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Belçilia' da Basladı 
' JngiIİere~ zecri tedbi-rlerin Mu~asebeihu~u= ·Kü~ük itilaf erkltnı

kaldırılmasına razı oldu sı~=:~.~ra;nı harbiye_ reisleri 
Merkez teskilatının Dün gece kral karo/ tarafından 

Eden bir söylev verecek yeni kadr~su teb. hususi surette kabul edildiler 
liğ edildi 

Amele ve Liberaller, zecri tedbirler mesele
sinden dolayı dış işleri bakanı Lord Edenin 

mesul olduğunu iddia ediyorlar 

Muhasebci hususiye müdür
lüğü; bina, arazi ve yol ver
gileri için merkez ve nevahi 
teşkilatını dün tamamlamıştır. 
Bugün bütün memurlara yeni 
vazifeleri tebliğ edilmiştir. 
Yeni muhascbci hususiye teş
kilatını yazıyoruz: 

Londra, 16-(A.A) - Daily 
Herald gazetesi, dün toplanan 
dış siyasa bakanlar komisyo
nunun zecri tedbirlerin kaldı
rılması lehinde karar verdiğini 
bildirmektedir. 

Londra 16 (A.A) - Zecri 
tedbirlerin kaldırılması husu
sunda lngiliz kabinesinde fili 
surette ittifak temin olunmuş
tur. Burada M. Eden'in ya
kında Avam kamarasında ya
pacağı beyanat büyük bir ala
ka ile beklenmektedir. Bu be
yanatın yapılacağı gün daha 
tam olarak tesbit olunmamış· 

tır. 

Londra 17 (Radyo) - Ya
rın (Bugün) toplanacak olan 
lngilterc kabinesinde mühim 
müzakereler cereyan edecek

tir. Söylendiğine göre, Lord 

Eden, zecri tedbirler lehtar· 
larını bırakarak aıcyhtarlar 
cephesine geçecektir. Niyüz 
Krunikl gazetesi, Lord Ede
nin istifa etmek niyetinde 
olmadığını kaydeylemektedir. 

Londra: 16 (Radyo) - M. 
Baldvin Avam kamarasına 

1937 senesi mayısında lmpa· 

ratorluk konferansının topla-

Staviski 
Hakkındaki tahki
kat raporu 5800 

sahi fa! 

Staviski 
. Paris, 17 (Radyo) - Sta· 

Vısk· 
ı- 1 ınes'elesi hakkında par-
arnentoda vukubulan tahkikat 

Ve .. k 
b" -~Hına aşalan ihtiva eden 
p uyuk rapor bitmiştir. Bu ra-

dar, beşbin sekiz yüz sahife·I 
en 'b 

ibar 1 .aret olup beş ciltten 
cttır Ra b.. .. b' \lal · por, ulun me • 

•ra d t a ıtılmıştır. 

Merkez nevahi tahsil müfet
tişliğine Vasfi Demir, katipli
ğine Faik, tahsildarlıklarına· 
Ali Rıza, Mustafa, Bekir Öz
bek, Ali Hilmi, Bekir Ağır, 
Kadri, Ömer, Şaban. 

Nevahi tahakkuk şubesi: 
Tahakkuk memurluğuna Hik
met Başak, katipliklere Yusuf, 
Fuad, Muammer imren, Rıd
van, Cavid, Ali Işık, Şuayib, 

Başdurak şubesi tahakkuk 

Eden söylev veriyor memurluğuna Cemal, katiplik
lerine Ahmed ve Fazıl, tebliğ 

nacağını bildirmiştir. M. Eden'in çekilmesi lüzu· memurluğuna Akkaranfil, Baş-
Londra, 16 (Radyo) - İn· munu ileri sürmektedir. Yarın durak şubesi tahsil memurlu-

giliz kabinesi erkanı arasında (Bugün) kabine içtiınaında bu ğuna Mahmud, katipliğe Mus-
zecri tedbirler yüzünden bü- hususta kat'i kararlar ittihaz tafa Şevket, tebliğ memurluk-
yük bir noktai nazar ihtilafı olunacak ve perşembe günü ların'a Abdülvahid, ve Muzaf-
çıkmıştır. de Avam kanıarasında bu fer, merkez seyyar tahsildar-

Amele ve Liberaller, M. kararların neticesi görüle· 
Eden'i zecri tedbirlerin itti- cektir. lığına Nuri, Mahmudiye şubesi 
hazından dolayı mes'ul rnev- Londra, 16 (Radyo)_ AI- tahakkuk memurluğuna Hafız 
kide görmektedirler. Muhafa- ber Hol de zecri tedbirler Mchmed, katipliklerine Osman 
zakarlar, zecri tedbirlerin ade- aleyhine bir miting yapılmış- ve Muammer, tebliğ mamur· . 
mi muvaffakıyeti ınes'uliyetini tır. Bu içtimada hükumetten luğ!!na Ali Atis, tahsil memur-
M. Eden'de görmekte ve de- zecri ted irlerin kaldırılması- luğuna Hamdi {Muhasebei hu-
ği?tirilmesini istemektedirler. nın istemesine karar veril- susiyenirı), veznedarlığına Şev-

Star gazetesi: miştir. ket )Muhasebei hususiyeden), 
M. Eden şimdi İtalya ile Londra'da 20 muhafazakar katipliğine Muammer, tebliğ 

uzlaşmak taraftarıdır. .Çünkü meb'usun iştirak ettiği bir memurluklarına Vahid ve 
Alman tehlikesini tamamile içtimada zecri tedbirlerin kal· Hüseyin. 
anlamış bulunmaktadır. De- dırılması istenilmiştir. (Devamı 4 üncü sahifede) 
mektedir: ............. _. ______ _ 

Muhafazakar matbuat ve Yunan kralı Dedeagv aç 
kabine azasından bir kısmı . • 

ta bulunuyor · Manisa' da 
Sigara fıktanı var 

Manisa, (Hususi) - Evelcc 
de yazdığım veçhilc Manisa
nın Saruhanlı mıntakasında 
Selimşablar<la ve dağ köyle
rinde bir tek sigara bulmak 
imkanı yoktur. Bu hale bir 
nihayet verilmesini ve halkın 
köylertrnizin bu mühim derde 
bir çare bulunmasını aid ol
duğu makamdan bekleriz. Renç
ber tarlasından köyüne dön
düğü zaman sigara aramakta 
ve "Yoktur., cevabi le karşılaş
maktadır. 

Eğer serbayiin sermayesi ki-
fayet etmiyorsa doğrudan doğ
ruya ve evvelce de olduğu gibi 
muhtarlara bırakmak ve halkı 
bu sigara derdinden kurtar
mak lazımdır. --------Haymverhlerin 

kararı 
Viyana 17 (Radyo) - Bü

tün Haymverhler, vatan se
verler cephesine katılmağa ka
rar vermişlerdir. 

--·--Kral Kılkıç'a giderek Bulgar'lara karşı 
kazanılan Kıl kıç zaferi yıldönümü 
merasiminde hazır bulunacaktır 

Yunan k,ralı Yorgi 
Atina, 17 (Radyo) - Yu- Kral, Dedeağaç'tan sonra 

nan kralı Yorgi, Dedeağac'a 5 D j k erez, rama ve s eçe ta-
vası! olmuş ve halk tarafından . . 
büyük tezahüratla karşılan- raflarına gıdecektır. 
mıştır. Kral, taklar altından Kral buradan Kılklça geçe-
geçerek kiliseye gitmiş ve cek ve Bulgarlara karşı kaza-
icra olunan ayinde hazır bu- nılan Kılklç zaferi yıldönümü 
lunmuştur. merasiminde bulunacaktır. 

Bükreş'te, Romanya hariciye nezareti binası 

Bükreş 17 (Radyo) - Küçük 1 surette kabul edilmişlerdir. 
itilaf devletleri erkanı harbiyei 

Erkahanıhrbiyc reisleri, müumumiye reisleri, dün akşam 
geç vakte kadar müzakerele- teakiben Hariciye Nezaretinde 

rine devam etmişler ve gece hususi bir toplantı yapma ~lar· 
Kral Karol tarafından hususi dır. -------·-.. --~-------
Kudüs Araplar. radyo 
istasyonunu bozdular -· 

Baş müftü,(Eveninğ Satandar) 
muhabirine neler söyledi 

Kudüs 17 (Radyo} -Grev- Kudüs, 16 (Radyo) - Ku-
ci Araplar, radyo istasyonuna düs başınüftüsü Eveninğ Stan-
giderek tesisatı tahrip eyle- dard gazetesi m h b' · b . · 1 d" u a ırıne e 
mıHş eryfır;d I yanalla bulunarak· 

a a an ge en haberlere · 
· göre belediye reisi ile azalar, - Arap'lar herhangi bir 
işlerini terkederek, grevcilere tedbir ve hareket karşısında 
iltihak eylemişlerdir. Bunun ric'at ctmemeğe kat'i surette 
üzerine, lngilizlerle Yahudiler- karar vermiş bulunmaktadır-
den mürekkep yeni bir bele- lar. Hedefe varmadan hiçbir 
diye hey' eti teşkil edilmiş ve şeyden vazgeçmiyeceğiz, 
ışe başlamıştır. Demiştir. 

Alimler ; Fransız kabinesi 
Güneş tutulmasını Affı umumi layiha. 

tetkik edecekler sını müzakere edecek 
Moskova, 16 (Radyo) -

25 Sovyet ve 16 ecnebi alim, 
g_üneş tutulması hadisesini 
Karadeniz' den Japon denizine 
kadar beş mıntaka<lan tetkik 
edeceklerdir. Bu tetkik neti
celen derhal bu mıntakalar

dan telsizle Rus' ca ve İngi
liz'ce olarak neşredilecek ve 
Moskova istasyonları transmis-
yon surctile vereceklerdir. 

Sulh severler 
lngiltere icin , 

muzirmiş 
Londra 17 (Radyo)- İngil

tere Harbiye Nazırı Dof Ko
per, dün verdiği bir söylevde 
sulhsever komitesinin propa
gandalarını lngiltere için mu· 
zir gördüğünü ve böyle bir 
komiteye ihtiyaç olmadığını 
söylemiştir . 

Sulhsever komitesi başkanı 
Orsombi, bugün mukabil bir 
söylev vermiş ve Harbiye Na
zırına şiddetli hücumlarda bu
lunmuştur. 

M. Leon Blum 
Paris 17 (Radyo) - Fran

sız kabinesi, bu sabah topla
nacak ve yeni layihaları mü
zakere edecektir. Yeni layiha-
lar arasında, umumi af layi
hası da vardtr. 

M. Leon Blum, öğledtn 
sonra ayan meclisine gidecek 
ve parlamentonun tastik etti
ği kanun layihalarını müdafaa 
edecektir. 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 17 Haziran 9 36 ~ . ,,,,. .... -ı Karnera 
tövbe 

boksa 
etti 

Hatıra derken N. V. 
Kuin Mari vapuru
nun videlerini bile 

sökmüşler! 
148 - ener o sorun yomrukları, bu dev cüsse. Paris - Fransız'ların Nor

mandi vapuruna bir nazire 
olsun diye İngiliz'lerce yeni 
yapılan dünyanın en büyük 
vapuru (Kuin Mari) Amerika
dan dönüşünde vapurda bli· 
yük bir Lören yapılmıştır. Bu 
törene iştirak edenlere, hatıra 

olsun diye vapurdan taşına
bilecek derecede hafif birer 
parça eşya almalarına müsaade 
edilmişti. Davetliler bu mü
saadeyi suiistimal etmiş ola
caklar ki, bunlardan bazıları, 
meydanda ufak-tefek eşyadan 
eser kalmadığından, vapurun 
küçiik videlerini bile söküp 
götürmüşlerdir. 

Piyedoş, kömürcü ile karısı Ja- li adamı hastahane yataklarına düşürdü 
b

• Leroy Haynes isimli bir liyen annesine kavuşmak iste-

h ··t·· ·· ru· · Dl lr mey aneye go urmuş zencı boksöre yenilm~.ş .. ola~1 mek!cdir. Ka:ncra boksa ba~-
- Hemşehri olduğumuz h k k ·· .. .. .. .. .. b k meşhur İtalyan boksoru Prı- Iadıgındanbcrı 200,000 sterim a - omurcunun yuzune a tı ve K , ., 

kında bahse girişecek olursam sonra: mo arnera nın yumr~k sar- kazanmıştır. 
kaybetmiyeceğime eminim. Oh - Dedi - rahmetli hoşluğundan., Nevyork ta bir s-=-u-r--=i_y_e __ --=F="'r_a_n_s_a 

Ded" K·· ·· ·· ·· k ftalyan hastahanesinde pek 
ı. omurcunun arısı, zevcemin memleketinde kulla- b" · 

gülerek cevap verdi ve dedi ki· ıtap hır halde yatmakta ol-. Kont Martel'in Su-
- Ha)'Jr bah . . . . nılan isimler! Bu isimleri işi- duğu ve bokse tövbe ettiği 

• se gırışmeyı- lince yirmi yaşındaki halim h b · · 
niz Zira k b d v • • a er verılmektedır. 
hakkaktır . ay e ecegınız mu- gözüm önüne geliyor. (Daily Express) gazetesinin 

Siz OvirinT d ğ") • . Ev Dedi, spor başmuharriri TervorVig-
oralı olmuş ı Jı edı sınızp. ?el~ Piyedoş'un bu sözleri Üze- nal kendisile Nevyork hasta-

0 say ınız arıs ı rine kömürcünün karısı ha- h · d - ·· ·· ·· 
gibi konuşmazdınız . fifçe güldü. Piyedoş, birden- anD~sın ek. goruşmuştur. 

- a·· b""t•• o .. ·ı· d ıyor ı: us u un vırını ı e- bire laübali olmak isteme- K A · 
ğilsem de y l l arnera yarı mefluç hır 

arı ora ı sayı mm. diğinden kömürcünün yüzüne h ld d" K d" · · 
Çünkü valid 1 .d. a e ır. en ısını hastaha-

em ora ı ı ı. bakarak: d ·· d"" ·· 
- Belk" d O ·ıı k d v ne e gor uğum zaman göz-

ı e rı a ta og- - Hemşcri! - Dedi - ayak ı · · ı 
muştur. erının. şaşı aşmış olduğunu 

- Hayır f h r . d üzerinde bir kadeh şarap iç- farkettım. Konuşması ağırlaş-
idi . • soar a a ısın en mek üzere şuradaki koltuğa mıştı ve başını güçlükle ha-

- O 
1 

. I girecek yerde karşıda par· rekete getiriyordu. 
ye ıse zarar yok. SO· maklığın yanında olan mü- B" .. 1 

ar, bizim kasabadan pek te kemmel kahvehaneye gidipte X ır gun evve . kendisine 
uzakta değ"ld" O h Id b h şuaı muayenesı yapılmış, 

ı ır. a e a sı müsterihane şarabımızı içsek, ·· h d 
ne siz kaybett• · d sonra muşa e e, bel ki de 

ınız ve ne e biraz daha serinlesek iyi ol- r . . h 
biz kazandık s· 1 h h maz mı? ame ıyat ıçın astahaneye git-. maena ey er- · ı·· h 
kes içec~ği şarabın parasını Kömürcü derhal cevab ver- me~~n~z~:y~ ~s~~~ilmiştir. 
verecektır di: e e ı. • 

H . h - Bütün bunlar birden-
- ayır, ayır, bahsi ben - Treni kaçırmıyacağımız- bire Brukl" 'd k. b 

kaybetf o · · .k. d aAlaA ım e ı maçta a-
. ım. . nun ıçın, ı ı ta- an emin olsaydık, pek şıma geldi. O kadar abuk 

rafın ıçeceğı şarapların para- olurdu. ld" k" v ç 
sını da benim kl"ğ· ge 1 ı, neye ugradığımı an-

verme ı ım Bu cevab, Piyedoş'un neş- lıyam d M h H 
lazımdır. , a ım. u asımını ay-

esini bozmuştu, fakat renk d 
Kömu""rcu·· ··ıd·· nes e oğru yürüyordum. O 

gu u ve sonra: vermek istemiyerek dedi ki: d · h . . . 
- iyi bı"r ~ad b . - Adam sen del Ne va- esna a sıya battanıye gıbı 

ama enzıyor- bir ·· l · · ·· ·· 
sunuz b. ı h kl"f" . . şey goz erımın onune ka-

' ınaena ey te ı mızı kit olsa trene yetişebilirsiniz d d · . pan ı. 
re 0etmd_ıyeceğız. . çünkü şarabımızı içerken is- O günderi fena günler 

e ı ve zevcesıne bakarak· tasyonun saatı karşımızda bu- d h f ' 
- Degv ·ı . J . lunacaktır. a a ena geceler geçirdim. 

D. ıd mı anet. Fakat şimdi mes'udum ki 
ıye sor u. Piyedoşun bu sözünü, kömür- b k 

Janet cev b d". o s oyununun dışında kalı-
a ver ı. cünün karısı takviye etti ve: H k"k b 

- Oh ala, güzel! - Evet -dedi- ben gözümü yorum. d" a ıVattbe oksu hiç 
- O h ld h . sevmez ım. e oksör olmak 

d 1
. a e mey aneye gı- saattan ayırmam. istemedim. Çünkü muarızlarımı 

e ım. Piyedoş, kadının bu temayü- · · k 
G "d l ıncıtme ten hoşlanmıyordum. 

- ı e im, trene daha üç lünden istifade etmeği düşü· Bazı kimseler diyor ki, iyi 
çeyrek saat vardır. nerek devam etti: . ~ z yumruk atamıyormuşum. Fakat 

evç ve zevce, olanca eş- - Öyle ise - dedi· hemen bunu söyliyen ahmaklar ha-
yalarını sırtlarına alarak, 1·s- gı"delı·n1 l 

· tır amıyorlar mı ki, biitün 
tasyonun öbür cihetinde bu- Piyedoş ile kömürcü ve zev-
1 kuvvetimle vurduğum zaman 
unan meyhaneye gitmeğe cesi, birkaç dakika sonra, 

d k h h "b b' 1 boyunlar ve amudu fıkariler avranmış olan Piyedoş'u a ve ane gı i ır yer o an 
kırmışımdır?' 

takibe başladılar. Piyedoş, meyhanenin önündeki ağaçla-
kurmuş olduğu planın yoluna rın altında ve küçük bir masa Erni Şaf benimle bir boks 
girmekte olduğunu görerek başında oturmuş bulunuyor- ;açı yaptıktan sonra öldü. 
seviniyordu. Kömürcü ile ka- lardı. en de aşağı yukarı ölmüş 

P . d gibiydim. O kadar sıkılmış-
rısını kör-kütük addolunacak ıye oş, zevç ve zevceye 
d birbirini takiben şarap ikram tım. 

erecede sarhoş etmek lazım B h 
etmeğe başladı. Kadehler, ana ayvan dediler. Fa-

gelse dahi bunu yaparak on- sık sık dolup boşahyor ve kat hakikaten delirdiğim oyun 

ları azimetten alıkoymağa ka- her defasında da tokuşturu- benim ilk oyunumdur ki,Lon-
rar vermişti. luyordu. Kömürcü ve karısı, drada Styling ile oldu ve sen 

KöI]lürcü, yorganını sırtına biraz sonra çok laübali ol- gördün. 
almış yüri.iyordu. Birdenbire muşfardı. Kömürcü, Piyedoş'a Beni boks dünyası haritasına 
Piyedoş'a sordu: bakarak dedi ki: koyan sensin ve şimdi bu ber-

- Nezaketsizlik olmazsa - Paris'e avdetimizde, bi- bat oyundan çıktığımı da gö-
isminizin ne olduğunu anlıya- zim fakirhaneye gelip bir ren ilk muharrir sen oluyorsun. 
bilır miyim? çorba içmenizi rica edeceğim. Evet, biraz param var. Fakat 

Piyedoş, derhal cevap verdi: Garson! Bir litre şarap ve bütün istediğim, beni ftalyaya 
- ismim Palan diye' dir. Bun- konyak daha. götürecek bir vapurdur. Yo-

dan evvel Behov' da kömür Meyhane çırağı, derhal birer lumu bulursam, bir maç daha 
ticaretile meşgul olmuştum. litre şarap ile konyağı geti- olsun asla seyretmiyeceğim. 
Bu sayede hamdolsun biraz rince, Piyedoş, cüzdanını çı- 28 yaşındayım. Fakat bütün 
servet kazanabildiğimden şimdi kararak parayı verdi ve sonra b 1 k 

h yapa i ece lerimi yapmış bu-
es am faizile geçiniyorum. kömürcüye hitaben: 1 unuyorum. 

Kömürcü, derin bir teessür - Bu getirilen konyak ve 
le Piyedoşun yu""zu··ne baktı ve b k Alaylar bana dokundu. Ba-şara ı amilen içmeğe vakit 
sonra: 

- Biz de kömür ticaretile 
iştigal ettik amma, bu dere
ceyi henüz bulamadık. Maha
za, günün birinde emelimize 
muvafak olacağımızdan son 
derece eminim. Bana Jan 
Galo ve zevceme de Jan Ko
tulan denildiği nasıl muhak
kak ise, kömür ticaretinden 
servet sahibi olacağımız da 
o rütbe muhakkaktır. 

kalmazsa, yolda içebilirsiniz. na dost görünen ve şöhretim 
Kömürcü güldü ve sonra: ta yükseklerde iken arkadaş. 

Bu ricanızı memnuni- lık eden kimselerin şimdi yüz 

yetlc kabul ettik. Fakat iki çevirmiş olmaları da ayrıca 
şışe şarap götürmekliğimiz bir yürek yarasıdır. 
şartını da siz kabul edecek- İyileşip gene Londra'ya ge-
siniz. lirsin inşaallah. fakat artık o 

Dedi. küçük dövüşçü Kamera ola-
Piyedoş, kömürcünün bu rak değil.. 

teklifini bir fırsat telakki Karnera'nın iyi olması için 
ederek: epey zaman lazım olduğunu 

- Kabul ettjm. Hemen söylerlerse de Kamera sedye 
Piyedoş, söz mecrasını de- emrediniz. üzerinde olsun vapura bindi-

ğiştirmek istiyor muş gibi ( Arkası 'lltlr.) rilip ltalya'da kendisini bek· 

riye'ye dönmiye
ceği yalanmış 

Şam, (Hususi) - Son giin
lerde Paris'te bulunan vatani 
heyetten gelen haberler çok 
müsaittir. Heyetin Leon 
Blum 'la yaptığı temasların çok 
iyi neticeler verdiği bildiril
mektedir. 

Gelen haberlere göre; va
tani heyet şu günlerde büyük 
faaliyet yapmakta Fransız 
devlet adamları ve nüfuzlu 
sosyalist mebuslarile temas
larda bulunmaktadır. 

Sanıldığına göre; bugünkü 
Fransız kabinesi Suriye istik

lalini teyit eder bir muahe
deye taraftardır. 

Bir Yahudi gazetesinin nc~
riyatına göre, Blum, vatani 

hey' etle görüşürken Suriye 'ye 
istiklal vermek için bir takım 
şartlar ileri sürmüştür. 

Bu şartlar arasında, Suriye 
vatanilerinin Filistinle alaka
dar olmamaları da vardır. 

Komiser dönecek miş 
Kontes dö Martel yüce ko

miser dö Martel' den bir mek-

tup almıştır. Yüce komiser 
bu mektubunda yeni teşek
kül eden hükumet ricalile 
görüştükten sonra Suriye'ye 
döneceğini bildirmektedir. 

Hey'et yeni Fransız kabi
nesile temasa başlar başlamaz 

isteklerini tekrarlamış ve Lüb

nanın da Suriye birl!ğine ia

desini istemiştir. Fakat Fran

sız delegeleri bu isteği kabul 
etmemişler ve Lübnanın Os· 
manlı hükumetinden Fransızlar 
tarafından bu halde devir alın
dığını bildirmişlerdir. 

Bu cevap üzerine heyet Lüb
nanda halkın reyine müracaat 
edilerek vahdet isteyip iste
mediklerinin sorulmasını ileri 
sürmüştür. 

Fakat bu istek te Fransız 
delegeleri tarafından kabul 
(Devamı 4 üncü sahi/ede) 

Şehir Gazinosunda 
25 Haziran 1936 Perşembe akşamı 

C. H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Mevsimin en büyük 
GARDEN PARTiSi 

Bu gecenin f evk alade eğlenceli ve neş'eli olması 
için lzm ir'in en kibar aileleri bizzat meşgul olmak
tadırlar. ..................................................... 
Liman reisi Hafız Bilal ve Ayşe M ü

kerrem H. vakfı mütevelliliğinden: 
Seneliği Vakfı Mevkii No. Nev'i 
180 Hafız Bilal Göztepe tramvay caddesi 1048 ev 
180 Ayşe Mükerrem Güzelyalı Şaban zade 5 ev 
Yukarıda mevkii ve senelik kiraları yazılı akaratın Mayıs 

937 senesi sonuna kadar olan icra'arı on gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 17--6-936 çarşamba güni.i 
saat onbeştedir. istekli olanlar şeraiti anlamak iizcre her gün 
Varidat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta Evkaf 
müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan 
olunur. 7 12 17 1534 

• 
r117JinTayyare Sinemas{317i't 
Bu hafta iki büyük film birden 

Daktilonun Aşkı 
"Küçük Daktilonun,, ve "Daktilo evleniyor,, filmlerinin 

sevimli yıldızı Marie Glarg'in geni bir /antazisi 

HARP 
Anna Bella, Charles Bayer ve l nkijinaf 

Gibi yüksek san'atkarların temsil ettikleri Klod Faremin şaheseri 

S tl • . Hergün; 16-19 ,30 Harp~ 17,3021,15 eans SQQ erı. Daktilonun aşkı Cumartesi, Pazar 

günleri 14 te Daktilonun aşkı ile başlar. 

Fiatlar 15 - 20 • 30 kuruştur 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINlE 
"GALILEA,, vapuru 23 ha· 

zira'lda bekleniyor, 27 haziran• 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, HAMBURG n BR& 
MEN limanlarına yi.ik alacaktır. 

"MACEDONIA,. vapuru 7 
temmuzda bekleniyor, 11 tenı· 
muza kadar ANVERS, ROT· 
TERDAM, HAMBURG ~ 
BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"CHIOS,. vapuru 11 tem· 
muzda bekleniyor, BREMEN 
HAMBURG ve ANVERS'ten 
yük çıkaracaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,. vapuru 29 ha
ziranda HAMBURG ve AN· 
VE'"!S limanlarından tahliye 
için beklenmektedir. 

"DUBURG,, vapuru 29 ha· 
ziranda bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlanna yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPOATION 

"t::XAMINE:,, vapuru 21 
haziranda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN Ll· 
NES Ltd. 

LIVERPOOL 
.. KENMORE,, vapuru 1 

temmuzda LIVERPOOL lima· 
nından muvaseleti bekleniyor, 
BURGAZ, VARNA. KÖS· 
TENCE, GALAS ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

SERViCE MARJTIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,. vapuru 8 

temmuzda KôSTENCE, SU
LINA, GALAS limanlarına 

1 yük alacağı gibi BEOGRAD. 
NOVlSAD , PUDAPEST . 
BRA TISLA VA, VIY ANA ve 
LINZ limanlaarına GALAS 
akta. ınasi yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROiSE 
DE NAVIGATION DANU· 

BJENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST.. motörü 24 
haziranda bekleniyor, BEOG· 
RAD, NHVlSAD. BUDA· 
PEST, BRATlSLAVA, VI· 
YANA ve LINZ limanlarına 

yük alacaktır. 

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

SPANSKELINJE) 
OSLO 

"SAN ANDRES,. motörii 
18 haziranda bekleniyor. IS· 
KENDERIYE. HYF A, DIEP· 
PE ve NORVEÇ limanlarına 
yük kabul edecektir. 

"SARDINIA,. motörü tem· 
muz ortasına doğru beklenİ· 
yor, ISKENDERIYE, DIEPPE, 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarigleri ve navjun tarif clcri 
hakkında bir taahhüde giri· 
şilmez.,. 

Birinci Kordon, lclefoon 
No. 2007 - 2oog 

Cez a görecekler 
Belediye tembihatına riayet 

etıniyen bazı esnafın tecziye· 
leri belediye encümenine ka· 
rarl< ştırılınış ve lazım gelen· 
lere enıir veriJ.iftir. 
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Sahife 3 

2 ve 20 komprımclık ambalaılarda 

bulunur. 
I 

P :-nbal.Jj ve komprimelerin 

l'zw n:Je ha lisliği n timsali 

el, ., · markasını arayınız. 

Giridi zade Süleyman ağa ve tuz 
cu zade vakıf /arı mütevelliliğin
den: 

Seneliği Mevkii Vakfı No. Cinsi 
96 hacı mahmut m. giridi 44 ev 
42 " " " 44 oda 

156 " ,, .. 42 ev 
84 istanköy s. " 22 ev 
24 " " 24 dükkan 
60 " il 26 " 

133 ikiçeşmelik c. tuzcu 159 ev 
133 " " 15911 dükkan 

(Ulusal Birlik) 

Fratelli Sper- Olivier ve şü-1 
co Vapur Acen- rekası Limited, 

tası · vapur acentası 
ROYALE NEERLANDAIS Cendcli Han Birinci kor-

KUMPANYASI don. Tel. 2443 
"HERMES,. vapuru 31 Ma

yısta beklenmekte olup yii Not: Vunıt tarihleri ve va-
künü tahliyeden sonra BUR- purların isimleri üzerine dcği-
GAS, VARNA ve KÖSTEN- şikliklcrden mcsuliyet kabul 
CE limanlarına hareket ede- edilmez. 
cektir. THE ELLERMAN LINES LTD. 

"ORESTES" vapuru 31 " GRODNO ,, vapuru 10 
Mayısta beklenmekte olup haziranda LONDRA, HUL ve 
yükünü tahliyeden sonra 
6-6-936 da ANVERS, ROT-
TERDAM, AMSTERDAM ~ 
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 ISKHNDINAVYA 
limanları için yük 'alacaktır. 

" NORDLAND ., motörü 
15-6-36 <la gelip ROTTER
DAM, HAMBURG BREMEN 

' 
COPENHAGE, DANTZIG, 

ANVERS'ten gelip yiik çıka
racaktır ve 25 haziranda avdet 
edip LONDRA, HUL için 
yük alacaktır. 

"MARDlNIAN., vapuru 20 
haziranda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan yiik çıkara
caktır. 

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

" LESBIAN ., vapuru 1 O 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı
karacaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE-LINIE 
''SOFJA,, vapuru Haziranın 

sonunde HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS'ten gelip 

GOTEBURG, OSLO ve IS- s J k •• 
KANDINAVYA limanları için atı 1 motor 

yük çıkaracaktır. 

yük alacaktır. 

" BIRKALAND .. motörü markalı az kullanılmış bir mo-
29-6-936 da gelip ROTTER- tör satılıktır. Taliplerin idare-
DAM, HAMBURG, BREMEN, hanemize müracaatları ilan 
COPENHAGE, DANTZIG, olunur . 

12 beygir kuvvetinde Dizel 

IZM 
Pam 

Türk 
k Men 
Anonim 

a 
Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markaların ı havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktı r. 

Telefon No. 2211 ve 3 67 
Telgraf adresi: ayrak zmi 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketi i 

Halkapınar kumaş fa • 
ı ası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuz ur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

caddesinde F AHRı 

200 sandıkçılar giridi 3 mağaza 

84 hacı mahmut " 44 depo 

GDYNIA, GOTEBURG, OS

LO ve ISKANDINAVY A li
manları için yük alacaktır. 

,, .................... . 
~, ................ ımm .. 1m1ma1Z2~~maa~ 

Zinet ve 72 · ikinci sipahi şaban zade 8 dükkan 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı akaratln 31 /5/937 se

nesi sonuna kadar olan icarları on gün müddetle açık arttır
maya çıkarılmıştır. ihalesi 22/6/936 pa1artesi günüdür. istekli 
olanların o gün ve saatte Evkaf müdiirlüğünde toplanacak 
komisyona müracaatları ilan olunur. 12 17 22 1626 

Tabak hacı lsmail ağa vakfı 
mütevelliliğinden: 
Seneliği 

100 
100 
100 
100 
100 

Vakfı 
Tabak H. İsmail 

" " 
" " 
" " 
" " 

Mevkii 
Tilkilik 

" 
" 
" 
" 

Nevi No: 
Diikkan 294 

" 296 
'' 298 
.. 300 
" 302 

125 " ,, " " 304 
Yukarda mevkii nev'i ve senelik kiraları yazılı akaratın Ma-

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" ALBA-JUL YA ., 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 tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FRA
TELLI SPERCO vapur acen
tasına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 
yıs 937 senesi sonuna kadar olan icarları on gün müddetle 
açık artırmağa çıkarılmıştır. ihalesi 17 /6/936 çarşamba günü 1 
saat 15 tedir. İstekli olanlar şeraiti anlamak iizerc hergün va
ridat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta evkaf mü
dürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan olu-

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
nur. 7-12-17 1533 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 

Seneliği Vakfı Mevkii No. Nevi 
L. K. 
42 piyale oğlu cedit 128 ev 
72 hasta mescit hasta sokak 43 ,, 

k 35 dükkan 36 şerefiye bozya a 
36 ,, 34 kahve 
36 kcs;~ll! kestelli 95/97 dükkan 
48 kılcı damlacık 82 " 
40 mühü mustafa çerçi oğlu 7/ 18 " 
48 selatin og" lu selatin oğlu 56 ev 

4 60 dükkan 41 salepçi oğlu hükumet caddesi 
72 salı tekkesi tütüncü sokağı 23 ev 

l 80 hasan hoca tuzcu sokağı 32 " 
400 rnıkırdiç mar. karşıyaka 133 " 

Yukarıda mevkii nevi ve numaraları yazılı akarata açık 
artırma müddeti içinde istekli çıkmadığından beş gün m_~d-~ 
detıe müzayedesi uzatılmıştır. ihalesi 17161936 çarşamba gunu 
~at 15 dedır. İstekli olanların evkaf müdiirlüğünde toplanan 
.;111isyona müracaatları ilan olunur. l688 

a 

mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 ..................... 

• Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 • Kiralık ev 

Göztepede tramvay caddesine 
yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

Bergama 'lılar 
Zinet garajı, Bergama yol

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 
snretle daha çok istifade 
edeceklerdir. . "-·,--.. !----

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

çeşitleri satar. 
tuvalet 

•Al"--~~~ 
I 

·o 11 ıu ıı•' 
1 -... ---. r_o_oe __ l _J_;,~ ~ /'-.' 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekler · 
'!lhataız ve tansı onları • nl rı • e D · 
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Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
- - - itikatlar Macerası 

Belçika ameleleri de grev ilan etmiş-~e~~~!~:~~!~~:~~e~:~'. MU~~:~c~d:: ~ti;::: 
ler ve tramvayları yakmf:ik istemişler ~~;;:p g;~ı~~~;~ ç;::;e~~ ~~~~~i~dE~:~::L ~~.~ÇJı~: 

Komiser gülerek: - Şimdi beni lütfen <lin-

Askerler, grevcilerin hücumuna mani olmak için yalın-kılıç çeke
rek mukabil bir hamle yapmağa mecbur kalmışlardır. 

Brüksel 17 (Radyo)- Liyej'den haber verildiğine göre, grev- galine mani olmak için asker tarafından işgal edilmiştir. 
ciler, bu sabah tramvay arabalarını yakmak istemişlerdir. Fakat Brüksel 17 (Radyo) - Belçika kabinesi, M. Vanzeland'ın 
askerler yalın-kıfıç grevcilere hücum ederek dağıtmışlardır. Bun- başkanlığı altında toplanmış ve grev mes'clesini müzakere et-
dan dolayı kuvvetli bir zabıta müfrezesinin muhafazası altında tikten sonra, resmi bir tebliğ neşrederek, halka sükunet ta\· 
bütün tramvay arabaları depolara nakledilmiştir. Liyei şehri ölü siye eylemiştir . 
bir haldedir. Vilayetlerden gelen son telgraflar, Liyejde mühim hadise-

Brüksel 17 (Radyo)- Liyej maden mıntakasında grev vazi- lcr olduğunu ve grevcilerin, en çok bu şehirde faaliyete gcş-
yeti genişlemektedir. Silah ve demir fabrikaları, grevcilerin iş- miş bulunduklarını bildirmektedir. ______ ._ ... •·-~------

Amerika'ya ı Delegasyonumuz 
Para veren yok!ı M · 1 ••' d 

Vaşington 17 (Radyo) - on ro ye var 1 
Amerikaya borçlu olan dev
letler, Amerika hariciye neza
retine gönderdikleri bir muh
tıra da taksitlerini vermek
ten aciz olduklarını bildirmiş
lerdir. 

Borçlu devletlerden, yalnız 
Finlandiya taksitlerini münta
zaman verebilmektedir. --· ... ··---

Muhasebei 1hususiye
de yeni teşkilat 

( Baştarafı 1 inci sahi/ede) 
Tilkilik şübesi: Tahakkuk 

memurluğuna Hasan Çelik, 

katipliklerine Hasan Basri ve 
lbrahim, tebliğ memurluğuna 
Ali Galip, tahsil memurluğuna 
Tayyar (Muhasebei hususiye· 
den), veznedarlığına Bekir, 
katipliğine Hakkı, tebliğ me-
murluklarına Ali Riza, Meh
med Vehbi, 

Eşrefpaşa şübesi: Tahak
kuk memurluğuna Mustafa 
Kolcu, katipliğe Rıfkı ve Ah
med Hilmi, tebliğ memurlu
ğuna Mustafa Vasfi ve Osman, 
tahsil memurluğuna İsmail 
Hakkı, veznedatlığa Hüsnü, 
tebliğ memurluklarına Hasan, 
Abdullah, Arif ve Niyazi, 

Karataş şubesi: Tahakkuk 
memurluğuna İrfan Engin, ka
tipliklerine Faik ve Mazlum, 
tebliğ memurluğuna Ali Rıza, 
tahsil kısmında veznedarlğa 
Adem, katipliğine Yahya, teb
liğ memurluklarına Tahsin, 
Arif ve Hakkı. 

Alsancak şubesi: Tahakkuk 
memurluğuna Hamdi, katiplik
lerine Ahmed Şengül ve Meh
ıııed Nuri, tebliğ memurluğuna 
Adil, tahsil memurluğuna Ce-
vad (Muhasebei hususiyeden), 
veznedarlığına Rifat, katipli
ğine lsmail Hakkı, tebliğ me
murluklarına Sıtkı, Şükrü ve 
Halil. 

Basmane şubesi : Tahakkuk 
memuru Hüseyin Avni, katip-

liğine Mehmed Nuri ve Sü
leyman Sadık, tebliğ memur
luğuna Bahri, tahsil memurlu
ğuna Ahmed Acar, Veznedar
lığına Ömer Behçet, katipliğine 
Yaşar, tebliğ memurluğuna 
Mustafa ve Rustem, 

Karşıyaka şubesi: Tahakkuk 
memuru Şevki, katip Ömer 
Pırnar, katip Ödemiş varidat 
katibı Abdurrahman, tebliğ 

memurluklarına Ödemiş tebliğ 
memurlarından Şevket ve Hak
kı, tahsil memurluğuna muha
sebei hususiye Karşiyaka şu-

~------·~---..·~------~ 
İlk celseye, İsviçre federal hükumeti dış 
işleri departmanı reisi riyaset edecektir 

lstanbul 17 (Hususi) - Bo- İstanbul 17 ( Hususi ) -
ğazlar konferansına iştirak Alman nazırı doktor Şaht 
edecek olan hey'etimiz Mont- yarın tayyare ile Ankara'ya 

röye varmıştır. Murahhas hey- gelecek ve boğazların tahkimi 

et reisi Tevfik Rüştü Aras, için harp malzemesi almamız 

bir gün sonra hareket ettiği hakkında teklifte bulunacaktır. 
için bugün orada bulunacak- Cenevre 16 (A.A) - Ana-
tır. dolu Ajansının hususi muha-

Dış bakanımız Belgrad' dan biri bildiriyor: 
geçerken Yugoslavya başba- 22 Haziranda Montrö' de baş-
nı M. Stoyadinoviç. ile görü- lıyacak boğazlar konferansının 
şecektir. ilk aleni celsesini İsviçre fede-

lstanbul 17 (Hususi) - ltal- ral hükumeti Dış işleri der-
ya hükumeti, zecri tedbirler partmanı reisi M. Motta aça-
kaldırılmadığı taktirde Mont- cak ve heyeti murahhasalara 
rö konferansına iştirak etmi- İsviçre hükumeti namına hoş 
yeceğini bildirmiştir. amedide bulunacaktır. 

~---~--~.-..... _. ... --~--~-

Bir kamyon Zigana da-
ğında uçuruma devrildi 
Şoför ve muavini ile iki şimendifer 

müteahhidi ağır yaralıdırlar 
Gümüşhane, 16 ( A.A ) - fazla bir uçurumdan yuvar-

Trabzon'dan Erzurum'a git- lanmış, şoför ve muavini ve 

mekte olan 15 numaralı kam- yolcularından şimendifer mü-
yonu idare eden şoför Hüse- teahhitleri İzzet ve Rifat muh

telif yerlerinden çok ağır bir 
yııı Torula uç kilometre ' surette yaralanmış ve merkez 
mesafede ve Zigana etekle- dispanserine nakledilerek ağır 
rinden dönerken 100 metreden hastalara ameliyat yapılmıştır. 

.-.~ .... _.. ______ _ 
Çin'de uzlaşamadllar 

Nankin 17 (Radyo) - Nankin ile Kanton hükumetleri 
arasında başlıyan uzlaşma müzakereleri akim kalmıştır. Askeri 
sahadaki faaliyet• te yeniden başlamıştır. Koan-Kas, Koyıyan 
civarında asker toplamakta ve tahşidatta bulunmaktadır. 

Tuna'da bir facia oldu 
Bükreş~ 17 (Radyo) - T"!na nchiri üzerinde seyahat eden 

küçük bir (Bak), ansızın devrilmiştir. içinde bulunanlar ara
sında bazı siyasi ve resmi şahsiyetlerde vardı Bunlardan on 
kişinin cesedleri sahilde bulunmuştur. -------------------
' ' Parti işlerini ----·---
En büyük mülkiye 
memurları idare 

edecektir. 
\ııkarıı l 6 (Hu u i ııııılrnlıi· 

Yedek subay 
Yetişecek kısa hiz

metliler 
İzmir askerlik şubesinden: 
1 - Yedek subay yetişe

cek kısa hizmetlilerden 331 
riınizılı•ıı) - Parti işleriııirı , her doğumlu ve bunlarla muamele 
) 1·rdcki 1·11 hiı)iik miilki)e ıııc· görenler ve daha evvelki do-
nıurlım tıırafııııl:ııı i•lıırt· ı·ılilı·cı•ği 

ğumlulardan olupta muhtelif mıla~ılı) M. 

, ____________ _) sebeplerle geri kalmış deniz 

besinden Şerafeddin, katipli

ğine izzet, veznedarlığına Mus
tafa, tebliğ memurluklarına 
Ihsan ve Arif. 

sınıfından gayri sınıflara ayrıl

mış olanlardan yalnız askeri 

orta ehliyetnamesi olanlar 1 
Temmuz 936 tarihinde yedek 

Tarife değişe

cek mi? 
- ----t•• -- - -

Gümrük antrepola-
rını liman müdür. 
lüğü idare edecek 
Liman işleri umum müdür-· 

lüğünün, Maliye Vekaletinden 
lktisad Vekaletine devri hak
kında Büyük Millet Meclisince 
kabul edilmiş olan kanuna 
göre İzmir' deki Gümrük ant
repo ve depoları da tamamen 
Liman İşleri Umum Müdürlü
ğüne geçecektir. Bunların ida
resi için kullanılacak memur
ların vaziyeti tesbit olunmak
tadır. Yeni teşkilat, epey ge
niştir. 

Haber aldığımıza göre Li
man İşleri Umum Müdürlüğü 
1 Temmuzdan itibaren Güm-: 
rük antrepo ve depolarının 
idaresini ele alacaktır. Yeni 
Liman tarifesile depo ve ant
repo tarifesi de ayrıca tesbit 
edilecektir. Yeni tarifenin mü
him tenzilatı ihtiva edeceği 
söylenmektedir. 

-----+••-- ---
Çin -Japon 
Münasebatı 

düzeliyor mu? 
Tokyo 16 (Radyo)- Kora

dan Çin içine doğru yapılacak 
demiryolu için Japonların 28 
milyon yenlik bir istikraz ak
dedecekleri söyleniyor. Japon 
Çin anlaşması yakında müm
kün olacaktır. --····---Alman cevabı 
Hitlerin tasvibini 

bekliyor 
Londra 16 (A.A)- Berlin

den bildirildiğine göre Alman
yanın İngiliz sulhnamesine ve

receği cevap hazırlanmıştır ve 

Hitler'in tasvibini beklemek
tedir. Cevabın, Milletler Ce
miyetinin toplantısından evvel 
mi, sonra mı verileceği de he
nüz malum değildir 

subay okulu komutanlığı ha

zırlık kıt'asında bulunmak 
üzere sevkedileceklerinden 24 
Haziran 936 gününde hüviyet 
cüzdanı (nüfus tezkeresi) ve 
orta askeri ehliyetnameleri 
beraberlerinde olduğu halde 
şubeye müracaatları. 

2 - Tam vaktinde yedek 
subay okulu komutanlığı ha
zırlık kıt'asında bulunmıyanlar 

hakkında kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

- Karnınızın aç olduğunu lcrınisiniz? Dedi. 
anlıyorum. Dedi. Genç kadının dikkatli ve 

Tabii değilmi~> On saatlik alakalı bir hal aldığı göründü. 
bir yolculuk insanın mide- M. Royer, İsveç'li kadına 
sinde hiçbir şey bırakmaz! kendisini ilk gördüğü andan 

- Evet.. Tam sekiz saat itibaren geçen hadiseleri birer, 
volanı elimden bırakmadım. birer anlattı. Ve sonunda Sen 

- Şu halde çok iştahlı Kristof şarbaymın iki kızının 
yemek yiyeceksiniz! Aşçı ka- ?a~ından geçenleri de söyledi. 
dm çok sevinecek, o yemek- lsveç'li kadın, bunları büyük 
!erini iştihla yiyenleri çok bir alaka ile dinledi. 
sever! Hem yer, hem de ko- Komiser : 
nuşuruz! 

- Evet.. Evet! Fakat beni 
hala unutmamaklığınz ve izimi 
kaybetmemeniz şayanı hay
rettir! Sizin kartlarınızı aldıkça 
çok seviniyorum. Büyük:adam
ıarla dost olmak cidden zevkli 
oluyorlar. 

- Büyük adamlar mı? Ben 
mi büyük adamım ? 

- Tabii sizi böyle dostla
rım azdır. Avrupa' da üç veya 
dört Amerika' da bir tanecik 
bir de Japonya da var. 

- Bereket ben Japon dos
tunuz değildim. Çünkü Tokyo 
ile Lozan arasındaki mesafe .. 

- Ne ehemmiyeti var. Tok
yo' da olsaydınız da b~n gene 
davetinize koşar. icabet eder
dim. Memlekette tayyare çok 
değil ki ; 

- Evet. Tayyare ile geldi
niz, buna eminim. Eve şimdi 
yemek sirası geldi. 

- Hakkınız var, sıra şım
di yemek yemenin! 

Leuanın kamı cidden açtı, 
yemekler de güzel ve zevkine 
göre, idi. Büyük bir neş' e ve 
serbesti ile yemek yedi. 

Yemekten sonra, M. Royer 
kendisine: 

Nasıl sigara içersiniz? 
Diye sordu. 

- Şark sigaralarından han
gisi olursa olsun! tütünün iyi· 
si, en fazla zevk verenidir. 

- Ben de sizin fikrinizde
yim. İyi bir sigara, zihin açar 
vesselam! 

M. Royer, genç sihhatta ve 
sağlam olan lsveç[İ kadına 
hayretle bakıyordu. 

Bu kadın, seryetinin ve 
mükemmiliyeti şen kahkaha
ıarile mütamadiyen ilan edi
yordu. 

Suriye - Fransa 
( Baştara/ı 2 inci sahifede) 
edilm~yince Vatani{er, Lübna
nın harpten evvelki vaziyete 
ircaını Osmanlı hükume"ti za
manında "Lübnan mutasarrıf
lığı,, nanıilc nıevcud imtiyazlı 

mıntakanın muhafazasile geri 

kalan kısmın-ki buna Berut ve 

T rablus şehirleri dahildir -

Suriye birliğine iadesini iste
mişlerdir. Bu talep le Fransız 

delegeleri tarafından kabul 
edilmemiştir. 

Vatani heyet Suriye için bir 
deniz mahreci lüzumunda 
ısrar ederek hiç olmazsa 
Trablus limanının Suriye'y:! 
ilhakı lüzumunu ileri sürmüş
lerdir. Ancak petrol meselesi 
yüzünden Fransa' nın bu teklifi 
de kabul edeceği şüpheli gö
rülmektedir. 

- Ben, Maksim Listraka, 

Pola ve kızların babası M. 
Font Romene sihirbazların nü

fuzu altında kaybolan kızların 
- sizin gibi - tekrar meydana 
çıktıklarını söylemedim. Baha 
ile nişanlı ve dostlara evvelden 
bir ümid vermek istemedim. 
aksi de olabilir? Çünkü bir· 

çoklarıda kaybolmuş ve hala 

izleri bulunamamıştır. 
( Arkası var ) ---------

Pamuk 
Piyasa sağlamdır 
Son günlerde Pamuk piya

sası çok sağlam bir vaziyet 

almıştır. Bunun sebebi, piya

sada Pamuk istokunun çok 

azalmış ve ancak 4500 - 50öi) 
balya kadar kalmış olmasıdır. 
Rekolte 46 bin balya idi. 
Halbuki yeni Pamuk yetişin· 

ceye kacar fabrikaların ihtiyacı 

için 4000 balya Pamuk la

zımdır. İhracatçılarımızın, Al· 

manya ile bazı angajmanları· 
nı da hesaba katacak olursak 

piyasadaki Pamuk azlığı daha 
çok hissedilir. Pamuk fiatları 
şimdi kilo başına 46,5-47 ku
ruştur, Pamuk piyasasının sağ· 
•amlığı sebebi ile bu fiatıo 
biraz daha yükselmesi muh· 
temeldir. 

İzmir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

fzmirde mumcu kahvesi ci· 
varında birinci dolap! ıkuyu 
caddesi 7 sayılı evde oturan 

mehpare tarafından kocası cemal 
oğln konduracı ali aleyhine 
açtığı ihtar davasına mütedair 
arzuhal suretile davetiye va· 
rakası müddeaaleyhin ikamet
gahının meçhuliyetine binaen 
tebliğsiz olarak iade edilmiş 
ve keyfiyetin ilanen tebliğine 
karar verilerek ilanda yapıldığı 
halde müddcaaleyh ali tayin 
olunan gün ve saatta mahke· 
mede hazır bulunmamış oldu
ğundan hakkında muaınelei 
gıyabiye icrasına ve muhake· 
menin 9171936 perşembe gün Ü 

saat 1 O a talikine karar veril· 
miş ve usulen tanzim kılınan 

gıyap kararnamesi mahkeıne 

divanhanesine asılmış oldu· 
ğundan müddeaaleyhia gös· 
terilen gün ve saatta masarifi 
gıyabiye ile birlikte mahke· 
mede hazır bulunması veY8 

bir vekil göndermesi aksi tak· 
dirde bir daha muhakemeye 
kabul edilmiyerek gıyabında 
hüküm verileceği tebliğ p1a· 

kamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 


