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f zmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

vardım 

eznei'faı· amil 
Çorlu Ziraat bankasından 

aşırdığ• paraları barda yer· 
• 

ken yakalanmıştır. 

Fiabv·(lOO) Para 

edece Japonya lngiltere ye 
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füt1~ridüşürmek isteye11 komployu Yunan Kı-ah M. L. Blum, kuvvetli bir 
Yaktnda seyahata 

Ingilizler meydana çıkarmış c;•kıyor • muhalefetle karşılaşacak 
Muhtelif memul'İ)1etlerde bulunan ve komplo ile 

alakadur binAlman işleı·inden atılmışlardır 

l\I. lliıler arka<la larile birlikte 
Londra, 2 ( Radyo ) - bir nutuk, derin akisler yap-

Berler kasabasında Müsyü mıştır. (Litel), bu ıöylevinde 
(liteJ) tarafından iradolunnn Hitler'i düşürmek için Ber---------. --------

Yuna o lı Irak p ensesi, 
garsonla nasıl sevişti -.. -

8aralambo, prensesin ilk defa \er· 
diği 100 liret bahşişi kabul 
etmek istememişdi fakat .. 

Irak krahnm ortanca hem- rine göre, prenses (Alza) 
şireıi (Alza), bir Yunanlı ile kocası Haralambo Ue birlik-

•eviımi~ ve onunla evlene- te balaylarını geçirmek üze-
b re Rodoı'a gelmiş ve Rodos ilmek için dinini değiştir· 
lllittir. palasta mükellef bir daire 

lin 'de kuvvetli bir komplo 
teşekkül etmiş olduğunu ve 
komplonun, lngiltere hüku
meti tarafından meydana 
çıkarılarak derhal Almanya
ya bildirildiğini söylemiş, 
komplo ile alakadar bin 
Alman'ın, bulundukları muh
telif memuriyetlerden atıl
dıklarını iJave eylemiştir. ----·····--
ödeıniş't{~ 

llkkurşun ihtifali 
Ödemiş, ( Hususi ) - ilk 

kurşun ihtifali bu yıl tber 
senekinden daha parlak ol
du. Hacı llyas tepesi, Tire, 

Yunan krala Y orgi 
lstanbul 2 (Hususi) -Ati

na'dan haber veriliyor: 
Yunan Krahnın, bu gün· 

)erde seyahata çıkarak Yu· 
nanistanın her tarafında tet
kikat yapması muhtemel
dir. Kralın evveli Trakya'ya 
gideceği ıöyJeniyor. 

, __ .................. __ _ 
M. Şuşniug 

Roma 'da ne görüşecek 
lstanbul 2 (Hus'1si )- Avus 

turya başvekili M. Şuşnin
gio dün öj-Jeden sonra tay
yare ile ansızın Roma'ya 
gelmesi, siyasal mabafilde • 
hayret uyandırmışbr. 

Duçe'nin, M. Şuıning'i te
, lefon iJe Roma'ya davet et

tiği söyleniyor. ·-----

Sosyalistlerin yeni bir model üzerine 
kabine teşkil edecekleri söyleniyor 

Paris, 2 (Radyo) - Düa 
l>ğleden sonra baılıyan ıiya
sal konuşmalar, hep, yeni 
teşekkül edecek olan kabi-
neye müteallik bulunuyordu. 

Müsyü Leon Blum, büsbü
tün yeni bir model üzerine 
bir kabine teşkil edecek ve 
nezaretlerin bir çoğunu 6 
nazıra taksim edecektir. 
· Sol cenaba mensub olub 
blok halinde çalışan partiler, 
müstakil bir halde çalışmak 
üzere radikal !osyaHst ve 
diğer fırkalardan ayrılmış
lardır. 

Siyasal çevenler, Müsyü 
Leon Blum'un teşkil edeceği 
kabinenin, büyük ve kuvvetli 
bir muhaJefetJe karşılaşaca
iını ileri sürüyorlar. 

Mibyü Heryo; parJimento 
baıkanlığı için namzedliğini 
koymayacağını ve ancak, 
partilerin arzusu taallük 
ederse ouna itiraz etmiyece
iini beyan etmiştir. 

On senedenberi müstemir
ren parJimento başkanlığını 

yapmıı olan ( Fernan Boison)un, 
parlamento başkanlığı için 
namzed göıterilmemesini ve 
bu makamı iıgal edecek olan 
kimıenin, büsbütün bitaraf 
olmasını lizım geldiğini söy· 
!emiştir. 

Komünistler, parlamento 
reisinin, aleni reyle seçilme
sini istiyorlarsa da, buna 

1\1. I .. eon Blum 

im kin yoktur. Reis, 
eskisi gibi gizli reyle seçile· 
cektir. 

Küin Meri 
Sis vflzOndeo Nev· 

~ 

york'a geç vardı 
Londra, 2 (Radyo) - Küin 

Meri vapuru, Nevyork'a 4 
gün, 12 saat ve 38 dakikada 
varmıştır. Yolda fevkalide 
kesif sislere rastladığından 
10 saat yolundan geriye 
kalmıştır. Hu sebeple mavi 
kurdelayı alamamış. yalnıı 
Normandi'nin tesis eylediği 
rekoru kırmağa muvaffak 
olmuştur. 

Kilin Meri, iNarmandi'deo 
2 saat 38 dakika evvel Nev-

Bu macerayı bütün tafsi- ~iralamıştır. 
lıtile yazan Atina gazetele· - Devamı 4 ndi. sulıifede -

--------•.-.~•~•--az 

Filistin'de kanlı çarpış-
hkkurşun anıtı 

Bayındır, Tepeköy ve civar 
köylerden gelen halk ile 
dolmuştu. 

Alnı an 
Ordusu manevra- (-=~:_<_u_ıu_s_a_ı_u_i_~ı-ik_)_e_G_ör_e_ ----~__,I 

lar yapacak 

york' a varmıştır. 

malar devam ediyor 
Dun geceki çarpışmalaı·d~ birç?k 

Yahudi ve Arap ö!dü. Bır ln~ı-
liz polisi yaralandı 

Hayfa' dan 
lıtınbul 2 (ffususi) - Son 

2tlcn b b 
.a.. • erlere göre, Ku· 
~ua 

""' . ve Hayfa'da dün gece 
1 "tlld L 
olaı tn aaoh çarpışmalar 
~tauıtur. Birçok Yahudi ve 
Poı· ~ ölmüıtür. Bir lnıriliz 

Ilı ele -
•ıır ıurette yarı· 

bir görOoOş 
lanmıştır. Araplar, Yahudi 

hacereti durdurulmadıkça 
ınu ki .. 

devarn edece eıını greve . b" 
bildirmişlerdir. Barçok ına-
lar yakılmıf, çiftlikler ~te~e 

•1 ·ş anaçlar devrılmış ven mı , • .1 • t" 
h 1 mahvedı mış ır. 

mCe=~vre 2 (Radyo) - Filiı· 

Merasime istiklal marşı 
ile başlanmış, ihtiyat zabit
lerinden Şükrü Konuk ve 
birçok hatipler söylevler 
vermişlerdir. 

Anıta, Ödemiş, Tire, Tepe· 
köy vt. Bayındu'lılar adına 
çelenkler konmuıtur. Merasim 
esnasında uçuşlar yapan üç 
tayyareden mürekkep bir filo 

balkın heyecanını arttırmıştır. 

tin baş müddeiumumisi, ruan· 
ôalar komisyonuna gönder-
diği bir mahzerde, Fifistinde 
hiçbir zaman sükunet husule 

· gelemiyeceğini bildirmiş, Filiı
tin ahalisinin, cebri muamele 
ile yola gelmiyeceğini ilave 
eylemiştir. 

Müddeiumumi, hükumetin 
esaslı tedbirler aldığını bil
dirmektedir. 

Londra, 2 (Radyo) - la
giltere hiAkumeti, Fıliıtin'e 
gitmek üzere bir krallık 
komisyonu teıkil etmek 
üzeredir. Bu komisyon, 2e
rek Yahudileri ve gerekse 
Arapları dinliyecek ve uzun 
tetkikattan ıonra tanzim 
edeceği raporu, uluslar ıos· 
yelesine yerecektir. 

Bir Alman nf!feri 

Berlin 2(Radyo) - Alman 
ordusunun, bu ay içinde 
umumi manevralar yapacağı 
ve bu manevraların bizzat 
Hitler tarafından takip olu· 
nacaiı ıöyleniyor. 

Enteressan bir mektup 
Dün bu ıütunlarda bir hasta muallim hakkında çıkao 

fıkram Dzerine, bir kariimden mektup aldım. O fıkram bir 
bikiye halindeydi ve tek •ahr ilave etmemiıtim. Bu mek
tubu da aynen yaııyorum : 

Muhterem bay Gökçe 1 
"Makalenizin maksat ve buliaası, hekimler arasındaki 

mulıtelif nazar noktaları ye teıbiılerin bir vatandaıı ne ka 
dar müıkliı' vaziyette bırakabileceğini röstermek itibarile 

dikkate ıayandır ve serapa hakikattir. Ben ihtiyar bir mü

tekaidim. Geçirmekte olduğum bir rahatsızlık, beni tasvir 
ettiğinizden daha müıkül vaziyetlere düşürmüıtür. Sıhbatım 
için verdiiim parayı, vizite, ilaç wasraflarını düıünmek is
temem. Vizite ücretlerinin yüksekliği ve tehalüfü ayrı ayrı 
mevzular olsa gerektir. Fakat tedavim esnasında • bitme· 
miıtir· bütfin dikkat ve hassasiyetime, aklı başında bir adam 
olmakhğıma rağmen, neler karıısında kalmadım?. 

Midemde başlıyan rahatsızlığa üstünde yirmi teşhis koy· 
dular, yirnıi çeıit tedavi tatbik ettiler. Bir doktordan bir 
doktora koştum, her biri ayrı söyledi. Hastalık bir, leşhiı 
bir yığın 1 .. 

Hepsi .de biribirine hürmetkar, fakat hepsinin de kana
ab ayrı 1. Gerçi bu bir ilim mes'elesidir. Fakat ne felsefe
dir, ne edebiyat, ne içtimaiyat?. Münakaşa ve tecrübeye 
hiçte tahammülü olmıyan bu gibi mevzular, doğrudan doğ
ruya vatandaşın sıhhatı ile alakadardır. Ric• ederim, bu 
gibi ahvalde. bir vatandaş, kime, nereye baş vuracak, hangi 
şahsiyet veya teıekküle inanacaktır?." 

Kariimin mektubuna mütalaa iliveıini doiru bulmıyoruaı. 
Cevabını alakadarlar versinler. Çünkü vaziyet sarihtir. 

GÖKÇE 
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Dış memleketlerde son Yunus Balığı ve halık 
yumurta • 

pıyasası yağı istihsalatı 
·--. -· ~~---------··~--.------~~-sen ele rd e yıımurta ihracatı, ge- 1935 senesinde tutulan balıklardaO 

etmezse, efkarı umumiye 
Lüi'nin lehine dönecekti 

rek kıymet ve gerekse miktar Trabzonda 1200 ton halık yağı 
itibarile azalmıştır istihsal edilmiştir 

Yumurta, daima başlıca krizdir. Bulgar tavukçulu
ibracat maddesini ve ihracat ğunun birkaç senedenberi 
rakamının kısmı azamını gerilmekte olduğu artk kim
teıkil etmiıtir. Son senelerde ıe için bir sır değildir. Ni
de ise yumurta ihracatı ge· tekim bua-Un Bulıaristan'da 
rek kıymet, gerekse miktar artık nümune tavuk çiftlik
itibaıile azalmııhr. Kıymet- lerine tesadüf olunmaması 
lerin gerilemeıi zirai ve bay- veya bunların pekaz miktar· 
vani mahsulat fiatlarıoıo da mevcud oluıu bunun en 
düşmesinden ileri gelmişse bariz bir delilidir. Tavukçu· 
de miktarların gerilemesi bu luğa Bulgaristan'da alelekıer 

Balıkçılık endüsrimiz, mem
leket sahillerinin uzunluğu 

ve denizlerimizin bahk ser
veti ile mütenasip olmamakla 
berber son senelerde kayde 
değer bazı inkiıaf temayül· 
Jeri göstermiştir. Bu arada 
doğrudan doğruya bir ibra· 
cat endüstrisi halinde çalı· 

ıan yeni bir ıube dikkati 
çekmektedir. 

miktar beher tonun cif Hatıl' 
burg fiatı olan 10 sterliol 
üzerinden 140,000 lira bir 
kJymet ifade eder. 70,000 
deri de asgari hesapla 100,()(JO 
lira tutacağına göre 1935 yılı 
istihsalitının değeri 240,0oO 
lira raddesindedir. 

Lüi'nin işi hakkında 
zaptiye nezaretinde ne mü· 
taleada bulunduklarını Pigaş 
sana haber vermedi mi? 

Piyedoş biraz düşündükten 
sonra: 

- Evet ·dedi- bu işe dair 
deveran eden bazı şayialara 
bifdjrdi. Ezciimle, Temyiz 
mahkemesi, idam hükmünü 
nakzedecek olursa umumi 
efkarın müsyü Lüi lehine dö· 
neceği aüşünülüyor. 

Müsyü Anri güldü ve sonra 
- Acab~ daha ne kadar 

zamanımız var? 
Diye sordu. 
Piyedoş, gözlerini yumdu 

ve kendi kendine mırıldan· 
dıktan sonra: 

- Müsyü, tam bir ay daha 
vaktimiz var. 

Diye cevap verdi ve de· 
vam etti: 
-Temyiz mahkemesine te· 

sir yapılmışsa o zaman mes
ele değişir. 

Siz de \>iJirsiniz ki, on iki 
sene evvel bir ka~ını zehir
lemiş olan tabibin temyiz 
kararı, sekiz günde tasdik 
edilmiştir! . 

Baba Anri, Piyedoş'un bu 
sözü üzerine titriyerek sor
du: 

- Sekiz günde mi? bayır 
hayır, oğlumu kurtarmak 
için elimdeki her kudreti 
sarfetmeğe meydan bulma· 
dan evvel onun gibi bir ma · 
sumun '"iyotine gitmesine 
cenabı hak rıza göstermiye
cektir. 
Sen cereyanı ahvali Pigaf · 

tan öğrenirsin. Hükumet işi 
tesri etmek niyetinde ise 
beni bundan h•berdar eder
sin. Ben, başka bir imza ile 
müddeiumumiye bir mektup 
yazarak cinayeti vakıa · bak· 
kında bazı malumat verece· 
ğimi beyan ederim. Mektup 
lngiltere'den buraya gönde
rileceği cihetle mes' elenin 
büsbütün renk ve suretini 
değiştirecek bir şehadette 

bulunulmuı ihtimaline mebni 
işi tehir ederler. Bu sayede 
biz de vakit kazanırız.. Vakit 
kazanmak ise, Liii'oin haya
tını kurtarmak demektir. 

Bizde, adliye memurları bu 
işte sür'at göstermek iste
mezler. Çünkü işin içinde 
pek çok şüpheli noktalar ol· 
duğunu onlar da hissetmiş· 
lerdir. Temyiz mahkemesi 
Azalarının da Lüi hakkında 
verilen idam hükmünde çok 
noksanlıklar bulacaklarına 
eminim. 

Piyedoş, M. Anri'nin söz
lerini makul görüyor ve iti
raz etmiyordu. Yalnız, Lüi
nin katil olmadığını ıspat 

edebilecek bir delil gör
mediğinden, zavallı gencin 
idamdan kolayca kurtula
bileceğine hiç kani olmı

yordu. Biraz düşündükten 
sonra dedi ki: 

- Evet, evet tesir yap· 
mak için öyle kuvvetli bir 
teıebbüs lazımdır. Mesela, 
öldürülen kadacın, ara-sara 
köşküne aldığı adamın M. 
Lüi'den ve öldürülen tacir-

' ................... . 

den büsbütün başka bir şa
hıs olduğunu yemin ile te· 
min ve beyan edecek bir 
şabid bulacak olursak ... 

Piyedoş ıöıünü bitirme· 
den BabaAnri atıldı: 

-- Hayır - Dedi • yalnız 
bir şahid, Lüi'yi idamdan 
kurtaramaz. zira büküm ve· 
rilmiı, muhakeme ıona er· 
miş buluaduiu için, biç 
kimsenin o şahidi dinlemeie 
dinlemej'e ve onun ifadesine 
göre hareket etmeie cesa· 
reti olamaz. 

Piyedoı ısrar ederek fUD• 

ları söyledi: 
- Bu noktada ıizin fik· 

riniıe iştirak etmiyeceiim. 
İş, o şahidi bulmaktadır. 
Ondan sonra sizin müliba· 
zanızın tesiri olamaz. Çünkl 
en kuvvetli ıabitlerden olan 
kömürcü ile karısı, kaıke 
her zaman iyi giyiomiı bir 
adamın geldiğini beyan et
mişlerse de, bu adamın, 

Müsyü Lüi olduiunu geıti· 
rip atamamıılar, batti müıyü 

Lüi'yi tanıyamamıılardır bile. 
Bulacağımız şahidi kömürcü 
ve karısile buluıturmak il· 
zımdır. 

- Bunlar nasıl buluıtu

rula bilir? 
- Orası öyle, fakat kö· 

mürcüyü o adama tesadüf 
edebileceği yerlere götilr· 
mek imkanı yok mudur?Ev
velki gün kıyafeti asliyemle 
dışarı çıktağım zaman, kö-
mürcünün dükkanına uğra: 
dım ve kendisine bir babıit 
bile verdim. Şimdi onunla 
çok samimi d~st olduk. 

Bir gün, kendisile Pariıtia 

zenginler ikametgihı olan 
mahılihna doğru srezinme· 
ğe gitmek azmindeyim. Ba· 
kalım ne olur?. 

Müsyü Anri, biraz düşündll 
ve sonra: 

- Ben tesadüfe güvene· 
mem. Zira tesadüf, her za
man bizim için makus bir 
netice vermiştir. Fakat bu 
sözlerime bakarak seni az· 
mından döndilrmek fikrinde 
bulunduğumu zannetme. Beo 
bu gece, madam Arabelli 
Dizney'in hanesine giderek 
b.aşladığım işe devam edece· 
ğim. Bunda daha ziyade mu· 
vaffakiyet olduğunu zanne· 
diyorum~. 

- Evet, müsyü Tolbiyak'ın 
metresi, aşıkı hakkında pek 
çok şeyler bilir. Müsyü Tol· 
biyak'ın her türlü auibaldea 
izade bir adam olduğunu 
tahmin edemem . 

Herif, evvelemirde metresi 
gibi israfatta bulunuyor. Hal
buki sarf eylediği paraları 
nereden tedarik etmekte ol
duğunu kimse bilmiyor. Ma· 
işeti için lizım olan parala
rın, bizim Zaptiye Nezaretin

sebebe atfolunamaz. Bu ge- ziraatin yardımcı bir branşı 
rileme yalnız ithalatçı ülke· olarak bakılabilir. 
lerin son yıllar zarfındaki Nümune tavuk çiftlikleri 
tahdidlerinden mütevellid de· birkaç sene evvel, tavukçu
ğildir, 1935 de bilhassa göze ikbalde ve cins tavuklara 
çarpan huıuıiyet, iç piyasa· ihtiyaç ve (rağbet varken 
daki yumurta fıkdanıdır. tesis olunmuıtur. Zirai ta· 
Yumurta ihraç eden firmalar vukçuluk bu vazifeyi baıa
bu keyfiyeti tasdik eylemek- ramadığından bunların ye
tedirler. Bir çokları da bu rine sırf bu iş için teçhiz 
gerilemeyi kümes hayvanatı, olunan hususi tavuk çiftlik· 
ve bahusus keailmit tavuk leri ( istasyonları ) vücude 
ihracatının artmasına atfet· sretirilmittir. Bu gibi nümune 
mektedirler. Bu ihracat ta çiftliklerinin çoialmuı ta-
bittabi yumurtlayan tavukla· vukçuluğun inkiıafına, azal· 
rın aded!ni azalmaktadır. ması da getirilmesine ali· 

Bu beyanata nakise getir- mettir. Tavukçulukta zuhur 
meksizin yumurta fıkdanına eden bir krizde cins tavuk
müeasir üçüncü bir amilin )ara olan talep azalır ve cins 
mevcud olduğu ileri silrül· tavuk yetiıtiren çiftlikler de 
mektedir. Bu amil Bulgar otomatik surette oıtadan 
tavukçuluiunun ıeçirdiği - Deı·arm 4 ncü ~alıifede -

lzmir milli emlik mildürlüğünden: 
Satıı 

Sıra numarası Lira K. 
277 Reşadiye güneş s. 3.5.7 no. tajlı dükkinlar 350 00 
279 Göztepe akgCSz oğlu nam diier mesire s. sağı debreli 

Bu yeni şube beş sene· 
denberi faaliyette bulun•n 
(Yunus balığından yağ istih
sali) aan'ahd1r. Gerçe beı 
sene evveline kadar da 
Trabıon'un Sürmene, Rize
nin Mapavri ve Pazar kaza· 
larında yağ istihsal edil
mekte idi. Ancak istihsal 
miktarları mahdud olduiu 
gibi iıtibsal metodları da 
iptidai idi. Beı ıene evvel 
Trabzon'da bir yağ fabrikası 
kurulmasile fenni bir ıekilde 
yağ istihsal edilerek kalite 
yükselmiş, ayni zamanda 
miktar itibarile de istihsal 
artmıştır. Buna mukabil İp· 
tidai usullerle yapılan iatih
salit durmuştur. 

Son bet senelik yunus 
balığı istihsalitı şöyledir: 

Seneler istihsal (Adet) 
1931 36 000 
1932 43 000 
1933 28 500 
1934 39 000 
1935 70 000 

Ya;, Yunus balıiıoıo d": 
risi ile et kısmı arasındak1 

beş santimetre kahnhğınd• 
poıt aksamından çıkarılar· 
Buna yağlı post denir. B•· 
hkların vasati ağırlıkları 70 
100 kilo arasındadır. Bazılı· 
rının ağırhiı 200 kiloya k•' 
dar çık•r. Balığın ağırlını• 
yüzde 70 i leıioi, yüzde 30aJ 
da yağlı postunu teıkil et· 
mektedir. Yaih postun d• 
yüzde 70 i yağ ve ynıd• 
30 u deri ve döküntüslldiif· 
Yaiın iptidai istihsal tar· 

zında balığın post kıılll1 

takriben on santimetre aıu· 
rabbaında küçük parçalar• 
ayrılarak bir kazana atılar 
ve kazanda pişirilir. Pi1ir111• 
müddeti altı saattır. Husul• 
gelen yağ yavaf yavaı alın•': 
ilk ahnao yağlar açık reaklı 
ve az asitlidir. Sonra ahn•11 

yağların rengi kırmı~ıdır· 
Her kazan muhteviyatı yaj· 
lar renkçe birbirini tutnı••· 
Halbuki mBıteri piyaıal•' 
renği ayni olmıyan yağlar• 
rağbet etmemektedir. 

mehmedin 16,18 tajlı evi ve bahçesi solu yol 
arkası zeytinlifi önü yol ile çevrilmiş 1762,40 

metre murabbaı tarla 
280 Karııyaka bahariye mefharet s. 10 eski 23 taj 

Yunus balağı istibsalihnın 
40 00 ifade ettiği kıymet, şimdiki 

halde ancak istihsal edilen 

Yağın fenni usulle istibı•1 

tarzı, Delfin Limited Bala~ 
yağı fabrikasa tarafından tat• 
bik edilmektedir. Bu usulde 

no.lu 4 oda mutbah avluyu müştemil ev 175 00 
302 Salhane ıetaret s. fi-3 kapu 18 taj 13 tahrir 

no.lu bir oda bir koridoru müştemil ev 120 00 

yağ ve deri kıymetidir. balıkların postları dörde •Y' 
Çünkü aşağıda izah edildiği rıhr. Bu parça'ar elevatörle' 
gibi şimdilik balığın etinden ile 1000 kiloluk kazanlar• 
iıtifade • edilememektedir . konur. 3 atmosfer tazyiki• 292 lkiçeımelik c. 171 eaki 191 ta j no.1u dükkinın 

14·4 hissesi 
294 Born~va kürt ömer s. 16 eski 18 taj no.lu dükkia 

30 00 1935 de tutulan balıklardan yarım. saat zarfında pelt• 
225 00 1200 ton yağ alınmıştır. Bu - Devamı 4 nc.ii sahifede~ 
3000 ------------------------------------~ 295 " bavuzbaıı taksim s.37 eski 31 11 .. .. 

296 " kürt Ömer ı. 10 eski 12 taj no.lu dükkan 
297 Tepecik murtdağı s. 14 eski 14·16 taj no.lu 

160 oo lzmir vakıflar ~irektörlOğünden: 

ma arsa ahşap dam 
298 Bornova kürt Ömer s. 12 eski 14 taj no.lu dükkan 
299 11 " " il 14 " 16 " " " 
300 " şadırvanla çartı 21 11 5 ., .. ,, 
301 ,, selvili s. 14 eski 10 taj no.lu ahır ve genit 

127 20 
150 00 
140 00 
25 00 

arsa 673 20 
282 Reıadiye dere bahçeıi arasında öz basibenin 

itg.alindeki kulubeli 1028 metre murabbab tarla 360 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para veya 

ikinci tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbet gün 
müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 11 haziran 936 
perıembe günü saat 17 dedir. Alıcıların milli emlik müdü-
rjyetine müracaatları. 1368 

1 

T3Wi°Tayyare SinemasıT3\1i° 
Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

Kaçak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY Ve MAGDA EVAS'IN bera-

her çevirdikleri t.mamen Fransızca sözlü bir şaheser 

Viyana geceleri 

Senelisii V aldı Mevkii 

60 kılcı mescidi damlacık 
120 mezarlıkbaşı mezarlıkbaıı 

84 esnaf şeyhi arap fırını 

60 " it 

77 ,, mekke yokuşu 
60 harameyn muhteremeyn kantarcılar 
60 natırıade çömez sokağı 
60 emir sultan kara kapı 

170 hisar camii hisar meydanı 
240 11 ikinci belediye 
30 pazaryeri hanbey 

120 emine belkıs karantina 
70 manisada veli oğlu mirkelim 

No. 

3 
151 

62 
62-1 
19-1 

35.37 
8 

25-35 
66 

2 
4 

10 
3 

150 baruh zevcesi sultana pasbant çarşısı 24 
72 180 barrat zade ali paıa 

72 ümmil gülsüm halim ağa ç. 

96 il " 

56 
54-2 

Nevi 

ev 
dükklll 

ev 
dükkld 

ev 
dükklll 

ev 
tekke 
kahve 
dükkao 

" ev 
ma;aı• 

dükkill 

" 
yaııbaD' 

dilkkill 

187 İsmail sarım yıkık minare bili ana 
36 pazaryeri cami altı 6 dükkill 

120 boıtani zade çangırı ç. 15 ,. 
72 sinan zade kemer caddesi 213·1 ,, 
60 ., 11 213 oda 

150 saçmacı zade dellil batı 28 ev ara••' 
100 rumkuı tilkilik 123 dükk111 

60 ıeyhulisllm bahriye c. 34 mai••• 
60 ,, eski bahk pazarı 28 dükki11 

den verilmediği aşikardır. Viyana'nın dillere d'.stan olan eğlence ve muıiki bayatı ve 60 " •• 26 " 
193 eırefpaıa eırefpaşa 615 ev Binaenaleyh bu adamın hu· en son valsleri irae eden geniı mev~ulu büyük eğlence filmi 

su si ahvalini baştan başa tet- A • M • k • 1 k • k •• ) 
kik etmek lazımdır. Kendi- yrıca • l 1 can 1 arı ator er 
sinin, devam ettiği bir ce· 
miyete sizin de devam etme· 
niz lazımdır. ilk mülakatta 
sizden şüphelenmedi ya ! 

- Arkaswar -

Fiatlar: 15 • 20 - 30 kuru~tur 
SEANSLAR: Herıün 16 - 19,30 Viyana geceleri, 17,40 

21t15 Kaçak sevdalılar Cumartesi ve Pazar 14 de Kaçak 
sevdalılarla ba,lar. 

24 yapıcı oğlu saraç ali 2 dükki11 

60 tt 11 4 e• / 
Yukarıda mevki numaraları ve senelik kiralara yazılı ılı' 

rata açık artırma müddeti içinde istekli çıkmadığından bff 
gün müddetle müzayedesi uzatılmııtır. ihalesi 5 6·~36 pel 
şembe gün& saat onbeştedir. istekli olanların evkaf Ol 

diirlüilade toplaaacak komiıyoaa müracaatlar1 illa ol 
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v '· n•1ı N. v. f.,ratelJi Sperco Vapur Acentası liv· er ve şüreka-lbtiyar armut agacı VV L"" H v . ,.. . . an ROYAL NEERLANDAIS için ikinci Kordonda Tahmil Si Limited vapur 
'-•--..11.-------------~-~I KUMPANYASI ve Tabliye ıirketi binası 
HİKAYE 

Anneleri ölmek üzere idi. 
Ahmet, Feriha ve Fatma, 
haıta ve ihtiyar kadının kar
Yolaıı başında ağlaşıyorlardı. 
fialeti neıide bulunan ihtiyar 
icadın birden gözlerini açta 
ve kesik, kesik ! 

- Ahmet, oğlum. Sen kar· 
deılerinin büyilğllsün.. Bah · 
çede ihtiyar armut ağa~ını 
sakın kökleme .. Sonra .. Aile· 
nin başına uğursuzluk çöker. 
Dedi ve öldü . 

Annelerinin ölümü ile de
rin bir keder ve ıstırap için· 
de kalan üç kardeı birbirle· 
rine hayretle baktılar. 

Anneleri ne demişti?. Ku
rumak üzere bulunan armud 
ağacının köklenmesile aile 
lizerine neden f elik et çöke· 
cekti?. 

Nihayet Feriha sükunu 
bozdu: 

- Ahmed, madem ki an· 
nem böyle istedi. Biz de bu 
ağacı ıökmemeğe gayret 
ederiz, değil mi?. Dedi. 

Üç kardeı, henüz ıoğuma· 
mış olan cenaze önünde, 
sanki bu ağacı sökmemek 
üzere and içtiler! 

* • • 
Ahmed, artık otuzunu ge· 

çiyordu. Feriha 21 nde Fatma 
da 18 yııına idi. 

Annelerinden kalan mal· 
farı ayırmamıılardı. Ahmed, 

aile Reiıi ııfatile bunları idare 
ediyordu. 

Bir sene ıonra Ahmed 
evleadi; baban ıonra anadan 
kalan bu eski eve şimdi 
dört kişi oJmuılardı. Fakat 
relin tve biraz •i'IZ tatsız· 
lığı fetirmİftİ. Çünkü eye 
yeni uıuller, batti sade 
kendi bej'cndiği usulleri 
ıokmak istiyor, evde, asıl 
sahiplere bir nevi tabakkiim 
tatbik etmek arzuıunu g6ı· 
teri yordu. 

Bir gün kocaaına ve iki 
görümcesine: 

- Bahçemiz güzel, fakat 
ıu pis armut ağıcı çok çir· 
kin bir manzara teıkil edi· 
Yor. Bilmem ki bunu neden 
•ökmüyorsunuz? Dedi. 

Fatma hemen söze atıldı: 

birkaç kıymetli bilezik vardı. f)er Zee .. HERMES " vapuru 31 arkasında FRATELLI SPER· 
G r b k co vapur acentasına mfü·a· acentası 

e ıo : & C Mayısta eklenme te olup caat edilmesi rica olunur. Cendeli Han. Birinci kor-
- Gördünüz mü ağacın ke· O. yükünü tahliyeden sonra Telefon: 

2004 
• 

2005 
_ 

2663 
don. Tel. 2443 

rametini? dedi· DEUTSCHE LEVANTE LtNIE BURGAS, VARNA ve KÖS· • THE ELLERMAN LINES L TD. 
Fatma ellui)e yüzünü ka· " HERAKLEA " vapuru TENCE limanlarına hareket Not: Vurut tarihleri ve 

pattl ve : eJyevm limanımızda olup edecektir. Al• R vapurların i imleri üz.erine 
- Allah yardımcımız ol· ANVERS, ROTTERDAM, " ORESTES ,, vapuru 31 } IZ3 deR-işikliWerdeo mes'uliyet 

sun: dedi. HAMBURG, ve BREMEN Mayııta beklenmekte olup kabul edilmez. 

: .. DiREKT için yük kabul et· yükünü tahliyeden sonra MücelJithanesı· " O PORTO ,, vapuru 20 
Gelin mabfezeyi dogv ruca mekte. 6 6 936 d ANVERS ROT mayıs LONDRA, HUL ve 

• · 
8 

' - ANVERS'ten gelip yük çı-kendi odasına götürdü; Fe· "SAMOS,. vapuru 8 bazı'- TERDAM AMSTERDAM 
' karacaktır. riba ile Fatma: randa bekleniyor, 13 hazi· ve HAMBURG limanları için Yeni Kavatlar çarşısı "FLAMINIAN., vapuru 22 

- Bu da ne demek?. De· rana kadar ANVERS, ROT- yük alacaktır. N 34 mayıs LIVERPOOL ve 
diler. Bu mücevherlerde Ah- TERDAM, HAMBURG ve "HERMES" vapuru 15-6-36 O. SVVENSEA'dan gelip yük 
med kadar bizim de hakkımız BREMEN DiREKT için da gelip 20-6-36 da • 
var. yükliyecektir. ANVERS, ROTTERDAM, ,,.. ___ ._. 

çıkaracaktır. 

Akşam, evde ilk kavga .. GALILEA ,, vapuru 22 AMSTERDAM HAM [ • y 
çıktı: Gelin mücevherleri haziranda beklenilmekte ve BURG limanlarıve için yü~ Zfil} f Ü 0 fil en 8 Ü ca } 
kendisi bulduğunu ileri sil· 27 hazirana kadar ANVERS, alacaktır. 

rerek Fatma ve Feriba'ya ROTTERDAM, HAMBURG SVENSLKfNAfEONRIENT Tu·. rk . Şırketı· nı· n 
katiyen kullandırmamak is· ve BREMEN limanları için 
tediğini söyledi. yük alacaktır. "VIKINGLAND., motörü 

Ahmed, karısını k1ramadı. "TINOS,, vapuru 7 hazi- 28-8-36 da ROTERDAM, HALKA Pi AR KUMAŞ 
Fa.tma '-ızdı.· randa bekleniyor, HAM- HAMBURG BREMEN (d v 

.. ' og- FABRIKASI - Şu halde ayrılalım.. BURG ve ANVERS'ten yük ru) COPENHAGE, DANT-
bu hak tanımaz gelin ve çıkaracaktır. ZIG, GDYNIA, GOTE
ona uyan ağabey ile be- AMERICAN EXPORT STE- BURG OSLO ve ISKANDI· 
raber yaşayamaz artık! Dedi. AMSHIP BORPOATION NAVYA limanları için yük 

* NEV YORK alacaktır. 
Ayrıloılar; g:y:i menkul mal· yıs:E!:ğ~=~~kı::r;:: 30 

ma- .. NORDLAND " motörü 

lar şüyuunun izalesi için NEVYORK için yük ala· 15·6·36 da gelip ROTTER· 
icra v sıtasile ıatılıja çıka· caktır. DAM, HAMBURG, BRE· 
rıldı; kıymetlerinin onda S. A. ROY ALE HONGROI- MEN, COPENHAGE, DANT -
birisine aatıldı. Armud ağa· SE DE NAVIGATION DA· ZJG, GOTEBURG, OSLO 
ctnın altından çıkan mücev· NUBIENNE MARITIME 
herler de gelinin hırçınlığı BUDAPEST 
yüzünden 1atıldı. ..SZEGED" motörü 29 ma· 

Elde edilen para üç kar· y11ta beklenilmektedir. BEL· 
det arasında paylatıldı. GRAD, NOVISAD, BUDA-

• ••• 
Paylaııldı amma.. Ele 

geçen pek azdı; Ahmed 
şimdiye kadar irad ile ge· 
geçinmeğe ahşmıı iı bilmez 
bir adamdı; tuttujıı işlerde 
muvaffak olamadı. Ve bun· 
dan iki sene ıonra, Ahmed 
sefalete düıtü. Kızlar da 
rastgele birer koca bularak 

bu mer.cıleketten . çıkıp gitti· 

ler. Ahmed, hırçın karısına 

her sıkınta ve sefalet buh· 
ranında: 

- Hep keramet armud 

ağacında imiş.. Bu uğursuz 
mücevherler bulunmasaydı, 
biz bili mes'ud yaşıyacak
tıkl Dedi, durdu ... 

Vedi Fikret 

PES T, BRA TISLAV A, VI· 
YANA ve LINZ için yük 

alacakbr. 
SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
BUGAREST 

"DUROSTOR" vapuru 10 
haziranda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması 
BELGRAD, BUDAPEST, 
BRA TISLA VA, VIY ANA 
için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL-

HASLINJE (D-S. A·S 
SPANKELINJEN) 

OSLO 
"SAN ANDRES,, motörü 

ve ISKANDINAVYA liman· 
ları için yük alacaktır. 

" BIRKALAND " motörü 
29·6·36 da gelip ROTTER· 
DAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
TZIG, GDYNIA, GOTE· 
BURG, OSLO ve iSKAN· 
DINAVYA limanları için 
yilk alacaktır . 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. ALBA-JULYA" vapuru 
7-6·36da gelip 8·6·36taribinde 

PiRE, MALTA, ve BARS E
L O NE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle· 

rile oavloalardaki d~tiıiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsilat 

'farafıodan me,·sim dolayıeile yeni çıkardığı 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARI~., 

VE UCUZD R 
Yeni ynptıracağaoız elbiseler için bu mamulfttı 

tercih ediniz. 

SATIŞ Y ERLERi 
Birinci Kordonda l 86 numarada ŞAUK HALI 

T. A. Ş. 

1 
Mimar Kemalettin 

~llR OGLU 
Cadddesinde FAHRİ KANDE· 

'~~~!!!!!~~~~~~~ ..... -----. . 1 . . '• . 1 . 

BAŞ DURAK 

: HAMDİ INJÜZH11:1~ 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ,.e hı· 

valet çeşit• :ri satar. 

. . . ,,~ ~ , ,. 

Annemizin · vasiyeti 
vardır; bu ağacı sökersek 
evimize utursuzluk relir! 
Dedi. 

( -, 
ihtiyat Subayları 

19 bar.iranda bekleniyor. IS· 
KENDERIYE, HAYFA, Dl· 
EPPE ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul edecektir. 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 

Gelin, bu henüz onsekiz 
Y•ıındaki kızın bu kanaatine 
kahkahalarla gilldü. 

* 

Ve askeri Memurlar 
Yoklaması 

lzmtr ıılurllk ouheıiodeo: 
ı - l·liazlrao 936 giloün 

giriıilmez." 
Birinci Kordon, telefon 

N o. 2007 · 2008 

Aradan bİr <\lmüddet daha den 30 Baılnn 936 gtınGne 
Satılık motör 

12 beygirkuvetiade (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
""'Otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatla11 

2'tçti. Armud ağacı artık kldu lımlr aekerUk ııobeııin 
l•mamen kurumuıtu. de hyıth yerll ve yabancı 

iki görümce ve gelin bah· ihtiyat eobaylarla biç kayıt 
Çcde idiler; relin birden olonmamıo ihtiyat ımbayları 
Yerinden kalktı; hem Fat· bu mOddet zerfıodı yeni nu 
ln•'ya nispet vermek, hem 

108 
cOzdanlarlle birlikte yok· 

de eve hükmünü geçirmiş 
olınak için ağaca ıiddetli bir 

d
telune vurdu; ihtiyar ağacı 

evirdi. 

k F •tına ve Feri ha deli gibi 
0ıtular ve: 

- Ne yapıyoraun Allah 
•ılrına ! Diye bağ1rdılar. 

Fakat gelin devrilen a;a· 
c11ı ._ ' 

. llÖkü albndan çıkaa de-
lraır b· I 

ır mahfezeyi eline a • 

-·· v fi e açmııb. 
b· 'Yretl mabfezede rüıel 
t ır R'erdanlık, bir miktar al· 

IQ 

Jımılarıoı y11pt11mak fizere 
bergGo oobeye baovormaları. 

2 - Şobemilde kayıtlı 

olup 11 vazUeten nyıbot mub 

telif 8uretlerle bıek• mahal 
lerde bulunanlar da bulun· 
dokları mınııka aekerllk oube
lerl vaeııaıılle yoklamal"rıoı 

eobeye bildirme ı~rl · 
3 _ Bu mOddet zarfında 

yoklam•'• mGracaat eımlyen 
Jerln baklarındı kanooi moa 
mele yıpılac•ğ• ilin olunur. 

_) 

ı ilin olunur. 

ıı·-~~~~l!----D 0 K TOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'ı·ind Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 -Kiralık ev 

Göztepede Tramvay cad· 
desine yakın ve elektrik 
tesisatını havi bet odalı kul
lanıılı bir ev kirahktir. Tut
mak istiyenler gazetemiz 
idare memuru Hüsameddine 
müracaatları. 

, 

. . ~ ... 

\ 
------------- 4' 

i'ra~l ::_D Ar-·'-cr..J 'tr Para, bir çift kilpe ve \... p •• . ş h ·pTesiri tabii, eşsiz bir müshildir. o;kadar 'zararsızdır ki: gebelere kalb ve böbrekleı i 
UfJefl 3 3 rahatsız ve tan iyonları ) üksek olanlara bil< Doktorlar bep,bunu tavsiye ederler 
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2 Hauraa 

~----------------------------~--------------------------------....:..--------~~-------------------------------------,----------------------------------

Japonyanın, lngiltere ile gizli bir ittifak teşeb
büsünde bulunduğu Tokyodan bildiriliyor 

ederse ittifak, askeri mahiyette olacak ve japonya, icap 
Akdeniz'de lngiltere'ye yardım edecektir . 

lstanbul 2 (Hususi)- Tokyo'dan alınan son haber· hftk6met arasında mevzuu bahsolan ittifak, askeri bir 
lere göre, Japonya, logiltere ile gizli bir ittifak akdet· mahiyettedir. Japonya, icabında lngiliz deniz kuvvet· 
mek Qzre Londra'daki ıef iri vasıtasile logiliz Dıt İŞ· 
leri bakanlığına mOracaat eı miş ve ilk siyasal temH· 
lar bir haftadanberi başlamıştır. 

)erini takviye edecek ve Akdenizde şimdiki vaziyetin 

deği,mesine mani olacaktır. Roma siyasal çevenleri, 

Aliikadar mahaf ilin verdikleri haberlere bakılarsa iki bn haberi endişe ile karşılamışlardır. .............. 
Frans•z amelesi ite ,pat
ı~onlar ihtilafı bitmedi 

Türk · lngiliz dostluğu 
Lord Loid, dostluğumuz eskidir, bu harb es-

----·---- nasında zail olmuşsa, kabahat bizimdir diyor 
bir İIİ)afna- lstanbul 2 (Hususi)- Bir - iki memJeLet dostluğa Perşembe gnno umumi 

menin imzalanması muhtemeldir 
kaç ıün evvel şehrimize ge· inkişaf etmektedir. Esasen 

len lngiliz devlet adamların· aramızda eski bir dostluk 
d L d L 'd dü B I d vardır. Bunun harb esnasın-Paris 2 (Radyo) - Mesai para alması lizım gelip gel· 

Nazırı müsyü Kruşar'ın baş· mediğini araştıracaklardır. b
an kor 0~ '. n e ıra a da zail olması ise, belki de 
are et etmıştır. b. . k b b t d 

kanlığında toplanan komis· Komisyonlardan biri, işgal 
yon, amele mümessilleri ile etmiş oldukları fabrikalara 

ızım a a a ımız ır . ., 
Lord Loid, gazetecilere be Demiş, memleketimizde 

patronlar arasındaki ihtilafı 
tahliye etmek istea.iyen ame

tetkik etmiş 15,30 dan 17 ye 

yanalla bulunarak Atatürk buJanduğu müddetçe logiliz 
tarafından kabul edilmeıinden mekteplerinin vaziyetlerini 

kadar müzakerelerde bulun· )eJerle temasa reJecek ve OD· memnuniyetle bahsetmiı ve tetkik ettiğini, mektep idare-

muştur. Müzakere neticesin- lara iknaa çalışacaktır. Türk - lugiliz dostluiu hak· !erinin mali sıkıntı içinde 

de 4 komisyonun teşkili ka· Patronlarla amele mümessil- kında da : bulunduklaranı söylemiştir. 
rarlaştmlmıştır. Bu komisyon· leri arasanda Çarşamba (ya-

______ _._.p-. ~· •• 
lar, yevmiye mes'elesini atel· rın) gününe kadar bir uzlaş· Valimiz 
yelerdeki tarzı mesaiyi, kon- ma basıl olması ve Perıembe Ankara seyahatını 

anlatıyor 
turato mes'elesini ve amele· güni umumi bir itilifname 
nin, izinli bulunduğu günlerde imzalanması muhtemeldir. 

~~~~~--.. ._. ..... ~··-~~-~--~~~~- Vali Fazla Galeç, Ankara'da 
Jırulr hesabına çok işler ba· Belçika gazeteleri! Veznedar 
oarmııtar. 

V anzeland için ne 
yazıyorlar 

Brüksel 2 (Radyo} - Bü
tün gazeteler, Müsyü Van· 
zeland'ın kabine teşkil et 
mek hususundaki teklifi red 
etmesinden :müteessir görü· 
nüyorlar. Bu gazeteler; müs
yü Vanzeland'ın, meşhur bir 

maliyeci olduğunu ve bun· 

dan on dört ay evvel, sırf 

memleketinin yüksek mena • 

fii için ayda kazandığı bü

yük bir parayı bırakarak 

bat vekileti kabul ettiğini, 

bu bareketile vatanına olan 
ıevgisini iıbat eylediğini ya· 

aıyorlar. 
•• 

Mağdur bir 
memur 

Adaletin kuvvetile 

hakkını aldı 

h:mir idbalit gümrüiü 

ambar baımemuru iken bir 

iftira yüzünden kendisine 

itten el çektirilerek iki ıe· 

nedenberi açıkta kalan Te•· 

fik, ahiren beraet ettiğin· 

den, inhisarlar vekiletinin 

emriJe tekrar eski memuri· 
yetine ieçmiştir. 

Birkaç ay varki, ayni da· 
irede emektar ve namuskir 
diğer bir memurda, kendini 
bilmez birkaç cahilin tertip 
ettikleri bir iftira yüzünden 
işten uzakJaşhrılmış bulunu· 
yor. Adaletin, bu yurddaş 

hakkında da ayni şekilde 
tecelli etmesi, temenniye şa · 
yandır. 

inhisarlar idaresi, mağdur 
T evfiki derhal eski memuri· 
yetine tayin etmekle çok iaa· 
bet etmiıtir. 

Valimiz kendlllol ılyatet 
Aşırdığı paraları. bar- eden bir 1&1aharrlrlmlıe Anka· 

larda yerken ra'da eeyahah hakkında ıanları 
ı6ylemlıtlr : 

yakalandı -Vilayetin amumf vezlyetl 6ıe 
lstanbul, 2 ( Hususi ) rinde Amlrlerlmle görOomek .e 

Çorlu ziraat bankası vezne- vll!yetln huıuef btıtçeetndeld 
darı Kimi), 25 bin lirayı yeni teıebbOeler haklunda lza· 
zimmetine zimmetine geçir- .• bat •ermek için gltmlotlm. Btı 
diği için yakalanmııhr. Ki- Ulu nkAletlerle temaı ettim. 

.1 25 b' 1• d kt Hfttçedeld teşebbGılerlmlı 6ze· 
mı , ın ırayı aşır ı an 

h 
• • l . rinde tanlpUr emirler tf"IAldd 

sonra ıe rımıze ge mıı ve A 

• ettim ve •hlyetlo amomı nef'f. 
parayı barlarda yemege baı· ne uygqa maruzatım, bGeua 

lamııtar. Zabıta veznedarı telikld görmOıUlr. Tamamlle 
Roznuvar barında paralara hazırlıkla olarak yeni ıenenln 
ıavururken ' yakalamııtar. lolerlne baılayoroı. l1;mlr'lo bO· 

Avni Doğan dün 
Ankara'ya gitti 
İımlr parti baokanı Yozgııd 

eaylavı A Hl Doğan, dün An· 
kara npurlle İetanbol'a git · 
mittir. Oradan Ankarı'ya ge 
çecek ve bir hıf ta kadar An · 
kara'da kalarak lzmlr'I ılAka 
dar eden parti l~lerl tçin te · 
ıebbQderde bulunacaktır. 

Avni Doğan; vapurda Vail 
Fasla Göleç, bel.,dlye relıl dok· 
tor Hehcet Uz, belediye relı 

muavini Soad Yurdkoro ve 
parti erk.hı dostları tardındao 
twıyl edllmlıtlr. ····---Yunus balığı 

- Başıarafı 2 incisahijede -
haline geldikten ıonra dere· 
cei hararet artınca bu pelte 
hususi bir makineye gider. 
Burada gene ayni tazyik ile 
bu pelte, yağ ve sa ile ka
rıtık bir bal alır. Daha sonra 
bu madde buhar vasıtasile 

bir tonluk bir tasfiye kaza
nına sevkedilerek tasfiye 
edilir. 

Fenni ıekilde yapılan İı· 
tihsaliha randmanı, iptidai 
usulle alınan ya; randıma· 
oına niıbetle mllbim miktar
da yOk1ektir. 

Uln dertlerinin mukeıce ıezU 
mte oldogono ve bftttın nkA 
letlerlu bJıe ald dtrtlerl daha 
nelden görQb hallettiklerini 
temaeımda anladım. Btltçemlz, 
öyle tahmin ediyorum ki, ptk 
yakınd• laıdlk .e iade edile· 
cektlr. Ziraat lelerlnde ytıbek 
•ekllt'tlD bu mıntahda alacağı 

teeebb~eler ıamamen taayycın et· 
tikten ıonra vll4yetlmlzln ziraat 
ltlerlndekl çalıımalarının da ve 
Ct'pbelul kat'f ıuret1e ve mer· 
kezden gelecek mGtehaeıaelar 
tarafından tayin edllmlt ola· 
cakhr. 

Bo ıeoebbOeler Iımlr'lo iktı 
eadi darama ftıerlnde mftıbet 

ve fıydah tealrler yıpıct ktır. 

lolo bıoında zeytincilik olmak 
(lzer" meyncılak .e t:bli hay· 
.. n cln!lerfnln uılabı •e hay· 
nn mıddelert lıtthealloln tek. 
ıtri bo yıl içinde knoıaca~ımız 
teoebblleler araeandıdır. 

Y otlar Oznf nrfekl troebbOı · 
terimiz de mr.rcUnce iyi karı• · 

laomıt .e geçen er.nelerde bazı 
yollaramıza n köprOltırlmlze 

yardım etrufe olan yüksek Na· 
fıa VekAletlnla, bu yıl dı blzt 
bHı köprOlerlmlıl yıptarmak 

kararanda olda~a memnunt 
yelle ôğrenllınlttlr. 

Aldığım yeni emirlerin nett · 
celerl flllyıt HhHıoa geçtikçe 
Aör6leceAI tabiidir. 

1 Yeni Maliye 
teşkilatı 

9 memur aç~ğa 
çıkarıldı 

Yeni maliye teıkllltı yapıla 

cağını yazmııtık. 8uaon için 
kamutayca kabul edilen kanona 
göre Maliye Veklletlne aç aylak 
bir mfteaade vermlttlr. Maliye 
Vekiletl, Oç ay içinde tedrici 
bir eurene yeni mıllye teekllAtı 
•ftcudı getirecek ve lıtedlAl 

yerlude tlç ay. ıfmdtkl kadroyu 
muhafaza edecektir. 

lzmlr'dc tlmdlllk yine eski 
kadro tatbik edllecektlr. Onan 
için dGn maliye memurl1rı d•, 
diğer memurlar gibi haziran 
ayhklarını almıılardır. 

Y aloız •ek.Aletten buğday 

korum• memurlara kadroıunda 
9 memurluk llğvedllmlotlr. Bu 
memuriyetlerin ekeerlıl yoz 
llrahktır. Bu Yergi Yarldatının 

azlığı eebeblle kadroıanun da· 
raltıldığı anlıoılmıehr. Ayni za· 
manda on fabrikalarının daha 
dar bir kadro ile teftltl mOm· 
ktın oldago da eablt balon · 
makta idi. 

Bina •e arazi •erglleri me· 
marlarındın kanon mucibince 

MohuebeJ hoeaılyeye deni 

kaararlıoımlın bmlr merke· 

ıile mQlbıkauıkl mıllye me
murlarının, deni dGn yıpıl · 

mııtar. lzmlr merkuloden H · 

rldat mOme:yylzl Remzi dnre 
dilen memurlar ar11ındadar. 

OnredUen mtınurlar 156 dır. 

Y aloız allı bOyük memurun 
ıdluı, bmOz Maliye VeUle 
tinden ıebU~ olunmıınıııır. 

Bina ve uari •r.rgllerlnden 
dün yatmlan •ergller, muhı· 

eebı-l boauelytı şubdetlne yıh · 

rılmıetır. Yalnıı merke.ıe dn· 
redlltn memurlarau çal•tabll· 
melerl için ınohHf'bel boıuelye 
mtıdGrlaga tarafından mOoHlb 
bir bina klralınacakhr. Dev 
redllen memurlar, hı•lran ay· 
hklarını bagOn mahHebel bu 
ıuılyeden, fıkat maliyeden Te · 

rllmek ıur,.tlle alacaklardar. 

1 r ak prensesi 
-Ba,ıarafı 1 inci "ahi/ede-

Dünkü (Aba) ve buıünkü 
(Analtaıya) nın, bu macera· 
ya nHıl atıldığını yazan 
Yunan gazeteleri, Irak pren· 
sesinin, geçen sene Rodos'a 
gezmeğe geldiği bir ıırada 
(Rodos Palas) ta ıaraon bu
lunan sevgilisi Haralambo 
ile tanııtığını bildiriyorlar. 

Pnnses, Haralambo'yu ilk 
gördüğünde fevkaU.de sev
miş ve bu sevgisini bildir· 
mek için bir ıabab kabve
ıini getiren Haralambo'ya 
yüz liret bahtit vermiıtir. 
Haralambo, yüz lireti gö
rünce almak iıtememiı ve 
prenıes, otel ıabibinin de
liletile bu pnayı sevgilisine 
kabul ettirmiştir. (Alza) bun· 
dan ıonra Bağdad'a dönmüt 
ve Haralambo'yu mektupla 

davet etmiıtir. Haralambo, 
prensesin davetine icabet 
ederek Bağdad'a iitmiş ise 
de uzun müddet prensesi 
görememiı ve nihayet Ati
na'ya dönmüştür, fakat prec· 
ses; işıkıoı unutmadığı için 
bu sefer gezmek üzere Ati· 
na'ya gelmiı ve Haralambo 
ile bulaşarak onunla evlen
meğe ve tanassur etmeie 
karar vermiş, birkaç gün 
evvel vaftiz olmuıtur. 

Ktrya Anaet11ya, preneeıllğl 

nl bir tarafı atarak, tıdlvaç 

ettiği Haralambo ad•ndakl gdzel 
delikanlı ile blrllkte tay 
yareye blnm!t ve Radoı'a ha 
reket etmlıtlr. Bo ayrılıo, gGn 
lerdeoberl Atlna halkını mee 
gol eden Irak prenıealnln hl 
dlıeelnl onaUormae oluyor. 

Prenıee, kocaıllc birlikte bal 
aylarını geçirmek Qaere ıeyıhat 
ederken, Irak krahnın, burada 

bulanmakta olan en kClçDk kız 

kardeel de, Akropol otelindeki 
hoıuei dairesinde aaçlaranı yol· 
makta •e bu baytık mıceıaoın 
verdiği teeHtlrle mtlteellim ol· 
maktadar!. 

Fakat neye, kuelar uçla ar 
takt Bo eattrları yudığımız 81 · 

radı, Haralımboı, ıe•glUalle bir· 

tikte Radoı'ta "Rı~oı olelt .. nln 
mGkellef bir dılreılnl legal et· 
mit bulonaeaktar. Yunanlı genç, 
nkılle ba otelde çılıımıı ve 
bıttl timdi lzdhaç etmlı bolun· 
doğu prenıeel bu otelde tanı

mıfh . 
Irak~• bilenler, bo memleke. 

tin dini hlulyatına ya .. ından ... 

Yumurta piyasası 
- B~ıarafı 2 inci ıahi/ede
kalkarlar. Buıiln BüJgar ta

vukçuluğu bu vaziyettedir. 
Bulgaristan yumurta piya· 

ıaıı bu hafta zayıf geçmiı· 
tir. Zira mal eaasen azdır. 

kıf olanlar, preoıeı (Al:ıa) mı 
cerHıının, Bığdat'tı ve bOtGa 
Irak'ta ne mflthiı H velveleli 
akisler yapacaA"ını kolayca tık· 
dtr edf'rler. 

Prenı ( Alza ), bono bildiği 
tçto dalmf bir endl,e içinde kı•· 
ıanmakta •e en çok, ıe•gllblnf 
dftttlnmekıedlr. 

Dan, yıkalarınP kaldırmıı fe 

bıeını eğmiş olduğu hıld" 

(Atlantlk) otelinden çıkan (Alza), 
kocaeı Haralamboı ve a•nkah 
Sotrlopoloı ile birlikte bekllyea 
kapalı bir otomobile bindi, blrı• 
ıonra ( Glikade ) plljlar1Dan 
bir kenarında kGçClk bir maeı· 

nıa etrafında toplanmıe olan bu 
Oç klel, çok ıftkutf idiler. yemek 
yldller n uzun mllddet oturduk· 

tan ıoora gece gt'ç Hkft otel· 
lerlne döndtıler. 

Bo e1Dada ( Alza) ile Bara· 
lamboe yalnız kaldalır. Ber 
lklıt birer kahve latedller. Kıh 
veler tçlldlkten ıoora ( Alza) 
ve Haralımbuıı arılarında kıeaca 
konuıtular ve mftteıklhen dal · 
relnloe çeklldller. Aradan az 
bJr zaman gecmloll ki, otelin -gf"nlo ve mtıkellef dairelerinde 

endleell bir Yehele k.ıpto, her · 

kee yıtığıodao fırlamuh. Ztra 

preoıeı ( Alza) nın bulunduğu 

daireden ac• btr feryat kop11 

yor, lace bir eea ortalalıtı çıo · 

la yordu. 

Otel garaooları, preuıeıla 

dılreılne giremiyorlardı. Bo ıe· 

heple ne olup bittiğinden klmıe 

ınlamıyordo. Bfrez ıonra, prea· 

ıeı Alza'aın ınl bir bohraa 

geçirdiği doyoldo Ye btdlıe do 

bu ıoretle geçletlrlldl. 

Preaıeı (Alsa) nıo kaçak kız 

kardeel, enelld gDn ablaıının 

ıyaklınna .kapanmıe •e: '"Gel 

meoılekeılmlıe gidelim. Gaalnla 
ayaklarına kapın, o ıenl affeder. 

Akıl takdirde baıını gelecek 
olan fellkell dtltGn .. " 

Diyordu. Lakin (Alıı) nın 

kulıAına hiçbir ıey girmiyor, 
o, yalnız Haralımbo 'ya dGtfl 
nOyordu. 

'Üç gftndenberl korku içinde 
lınranan (AJza); daklkadıa dı· 
klkıyı: kardeel Irak kralından 
gelecek herhangi bir haberi, 

Irak ~krahnın mClhGrClntı tat•· 
JaD bir mektup Veya ıefarel• 

hanenin bir m4dahaleılal bek· 
iemekte n her an korku ge· 
çlrmekte idi. LAkln bu lntlzır· 
tara raAmen hiçbir eey gelme· 
mittir. Gelenler, Haralımbo'yı 

gönderilen çiçek buketleri te 
mGteaddld tebrik telgrafların• 
dın bııka bir ıey değildi. 

Bakınıı, gel en telgraf lardaa 
bir tıneelnln mnhtnlyatıaa: 

'"Korkma Baralambo! Seol 
Bu hafta içinde Almanya'ya 
ve laviçre'ye sekiz bin aan· himaye edecekler bulunur. Ze•· 
dık mal ihraç olunmuıtur. kine bık n eenl eeno zevcenle 

İıviçre, en iyi malları iı- mee'od ol .. . ,. 
taıyona teslim beher sandı- Yukaradıkl yHıyı, (Elenlkoa 
ğı 65 lsviçre franğına aahn Melon) dan terciime ettik. (Ak· 
almaktadır. ropol), (K.aılınerlnl), (El,,fıeroD 

ispanya piyasasında hep vlma) ve dlğ,.r bfllflo Atloı ~· · 
eski mallar arzedilme ktedir. ıet•lerl, bu mactır • hakkı nd• 
Çiinkü bu hafta mal gelme- ıaıunlar doluıa yazı yazmaktı· 

miştir. 

Kara Osman zade hacı Mustafa 
vakfı mOtevelliliAinden: 

Balcılarda Havra sokağında kiin 8,10,12,14,16,18,20,22 
no.lı kara Oıman namile maruf hanın senelik icarına 3620 lir• 
bede) konmuıtur. ihalesi 2-6-1936 sala illDÜ taat OD beıtedİI· 
lıtekli olanların ıeraiti anlamak lizere evkaf varidat memur
luiuna ve o alln'ft aaatte evkaf mlldllrlOiüade toplanacak 
komiıyoaa miracaatları ilin olunur. 23-28·2 1338 


