
büyük teşebbüsler ddde;ri.nd~ giinleri 14 te Daktilonun aşkı ile başlar~ 
manevi amilin, ma 1 amıl 
kadar rol oynıyacağını tekrar Fiatlar 15 - 20 - 30 kuruştur 
etmeye de lüzum yoktur. 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

riiı~IIK~' ,\iiY.iE iijiiiiiiiiviiiaiiihiiiuiidiiiniiiiniii iiiiciiieııiiiiivaiiib~ıiiiiiii,_iii,\jl ]·F;r~Varlt;e~Uİii ~AS~p~e;r~- N. V. 
.1 ı co apur cen-

, ...... ..ı1.. .............. M~a~d~am~·.·sa~at~i~m~u~tı~a~ka~öğ- tası W. F. H. Van 
Yahudilerin alaycılığı, hazır 

cevaplığı meşhurdur. Hatta renmek zaruretindedir. Bunun ROY ALE NEERLANDAIS 
Musa evladlarının cihana para için biraz daha nezaket takı- KUMPANYASI 
ka1.anmak ve... Alay etmeğc narak: "HERMES,, vapuru 31 Ma-
gcldiklerini iddia, boş bir - Yahudi efendi, saatınız yısta beklenmekte olup yü-
iddia olamaz. kaç?. kiinü tahliyeden sonra BUR-

ve ben 0-ylc sanıyorum ki GAS V ARNA ve KÖSTEN-
Demiş. Fakat gene cevap ' 

Yahudilerin pek çok memle- CE limanlarına hareket ede-
kctlerde sevilmemelerinin se- alamayınca: 

cektir. 
"ORESTES.. vapuru 31 

bebi bu iki halden başka - Müsyü .. Sağır olmadığı-
birşey değildir! 

Şimdi şikayete hakları ol
mamakla beraber, Çarlık za
manında Yahudilerin Rusya
daki mevki ve vaziyetleri pek 
berbad, tahammül e~ilmez 
derecede berbad idi. 

ı'Yahudi, olmak Rusya'da 
en zelil, en rezil, olmak en 
kıymetsiz insan olmak de
mekti. Hele, çarlık aleminin 
aristokrat kısmı için Yahudi
dcn aşağı bir mevcudiyet 
tasavvur olunamazdı! 

Çarlık zamanında, Petres
burg'tan Berlin'e giden bir 
sür'at katarının birinci mevki 

' salonlarından birisinde şu ha
dise geçmişti; bunu okurlara 
hazır cevaplık nümunesi ola-
rak• naklediyorum; ' 

Kompartman adeta boştu: 
Lüks, azemetli ve güzel bir 
madam, karşısında mütevazı 
tavurlu, gözlerinden zeka fış· 
kıran iyi giyinmiş bir müsyü 
ve.. iki kişi daha .. 

Madamın bütün hallerinden 
acele ettiği açık surette gö
riinmektedir. Hatta o kadar 
ki, scyahata pek acele çıktığı 
için saatını bile almağa vakit 

bulamamıştır. Halbuki saatı 
öğrenmek ihtiyacındadır. 

Madam, nedense karşısında
kinin bir Yahudi olduğuna 
hiikmetmiş ve şu suaJi büyük 

bir bir azametle sormuştur : 
- Yahudi .. Saatin kaçtır? 
Fakat Müsyü bu suale ce· 

vap vermemiştir. Madam biraz 
asabi fakat daha mülayim bir 
halle; 

- Yahudi arkadaş, saatin 
kaç? .. diye sormuş, fakat gene 
bir cevap alamamıştır. 

Satılık motör 

nızı anlıyorum. Saatınızın kaç 
olduğunu lütfen söyler misi
niz?. 
Demiş ve şu cevabı al-

mıştır: 

- Madam, tahmininiz veçhile 
sağır değilim. Fakat benim 
pantalonumdan Yahudi oldu
ğumu anlamakla büyük bir 
feraset gösterdiğiniz meydan

dadır. Yalnız bu ferasetinizin 
yeleğimin cebindeki saatın 

kaç olduğunu anlamanız~ ki
fayet etmeı~esine çok şaşıyo
rum! .. 

Vedi Fikret 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
6-6-936 da ANVERS, ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın 
yük alacaktır. 
. "HERMES,, vapuru 15-6-36 
da gelip 20-6-936 da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTER
DAM ve HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKINGLAND,, motörü 

28-8-36 da ROTTERDAM, 
HAMBURG, BRMEN (doğru} 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

" NORDLAND .. motörü 
15-6-36 da gelip ROTTER
DAM, HAMBURG BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GOTEBURG, OSLO ve IS-

Cendeli Han Birinci kor· KANDINAVY A limanları için 
don. Tel. 2443 yük alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve va- " BIRKALAND" motörü 
29-6-936 da gelip ROITERpurların isimleri üzerine deği-

'kl'kl d 1. k b I ı DAM, HAMBURG, BREMEN, 
şıd·1' er en mcsu ıyet a u COPE.NHAGE, DANTZIG, 
e ı mez. 

THE ELLERMAN LINES LTD GDYNIA, GOTEBURG, OS-
. LO ve ISKANDINAVY A li-

" GRODNO " vapuru lO manları için yük alacaktır. 
haziranda LONDRA, HUL ve SERViCE MARITIM 
ANVERS'ten gelip yük çıka-
racaktır ve 25 haziranda avdet 
edip LONDRA, HUL için 
yük alacaktır. 

"MARDINIAN., vapuru 20 
haziranda UVERPOOL ve 
SWENSEA'dan yük çıkara
caktır. 

ROUMAIN 
" ALBA-JULYA " vapuru 

7-6-36 da gelip 8-6-36 tari
hinde PiRE, MALTA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket larihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FRA-

çıkaracaktır. TELLi SPERCO vapur acen-
" LESBIAN " vapuru 10 tasına müracaat edilmesi rica 

"DRAGO" vapuru Temmuz 
iptidasında EONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 

Temmuzda LIVERPOOL ve olunur. 
SWENSEA'dan gelip yük çı- Telefon: 2004-2005-2663 

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

karacaktır. 1 
DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

"SOFIA" vapuru Haziranın -
sonunde HAMBURG, BRE-
MEN ve ANVERS'ten gelip 

- yük çıkaracaktır. 

Emin zade Ahmet ağa ve Ömer 
lütfü vakfı mütevelliliğ!nden: 
Seneliği Mevki Cinsi No. Vakfı 

gl şekerciler dükkan 56 Emin zade 
260 sandıkçılar mağaza 39-41 .. 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
T clefon 3452 

• Ali Rıza 60 bornova dükkan 61 Ömer Lütfü 

200 salhane ev 311 .. Mücellithanesi 
Yukarıda yazı akarat 10 gün müddetle açık artı~maya çıka-

rılrnıştır. ihalesi 13161936 cumartesi günü sabahlcyın saat 11 
dedir. istekli olanların evkaf müdiirliiğünde toplanan komis-
~a müracaatları ilan olunur. 4-9-13 1479 

Kabasoğan ve Ali reis vakfı 
rtıütevelliliğinden: 
Seneliği Cinsi No. Mevkii Vakfı 

126 ev 16 Kabasoğan Kabasoğan 
120 ev 2 Ali reis Ali reis 
Yukarıda yazılı akarat 10 gün müddetle açık a~ırmaya 

çıkarılrnıştır. ihalesi 1316/936 cumartesi günü sabahleyın saat 
~· dedir. istekli olanların evkaf müdürlüğünde toplanan ko-

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Kiralık ev 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINE 
"SAMOS,, vapuru 10 hazi

randa beklenilmekte ve 13 
hazirana kadar HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"MANiSA,, vapuru 10 ha
randa beklenmekte ve 13 ha
zirana kadar ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanlarına 
yük alacaktır. 

"TINOS,, vapuru elyevm 
limanımızda olup ANVERS, 
ve HAMBURG limanlarından 
yiik boşaltıyor. 

"MACEDONIA,, vapuru 22 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 
AMERiKAN EXPORT THE 

EXPORT STEAMSHIP 
CORPOATION 

NEVYORK 
"EXAMINE:,, vapuru 21 

haziranda beklenmekle olup 
NEVYORK için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTO,, vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ, 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLAV A, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

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

SPANKELINAJEN) 
OSLO 

"SAN ANDERS,, motörü 
19 haziranda bekleniyor. IS
KENDERIYE, HYFA, DIEP
PE ve NORVÇ limanlan için 
yük kabul edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarigleri ve navjun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez ... 

Birinci 

·-

Kordon, 
No. 2007 

.. 
I 
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13 Hazira 936 

a 
Türk Anonim Şirketi 

• 22 ve 

lzm· Yü 
r·· k . Şi 

Halkapı rk ası 

Tarafından mevsim dolay1sile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve c z 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satlş Yeri ri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde FAHRı 
KANDEMİR Oğlu 

.. 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

çeşitleri satar. 

\ 

tuvalet 

---------=--- --, 

Göztepede tramvay caddesine 
yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanıŞlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. ısyona ·· 1 .1• 1 4-9-13 1433 " rnuracaat arı ı an o unur. [&lrac:.~ D~"' 

p .:• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
Urjen a aprahatsız ve tansıyonları yüksek:olanlara bile Doktorlar bunu tavsi e edeı 
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Arap komitesi, bugün Landraya 
husus· bir heyet göndermiştir 

Hayfadan Kudüs'e. giden bir tren bumbalanmıştır. Arap
lar ayet istasyonuna da bir bomba atmışlardır 

Kudüs 7 3 (Radyo) - Zabıta, ihtilalci Arapları da- ne de bomba atmışlardır. 
ğıtnıak için silah kl!llanmak mecburiyetini hissetmiştir. lngiliz polislerini taşıyan bir kamyon da Arapların 
Araplarla zabıta arasında vukııbulan şiddetli ve kanlı ateşine maruz kalmış ve şoför müvazeneyi kaybeltiğin
bir çarpışmada her iki taraftan yaralananlar olmuştur. den, kamyon on metre derinliğinde bir hendeğe düşerek 

Kudüs 13 (Radyo}- Filistin Arap komitesi erkanın- parçalanmış, içindekiler kamyollun enkazı altında telef 
da11 mürekkep bir hey' et, Avam kamarasında Filistin olmuştur. 
hakkında propaganda yapılmasım temin eylemek üzere Kudüs 12 (Radyo) - Askeri kontrolün daha kolay 
bugün Londra'y a hareket etmiştir. Bu hey'ette Müslüman yapılması için Filistin dört mıntakaya ayrılmıştır. 
Araplardan başka iki Hristiyan aza da bulunmaktadır. Arap grevciler, şimdi daha ziyade nakil vasıtalarını 
Kaget istasyonuna atılan bomba, müthiş bir infilak hu- tahribe çalışmaktadırlar. Bir köprü tamamen uçurulmuş 
sule getirmiştir. Bu infilakta 77 Yahudi yaralanmıştır. bir köprü de kısmen yıkılmıştır. iki tren hattan çıkar
bunların dördü ağırdır. Hay/adan Kudüse giden bir tre- lılnııştır. _____ ................ ~-------
Hey'etimiz bugün lstan-

bul'a hareket ediyor 
Hey'etimizin askeri müşaviri, erkanı 

harbiyei umumiye ikinci reisi 
general Asım'dır 

Ankara, 13 ( Husnsi ) - reis olarak bulunacaktır. 
Montro da topfanacak olan Hey' etimizin askeri müşaviri 
boğazlar konferansına iştirak genel kurmay ikinci başkanı 
edecek heyetimizi bugün İs- General Asım'dır. 
tanbul'a hareket edecektir. Hcy'ct burada birgün kala-

H eyete Dış Bakanımız Rüş- cak ve Pazartesi günü gazete-
d ü Aras riyaset edecek, b.ü- • cilerle birlikte Montroya ha-
yük elçi Numan : Rifat ikinci re ket edt;cektir . ___ .............. ~------
lngiliz alayı Mısıra gidiyor 

Londra, 13 (Rady) - Gordon Haylamberg alayını~1 ikinci 
taburu b ir kruvazörle Cebelüttarık'tan Mısır'a hareket etmiştir. 

-------· ·---------

Rusya'da ikinci bir 
inkılap başladı --·-Matbuat ve söz hürriyeti, serbest 

intihap ve kilise iade olunuyor 
Moskova, 12 (Radyo) -

A sosyete de pres muhabiri, 
Sovyet hükumetleri icra ko
mitesinln Rusya'nın yeni ka
nunu esasi projesini kabu~ ve 
29 teşrinisanide müzakere için 
umumi heyeti içtimaa davet 
ettiğini haber vermektedir. 

Bu proje yedibin kelime
den mürekkep oldu. 12 müs- . 
takil Sovyet cumuriyetinin 
idaresi şeklinden bahsetmekte 
ve dörf sene müddetle intihap 
edilmiş iki meclisin teşkil edi
leceğini bildirmektedir. 

mer'i olacak ve meclis senede 
iki defa toplanacaktır. 

Cumur reis meclisi fesh • 
hakkını haizdir. 

Moskova, 12 ( A.A ) -
Sovyet Rusya merkezi icra 
komitesinin riyaset divanı, Sov
yet Rusya kanunu esasisi hak
kında aşağıdaki kararı neşret
miştir: 

Italyan 
Tayya filosu Bu

dapeşte de 
' 

Iran Şahı .. Yeni kanunu esasi vicdan 
scrbestisini kabul etmektedir. 
Kilisa hükumetten ayn kala

Sovyet Rusya kanunu esa
sini tanzim vazifesile mükellef 
komisyonun başkanı olan 
Stalin'in raporunu dinliyen 
merkezi icra komitesi riyaset 
divanı, şu kararı vermiştir. 

Budapeşte 13 (Radyo) 

Yarın yapılacak- olan mera

simde bulunmak üzere haya

dan iki tayyare filosu gelmiş-

tir. ···-Sir Tomas 
(Başta raf z 1 inci sahi/ ede J 
susta kararını vermiştir, söz 

meclisindir. 

Ben bütçe üzerine herhangi 

bir s ı rrı, hiçbir kimseye ver

miş değilim. 

Sir Tomas, 

çok muztnrip 

idi. Ve: 

söz söylerken 

bir hal almış 

- Bakanlıktan istifa etmiş 

olmakla beraber henüz bu 

meclisin azasındanım. Vicda

nım bu isnadata artık taham

mül edemiyor. Bunun için 

meclisten de istifaya karar 
vereceğim. Yirmi yedi sene
denberi vazifemi hüsnü ifaya 
çalışmış bir lngi lizim. 
Demiş fakat teessüründen 

sözüne devam edememiştir. 
Mecl is bu vaziyet karşısında 
derin bir tee~sür içinde kal
mış ve Sir Tomas'ın son söz
leri bazı sıralardan alkışlan
mıştır. S özünii bitiren Sir T o
mas mecl isten ayrılmıştır. 

M, Ba ldvin bu mcs'ele üze
rine söz alarak: 

Mahkeme kararını kabul 
zaruridir. Demiştir. 

Cumhur Reisimize 
bir mektup gönderdi 

Ankara, 13 ( Hususi ) -
Reisicumhur Kama! Atatürk 
dün saat 18 de İran elçisi 

Halil'i kabul etmişlerdir. Elçi 

İran Şehin Şahının bir mek

tubunu Cumhur Reisimize tak
dim etmiştir. 

lhracabmız 
İzmir'den Mayıs 

ayında neler 
sattık 

İzmir limanından Mayis 
ayında yapılan ihracata dair 

bir istatistik hazırlanmıştır. 

Ticaret odasınca hazırlanan 
bu i statistiğe göre Mayis ayında 
limanımızdan Dış ülkelere 
1521,9 ton kuru Üzüm ihraç 
edilmiştir. Geçen sene ayni 
tarihteki ihracat 2551,5 ton 
idi. Yine Mayis ayında 96,4 
ton incir ihraç edilmiştir. Ge
çen sene ayni tarihteki ihracat 
75,9 ton idi. 

Ayrıca 606,8 ton Pamuk 
ihraç edilmiştir. G eçen sene 
Mayis ayındaki Pamuk ihracatı 
384,2 ton idi . 

---••+----

Valimiz 
Çeşme'ye gitti 

Valimiz Fazlı Güleç, dün 
Çeşme'yc gitmiştir. Valimiz 
orada zirai tetkikat yapmak
tadırlar . 

caktır. 

Tedris ve matbuat ve söz 
serbestisini tasdik etmekte ve 
içtimaları mennetmektedir. 

Komünizm esaslarından ay
rılarak hakkı tasarruf vermek
te, hürriyeti şahsiyeyi kabul 
etmektedir. Tasarruf ve para 
biriktirme haklarını tasdik ve 
300,000 kişinin bir meb 'us 
intihabı hakkını tesis etmek
tedir. 

Kadınlar da siyasi hukuka 
malik olapıklar, intihap ede
cekler ve olunacaklardır. 

Moskova, 12 ( Radyo ) -
Yeni 1 kanunu esasi layiha5ı 

üzerine Ssvyet matbuatı uzun 
makaleler neşretmekredirler. 

Bu münasebetle 1918 Lenin 

kanunu esasisi ve 1923 tadi

latından bahsederek yeni şek

lin daha geniş bir tadil oldu
ğunu yazmaktadırlar. Yeni 
kanunu esasinin siyasi rolü 
mühim olacaktır. Şimdiki ka
nuna göre , her cumuriyet 
Sovyet ittihadından ayrılmak 
hakkına maliktir. Tadil edilen 
şeki daha başke<lır. 

Gürcistan Acaristan 'la bir
leştirilmiştir. Bundan sonra 
570 ıneb'us çıkacaklır. Ka
nunlar ekseriyetin kabulü ile 
kanuniyet kesbcdecektir. Ek
seriyet elde e dilmediğ·i tak
dirde, iki meclisin kararile 
kabul veya reddedilecektir. 

Hakkı intihap 18 yaşından 
başlar. Ve gizli rey usulü 

1 - Kanunu esasiyi tanzime 

memur edilen merkezi icra ko-

mitcsi komisyonunun raporu 

tasvip edilmiştir. 
2 - Kanunu esasi proje

sinin tetkiki için Sovyetler kon

gresi davet edilecektir. 

3 - Bu kongre 25 ikinci 

Teşrin 936 da toplanacaktır. 

Bütün millet tarafından tetkik 
edilmesi ıçın Sovyct Rusya 
kanunu esasisi projesi ilan 

·edilecektir . --····---Memba suları 
Diğer sularla ka

rıştırılıyor 
Şaşal, Foça ve yamanlar 

menba sularının, diğer sular-

la karıştırılmakta olduğu an

laşıldığından, belediyece bu 

hususta tahkikata başlanmış
tır. Menba sularını karıştıran
lar, belediye · talimatnamesine 
muhalif hareket edenler gibi 
ceza göreceklerdir. 

-~~-----------~~~ Çin hükômeti 
İtalya'nın teklifini 

redetti 
Nankin 12 (A.A) - Öğ

renildiğine , Çin hükumeti, 
ltalya'nın zecri tedbirlerin bir 
taraflı olarak feshedilmesi su
retindeki talebini redctmiştir. 

Çin hükümeli bu işin mil
letler cemiyetinin selahiyeti 
dairesine dahli bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

B i r vapur yandı 
Paris 13 (Radyo) - lspanya'nın Valans limanından hare· 

ket eden Norveç bandralı (Viyanaday) vapuru, yolda ateş al
mıştır. Vapurun mürettebatından üç kişi ve İspanyollardan 20 
kişi yaralanmıştır. 

iz mir vakıflar direktörlüğünden: 
Seneliği Vakfı Mevkii No. Cinsi 
L. K. 
40 karalaş m. çancılar 39,40 arsa 
50 peksimetçi ibrahim kestelli c. 67 ,69 ,, 
96 hacı mahmut numan zade 28/ 1 ev 

200 kaplan mustafa yemiş ç. 43/49 mağaza 
36 merdivenli osmanzade 44/1 dükkan 
72 asmalı m. asmalı mesçit 207 .. 

26 " " 2 " 
180 hisar kemcraltı 254 ,, 
125 yorgancılar 13 dükkan 
144 ,, hisar meydanı 74 ,, 
250 ,, kolancılar 12/14 ,, 
200 ,, ikinci belediye 4 ,, 
280 ,, birinci ., 15 ,, 

48 ,, samancı 11 ,, 
144 ,, hisar meydanı 84 ,, 

145 " " 92 ,, 
72 ,, palancılar 6 ,, 

280 ,, birinci belediye 13 ,, 
84 hayrettin . paşa hasan hoca 7 /9 ,, 
72 köprülü fadıl yol bedestanı 39 ,, 

400 ,, ,, 34 mağaza 

200 salepci oğlu kemeraltı 30 dükk;"m 

72 " " 46/5 " 
120 hacı bcşir hisar önp 18 ,, 
120 yakup bey ,, 28 ,, 
250 şeyh bedri basmahane 265/267 ,, 

36 kanlı mesçit fenerci 13 ,, 
60 rumkuş uzun yol 90 ev 
84 pazarycrı at pazarı 3 ev 
Yukarıda mevkii nevi ve senelik kiraları yazılı akaratın açık 

artırma ve uzaltma müddetleri içinde istekli çıkmadığından 
pazarlığa bırakılmıştır. isteklilerin evkaf idaresine müracaatları 
ilan olunur. 1646 

lzmir Vakıflar direktörlüğün
den; 

Senelik kirası 
L. K. Vakfı Mevkii Nev'i No. 
36 Nalçacı Ömer dede Sadullah efendi s. Oda 23 

200 salepçi oğlu kemeraltı caddesi dükkan 57 
200 " '' " " . ' 26 
17 5 " " yemış çarşısı " 26 
60 pazaryerı bayram yeri oda arsa 525 

100 bostani zade kemer caddesi dükkan 12 
180 Arnavut oğlu hastane caddesi ev 76 
120 Ali ağa balaban çıkmazı ev 1 
120 ° " medine yokuşu ev 91 
48 soğukkuyu soğukkuyu dükkan 121 
84 kestelli kestelli " 93195 
60 s. süleyman şadırvan altı 1/1 

• 96 " .. .. " <. 10 
84 H. hüseyin başdurak 10/12 

120 " " .. 14/20 
200 Hisar tilkilik ev 16 

72 " çangırı çarşısı dükkan 25 .. 
250 " B. belediye mağaza 11 
300 salepçi oğlu asmalı mesçit fırın 160 
100 bostani zade kemer caddesi dükkan 14 

60 rumkuş uzun yol ev 86 
120 batçı mesçil ikiçeşmelik dükkan 318 

48 rüfai dergahı camgöz oda 22 
120 Hiar B. belediye dükkan 14/ 12 
60 esnaf şeyhi mekke-. yokuşu ev 91/ l 

130 Hisar hisar meydanı dükkan 66 
60 Manisada V. oğlu mirkelam han " 3 

120 baruh zevcesi paspant çarşısı ,, 24 
60 Ümmü gülsüm halim ağa yazıhane 66 

120 İsmail sarım yıkık minare arsa Bili 
100 Bostani zade çangırı çarşısı dükkan 15 

Yukarıda mevkii nev'i ve numaraları yazılı akaratın hiza
sında gösterilen bedel üzerinden on gün müddetle açık artır 
maya çıkarılmıştır. İhalesi 22/6/936 pazartesi günü saat on
beştedir. İstekli olanların o gün ve o saatta toplanacak ko· 
misyona müracaatları ilan olunur. 13 18 22 1647 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Dosya Lira K. 

42 Bornovada atatürk s. 8 eski 10 yeni 36 taj no.lu ev 180 oO 
44 Kağıthane c. çatalçeşme halkapınar su fabrikası 

karşısında 250/2 eski ve taj no.lu ev 60 oO 
43 Gaziler kemer c. 208 no.lu arsadan müfrez 222 tajlı 

iken halen işçi sok;.ığından 15 taj alan arsa 
45 Göztepe vapur iskelesi 
46 K t . \ ara aş ,, ,, 

10 oO 
70 
90 

47 Salhane ,, ,, 42 
Yukarıda yazılı emvalin l.ir senelik icarı onbeş gün müddetle 

arhrmaya konulmuştur. Taliplerin 22/6/936 pazartesi günü saat 
17 de milli emlak müdüriyetine müracaatları. 1530 


