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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÖKTEM 
Neşriy t Müdürü : HAMDI NÜZHET 

~res ; iz.mir ikinci Beyler Sokağı 
Abone eartlan: Seneliği 700, altı a1Iığı 400 ku~o 
h Resmi ilanlar için; tasrif cemiyeti ilCiont 

H llroauna müracaat edilmelidir. 

• lJLU~AL lngiliz 
Donanma lordu, dfin ha .. ha· 

T 

...!!•usi ilanlar: ldarehanede kararlaştırılır 

kan Baldvin'e istifasını vere· , 

rek kabineden çekilmiştir • 
J!!sıldığı yer: (ANA DÖLÜ) Matbaası lzmirde çıkar, akıamcı siyasal 2aı:etedir 
~Yal : 3 :SN~ ~ - 712 . • Telef-on: 2776 - Çarşamb;-=-3-H_a_z-ir_a_n_1_9-36---------- fiata, (100) Para 

ltalyan Subayları Yunan Sııiırlarında 
~ 

Fransad:ı yarım milyon Amele fabri-
kalarda kapanmJş bulunuyor 

Şimdiye kadar anıele tarafından işgal olunan fabrika· 
ların adedi sekseni buln1uştur. \ ' aziyet çok zorlaşıyor 

Fransız Habeş imparatoru b~g~ün
öğleden sonra Londrada 

Paris'te Konkor köpril n 
Paris, 3 (Radyo) - Amele raberlerinde alıkoymuşlar ve 

tarafından işıal olunan fab- dışarıya çıkm•larına müsaade 
rikaların adedi sekseni bul- etmemişlerdir. 
muıtur. Grev, gittikçe bü- Başbakan M. Alber Saro, 
yUmekte ve tehlikeli bir umum sendikalar delegele· 
ekiJ almaktadır. rio j, davet etmiş ve mesai 

Dün, bazı fabrikalarda nazıra M. (Kruşar)ın huıurile 
kapanan amele, patronlarla uzun müddet konuşmuştur. 
fabrika direktörlerini de be- Başbakan, delegelere uzun 

~-------·--···~·--~--~~~~-

Filistinde koı·kunç bir 
anarşi hüküm sürüyor 

~-~----..... _.----~~-
Ş ime n dit er raylarını sökmüşler, 

bombalarla biı.. lokomotifi 
havaya uçurmuşlardır 

Kudüs 3 (Radyo) - Ga- lar, şimendifer hattı üzerine 
zeteler,çıkmamaktadır.Arap- bombalar koymuşlardır. Bu 

bombalardan bir kaçı pat-
f ngi l İz- l\') ısır lamıt ve l lokomotif havaya 

Mnzakereleri sarpa uçmu!t.ur. . . 
· Ingıhz pohslen, tren ray-

sard ı larını sökenlerle çarpışma

Mısır kralı Faruk 
~1lıtanbul, 3 ( Hususi ) .. 

1~1 r· lugiJiz müzakerelerıoın 
''" . b d 1 erı azı aoktalarc. ao o· 
~Yı tevakkufa uiradığı ve 

111
' hariciye nazırı Vasıf 

t'••nın, Paris'ten sonra 
•
00dra'ya giderek lngiltere 

... ~l"J ' . 
d 1 e konuşacajı, Kabıre -
'' bı"ld' ·ı· ırı ıyor. 

da bulunmuştur. Her iki ta· 
raftan zayiat vardır. Bütün 
köylerde silah araştırmala
rına başlaomışhr. 

Ahval, son derece neza· 

ket kesbetmiştir. Yahudiler, 

evleribden çıkamamakta
dırlar. 

~~---------~~-
Leoıı Blum 

Ayni zamanda Dahiliye 
Nezaretini de deruhte 

edetek 
Paris 3 (Radyo) - Gazete· 

lerin verdikleri haberle re 
göre Müsyü Leon Blum, 'oaş· 
vekaletle beraber Dahiliye 
Nezaretini de deruhte ede· 

cektir . 
Müsyü Daladiye Harbiye 

Nazırı Pol Bonkur Hariciye 
Nazırı'. lvon Delbuş Den~z 
t . reti Nazırı, Viyolet Adhye 
ıca O · 1 d 
naıarı ve Veosan rıyo a 
Maliye Naım olacaklardar. 

uzadıya nasihatlerde bulun- 1 

muş ve kanunun mefbumunu 
tazyik etmemelerini kendi
lerinden rica eylemiştir. 

Son gelen haberlere göre, 
fabrikalarda kapanmış ame

lenin miktarı, yarım milyona 

yakındır, hükümet, müşkül 

mevkie düşmüş bulunuyor. 

Alnıanv~ı 
.i 

Londra 'dan bü-
yük bir listikraz 
~lyapacakmış 

Kadınları ayan 

azasına çorap 
dağıttılar! 

Paris, 3 (Radyo) - Ayan 
meclisinin bugünkü celsesin· 
de dinleyiciler arasında bu· 
luoan yüzlerce kadın, aza
lara çorap dağıtmışlar ve 
kadınların saylav seçilmeleri 
hakkına malik olmaları için 
bir kanun çıkarılmasını iste· 
mişlerdir. 

Kadınlann saylavlara da
ğıttıkları çoraplara birer 
kağ .d yapıştırmışlar ve bu 
kağıda .. Kadınların saylav 
seçilmeleri için bir kanun 

çıkarırsanız çoraplarınız dai· 

ma yeni duracaktır!" Bu 

bidiıe ilıerine ayan mecli
sinde handeler kopmuştur. --· ..... ·---

Romanya 
Veliahdına Çekoslo· 
vakya'nıu ~en bOyOk 

nişanı verildi 
Bükreş 3 (Radyo) - Ro· 

manya kralı Karo!, bugün 
Çekoslovakya 'nın Bükreş 
sefirini kabul etmiştir. Sefir 
veliahd Viyodo Mihail'e Çe· 
koslovakya'nın en bilyük 
nitanını taktim etmiştir. 

--··~·--· ·---Mevkuflar 
Doktor Şabt 

Viyana, 3 (Radyo) _ Al- Serbest bırakıldı 
manya'nın, Jngiltere'de bO- Madrit 3 (Radyo)- Birkaç 
yük bir istikraz aktetmek gündenberi kapahlmıı ve re· 
üzere olduğu lierlin alaka· isleri ile idare hey'etleri tev• 
dar mehafilde rivayet olu- kif edilmiş olan sendikalar, 
nuyor, ayni mehafilin.doktor bugün açılmış ve hapis edi-
(Şaht)ın yakında Londra'ya len kimseler de serbest bı-
g!deceğini bildiriyorlar. rakılmıştır . ........ ~.-.,----·---

---------
Uluslaı· sosyetesi mnhibler cemiyeti 

Habeşistan lehine bir miting 
akdedeceklerdiı· 

Habeş imparatoru 

Londra 3 (Radyo) - Ha· 
beş imparatoru, yarın (bu 
ıün) öğleden sonraya bura
ya vasıl olacaktır . Necaşi 

ile maiyetini hamil olanOkı

ford vapurunun, nereye ya
natacaiı henüz belli değil
dir. 

Necaşi, lngiltere demir 
yolları genel direktörü ile 
Habeşistan'ın Londra elçisi 
tarafından karşılanacaktır. 
Habeı imparatoru, Vater

lo istaayonundan hususi bir 
trene binecek ve Londra'ya 
gidecektir. 
Necaıinin, Londra 'da ne su

retle karşılanacağı belli de· 
ğildir. imparator ve maiye-

r 

tinin Şaoghayda büyük bir 
servet kazanmış olan Bağ
datlı Sir Eriskuduri adındaki 
Arabın köşkünde misafir ola 
caktır . 

Uluslar sosyetesi muhipler 
cemiyeti, imparatorun Lon
dra'ya muvasalatandan biJis· 
tifade Alberhul'da bir miting 
yaparak Habeş istan'ı müda · 
faa edecektir. 
- De1,11m1 4 ıu ii ulıifcdt' ------

Arjantin 
Beklenen resmi 
notayı verdi 

Cenevre, 3 ( Radyo ) -
Arjantin hükümeti daimi 
murahhası, busıiln genel sek
reteri M. (Avenol) resmen 
ve yazı ile verdiii notada 
ulusl r sosyetesi konseyinin 
bir an evvel toplanmasmı 
istemiştir. __ ............. __ 

M. Lebruıı 
Kayyo'yu kabul etti 

Paris, 3 ( Radyo ) - Cu
mur baıkanı Müayü Lebrun, 
bugün &yandan eski Maliye 
nazara Müıyü Kayyo ile bir 
çok zevah kabul etmiş ve 
uzun miiddet konuşmuıtur. 

L ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 
J 

Borçlu vatandaşların hakları 
Eskiden, Milli Emlik idaresinden, sekiz ve yirmi taksit 

üzerinden mal alan v41tandaıların hemen hepsi, ıimdi mil· 
temadiyen ter boşaltıyorlar. Sebebi fU : 

Bu malların satışa çıkarıldıkları tarihlerde, kazanç boldu. 
Herkesin iti dilzgün gidiyordu. Daha buhran başlamamıştı. 
Emlik, arazi, bağ, bahçe fiatları da yüksekti. V atandaılar, 

Bu sefer de,general GömbüşOn mus- ogünün ıartlanna göre bu borcun altına girmekte hiç te-

l l ı , reddüt etmediler. Birkaç yıl taksitlerini rahat rahat ödedi· 

Roma seyahatları bir
birini takibediyor 

-~. ----
SO İnİ İ e konuşacağı söy eniyor ler. Fakat ~ltı ıene oluyor ki, vaıiyet birdenbire deiiıti. 

(GömbOş) do Roma seyahatlarmdan bir intiba 
Budapeşte, 3 (Radyo) - Roma'ya sıidcrek Mussolini 

Avusturya başbakanı (Şuş· ile mühim bazı meseleler 
ning)ten sonra Macar baş- etrafında konuıacaaı söy· 
bakanı ; ıeneral Gömbüt'tln )eniyor. 

Para, piyasadan çekildi. Kazanç ~ıaldı. Emlik ve arazinin 

bedelleri yarıdan fazla düştü. Satılsa alan yok. Tediye kud
reti ise berbatlaımıı. Hazine, bittabi alacağrnı istiyor. Beri 
tarafta da borçlu vatandaş, düıünür mü, düşünür! 

BCSyle .bir •eziyet, bittabi hiç umulmuyordu. Buhran de· 
diğimiz yedi boğumlu ejderhanan, insanlığı belinden sara· 
rarak bu kadar çarpıp ezebileceğini kimse diltünememiıti? 
Her yerde ayni ıstırap, ayni şikayet? 

Şu yukaraki vaziyette, kanunun icapları otomatik bir 
ıekilde yürütlllür ve tatbike kalkışılırsa, iyice biliyoruz ki, 
yaran öbür gün taksitleri veremiyenlerin sayısı yarıdan 
fazlayı geçecek ve bunların uhdesindeki mallar sreri alana· 
caktır. Bu takdirde birçok vatandaşlar maidur olacaktır. 
Milli emlik idaresi, keza, bu malları ikinci defa aatılıia 
çıkana, ya satamıyacak, yahud eline çok az bir IJ&ra 
geçirecektir. Hazine ve vatandaş hakları, Atalarımızın dili 
ile "Atbaşı" 1ritmek gerek.. Bize öyle geliyor ki, bu kıy
met ve taksitler üzerinde yeciden durmak VP. vaziyeti; 
bugünün ihtiyacına uydurmak gerektir. Aksi takdirde bir 
yığın vatandaşın arazisi, mah, mülkü elinden çıkacak ve 
bu suretle daha fena hayat şartları sırıtacakbr. 
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/Şampiyon Pelsi'yi öldü
ren kadın mahkôm oldu 

Suriye-Fransa -
Cinai Roman Nakili: KAMI ORAL G b -- '-:'I• d I' • b' f: 

• - 131 - enç ve di 1 er kat1 , e ı gı ı etra a 

Paristeki görüşmeler 
sarpa mı s!lrdı 

Baba Anri Arbalet sokağı•ciuayetini 1 saldıran aşıkını ne den öldürmüş? ~-------------------Askeri mes'lelerde anlaşamıyorlar. Tftrki fe· 
işliyen canİ}1İ adaletin pençesine 

teslim edece~im dedi 
Milsyü Anri hemen cevap 

verdi : 
- Kat'iyyen. Babur b:.kimi 
olduğuma tamamen kanaat 
hasıl etti . 
Piyedoş güldü ve aonra: 
- Cidden, Hind'li prens 

rolünü ifada pek ziyade mu· 
vaff ak oldunuz. Ben de uıak
hk vazifesini kusunuz yap· 
tım deiil mi? Sarık ile Hind 
elbisesi bana da pek ziyade 
yakışıyor. 

Yüzüme sürmekte oldu
ğum boyadan pek de mti
teezzi olmıyorsamda, beni en 
ziyade muztarip eden ıey, 
halk yanında söz söyliyeme· 
mekliğim ile çubuk içeme
mekliğimdir. J ikin, Pigaı 
ile buluıunca bunun ac111nı 
çıkarıyorum. 

Baba Anri, sükut etti Ve 
sonra tebessüm ederek: 

- Ben senin gibi o kadar 
ileri gidipte Müsyü Tolbi
yak'ı itham edemem. Fakat 
binbaıı Osilvan'ın varislerini 
bulup meydana çıkarmağa 
bu kadar ehemmiyet verme
si, calibi dikkattir. Bu nok· 
tayı anlamak isterim. Ken· 
disinin bana ıöndereceğini 
vadettiği bir adamı, yarın 
kabul edeceğim ve yapaca · 
iı araıtırmalar için de pe
ıin olarak biraz fazla para 
vereceğim. 

Piyedoı acı bir tebes-
sümle: 

- Mtiıyü, bu it size çok 
bıbalıya oturacaktır. 

- Varsın :olıun, Lüi'yi 
idamdan kurtarmak ıçın 
olanca servetimi aarfetmek 
Jizım gelecek olsa dabi bun· 
dan geri durmamağa karar 
verdim. 

Sonra gülerek devam etti: 
- Sonra, dün ıece madam 

Arabellanın evinde epey para 
kazandım. Bu para, şimdilik 
birçok masrafJarımıza teka· 
bül edecek ve belki de ar
tacaktır da! 
Piyedoı da bir kahkaha ko· 

pardı ve dedi ki : 
- Evet, düşmanlardan o 

kadar olsun istifade etmiı 
oldunuz . 

Müsyü Anri, Piyedoşu daha 
fazla söyletmeden: 

- Ben·dedi herifin yapa
cağı araıtırmaları yakından 
takib edeceğim. Sen de bana 
bu hususta yardım edersin. 
Bir de, Madam Arabella'nın 
mubibbesi ve mahremi esrarı 
olan bir kadın ile de müna· 

sebet peyda etmekliiim 
li11mdır. Zira, onun saye· 
sinde pek çok ıeyler öire· 
nebileceğim.. Mflsyil Tolbi
yak'ın fuhıiyat alemine a'mıı 
olduğu bu kadın, Madam 
Arabella'nın kim olduj'una 
belki bana izah edecektir. 

Piyedoı, M. Anri'nin bu 
söylediklerine pek te ehem· 
miyet vermiyor ıibi görll· 
nüyordu. Zira, Tolbiyak'ın 
ıendustana muamelelerile 
Arbalet ıokafı cinayeti ara· 
ıında ne gibi bir münasebet 
olacağını pek te takdir ede
miyordu. 

M. Anri, oda da hlııl 
olan sükutu :rırtan derin bir 
ah çektikten soara dedi ki: 

- Bundan sonra ne yolda 
hareket edeceğimizi anla· 
dın al Ona ıöre davranma· 
lııın. M. Tolbiyak'ın bana 
göndereceği adamın arka· 
sını bırakmayıp mütemadi· 
yen kendisini takib edecek· 
sin. Fakat yarın sabah, er· 
keuden Piıaı 16rmeli ve 
benim tarafımdan Lni'yi 
görüp, kendiıiai kurtarmak 
için çalıımakta olduiumu 
ve ceaaretiai kaybetmeme· 
ıini sCSylememelidir.. Zira 
fevkalide bir tee116r aaika· 
ıile kendiıini zehirlemesi 
ihtimali vardır. 

Piyedoı, Müsyü Anri'ni11 
b6yle bir endiıe göıternıe· 
sini istemediği için derhal 
dediki: 

- Bu cihetten zerre ka· 
dar korkmamanızı tavsiye· 
ederim. Esasen Müıyü Llii, 
sair mlittehimler gibi daimi 
bir nezaret altında bulundu· 
ruluyor. Gündüzleri, mühim 
elbiselerini Üzerlerinden ah· 
yorlar ve geceleri tekrar 
bu elbiseleri Kiydiriyorlar.Ma· 
amafih emirlerinizi derhal 
ifa edeceğim. Hapishane 
bekçisi iyi bir arkadaıtır. 
Müsyü Lüi'yi pek ziyade 
seviyor. Olderece ki, Müsyll 
Lüi'oin affa mazhar olduğa 
haberini biriıi getirse, ona 
bahıiı olarak üç ayhiını 
vermekten çekinmez. 
Müıyü Anri, sert bir 

çehre ile: 
- Ben, Lüi'nin affa maı:· 

bar olmasını değil, mücrim 
olmadığının tahakkuk etme· 
sini arzu ederim. Arbalet so• 
karındaki cinayeti ika eden 
asıl caniyi kendi elimle ada-
let pençesine teslim etmek 
•te kafasının kesildiiini gör· 
mek isterim. 

- Arka~ıvar -

Istauhul 
ğünden: 

vakıflar haşmüdürln-

l - Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın ikinci kah 

teslimi tarihinden 937 senesi mayıs nibay~tine kadar kiraya 

verileceğinden kapalı zarf usulile artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - MezLür katın ıenclik tahmin olunan Ecri misli on 
birbin dörtyüz liradır. 

3 - ihale 936 Haziranın onbirinci perıembe günü saat 

16 da lstınbulda çenberlitaşta vakıflar baımüdürlüğünde 
ihale komisyonunda yapılacaktır. istekliler 855 lira milda· 

rındaki muvakkat teminat makbuzlarını veya banka mek
tuplarile teklifnamelerini usulü dairesinde mezkür gün ve 
•aate kadar komisyon riyasetine tevdi etmeleri illn 
olunur. 20·27·3 1279 

1935 yılı mayısının ikinci kardeıim Janın iJe kavga 
ıünü ıpor ıampiyonlarından ediyor, onu tokatlıyordu. Ben 
Hanri Pelisye'yi 6ldllren mani olmak için aralarına 
metresi Kamil Tarol muba· girdim. O zaman beni de 
kemeıi Sen·e·Uuaı Jüri be- tokatlamıya baıladı. Odama 
yeti önilnde yapılmıt ve kaçtım . Arkamdan gelerek 
renç kadın bir sene hapıe tekme ve yumrukla beni dö· 
mahkOm olmuıtur. Fraa11z vüyordu. Yatağımın üzerine 
ıazeteleri •ak'ayı ıöyle an· düıtllm . Peliıye tabancasını 
)atıyorlar: alıp şakağıma dayadı. Ken-

Suriye hududuuda tel örğO çekilecek 
Halep, (Husuıi) - Paris- lerini tavsiye etmiş ve netİ" 

te vatani beyeti~den bir cenin biiznillab iyi olacağı~· 
haftadanberi haber sıelme· dan ümitvar olduğunu ıöylr 
mektedir. Vatani gazetelere yerek hey'eti tatmin eyle· 
göre, vatani heyetile Fran· miştir ". 

ıız del~Keleri arasında as· Beyrut - Suriye ile Tür· 
keri mes'eleler üzerinde kiye arasındaki hudut üıe· 

, anlaımazlık devam etmekte rinde kaçakçıhğa mani ola:J•~ 
ve bu yüzden konuımalur . . . . M 

Kamil Tarol yirmi bet dimden geçtim. Bir iki daki· 
yaıında güzel, kara saçlı, ka sonra kendime a-elince 
ince yilzlü bir kadındı. Üç mutbahta bir çığlık koptu, 
sene evli bir adamla yafa· koıtum; Pelsiye bir bıçak ya· 
mııtı. Bu adam onun aebe· kalamıı kız kardeıimin üze· 
bine karısından ayrılmış, rine hücum ediyordu. Artık 
fakat Tarol bOyOk ıampiyon ne yapacaiımı t•tırdım. Oda· 
Pelisye'nin karısı olmayı dan tabancayı alarak rastgele 

kurmuıtu. Pelisye karısının ateş ettim. Ne yaphiımın 
ölümünden bir yıl sonra farkında değildim. 
Kamil'i kendi villa1ına ie· Dinlenen ıahitlerin ifade
tirdi. Birlikte yaıamıya baı· !erinde bayaıı Tarol'ua bu 
)adılar. Metrasin Jan adında iıte bir kastı olduğuna de
güzel bir kııkardeıi vardı. lilet edecek bir cihet iÖrül· 
O da villaya a-eJip yerleıti. müyordu. Ölen ıampiyonun 
Gün ıeçtikçe Pelisye bu kızı bakimin sorusuna karıı 
kıza karıı da allka göster· babasının metresi aleyhinde 
meğe baıladı. Nihayet ge- söz söyliyecek 1 hiçbir sözü 
çen mayısın ikinci rilnü olmadığını, kendisine iyi ar
ehemmiyetaiz bir ka•ga feci kadaılık etmiı olduğunu s&y· 
hidiıeye sebep oldu. Şam- ledi. Nihayet jllri bey'eti Ka 
piyonun metreıi mahkeme· mil Tarol'ua bir yıl hapaına 
de vak'ayı ıöyle anlath: ve cezanın teciline karar 

.. _ Mutbabta Peliıye kız vardı. 

---------~------..--..... ~ ....... ----~~------
Dördüncü deta idama 
mahkôm olan kadın 

Ersenikli hal yedirmek suretile iki 
kişiyi zehirleyen Ayşe, ölOm 
cezasına mahkôm oldu 

Adana, (Husuıi muhabiri· 
mizden) Karai1alı'nın 
Karsantı nahiyesinin Çarh· 
pare köytio den Kaaım Ali, 
Ha1an'ın karısı Dudu ile 
oilu Ali'ye arsenikli bal 

yedirmek suretile her ikisini 
61dürmekten suçlu Ayte'nin 
muhakemesi dün sona er· 
miıtir. 

Muntazaman takip etmek
te olduğumuz bu davanın 
safahatını mükerreren yaz· 
mııtık. 

Bu Yf hti ruhlu kadın, 
çıldırasıya sevdiği Kasım Ali 
ismindeki adama kavuımak 
için çue aramıı ve buıün· 
kü medeni kanuna göre bu 
adama kavuıamıyacağını 

anlayınca h:leli ve caniyane 
bir plln kurarak Kaıım Ali· 
- Devumı 4 ndi sahifede -

Bir ay zarlında 
Limanımıza 201 parça 

_gemi gelmiştir 
Hazırlanan bir istatiıtike 

ıöre, Nisan ayı içinde lzmir 
limanına 128,775 tonilitoluk, 
201 vapur gelmiıtir. Bunlar
da• 27 tanesi Türk vapuıu· 
dur. Beı Fransıı, 9 ltalyan 
8 lngiliz, 3 Alman, 10 Yu· 
nan, 3 Romanya, 1 Ameri· 
kan, 2 laveç, 1 Norveç, 4 
Felemenk, 1 Yugoslav ve 
bir Macar gemisi ıelmiıtir. 
Ayni ay zarfında 68 Türk 
motörü ile 58 Türk yelken
lisi de limanımıza ıelmiştir. 

Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

l{a<;ak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY Ve MAGDA EVAS'IN bera

ber çevirdikleri tamamen Fransızca söz~ü bir ıaheıer 

Viyana· geceleri 
Viyana'nın dillere d~stan olan eğlence ve muıiki hayatı ve 

en ıon valsleri irae eden geniı mevzulu büyük eğlence filmi 

Ayrıca : Miki canlı karikatörler 
Fiatlar: 15 • 20 .. 30 kuruştur 

SEANSLAR: Heriiln 16 • 19,30 Viyana geceleri, 17,40 
21,15 Kaçak ıevdahlar Cumartesi ve Pazar 14 de Kaçak 
sevdalılar la ba lar. 

d b. · t 1 ıçın Türkıye ıle muıtereke• urgun ır vaııye a mıı ,i 
bulunmaktadır. hududa tel örgü çekilme 
Diğer taraftan, heyetin kararı ışhrılmıştır . Yakuıd• 

yeni hükumet teıekkül edin· işe baılanacaktır . 

ceye kadar konuımaları kaı· lzmir sulh hukuk mahke· 
ten durgunlaıtırdıldarı s6y- sinden: 
Jenmektedir. Fatih mahallesinde mibıi• 

Gene bu gazetelerin yaz· ıokaiında 41·12 nolu e• 
dığıoa g6re, vatani heyet caddeye nazır birde har•P 
askeri mea'elelerde lrak·ln· dükkia izaleyi ıuyu ıuretil• 
Killere muahedesinin model ıatıhja çıkarılmııtır 400 Jir• 
olmasını istemekte Fran111 kıymetli olaa bu ey ile dOk· 
deleıeleri buna yan•tma- kinın 4 temmuz 936 cumar 
maktadır. lesi gllnil 1aat 11 de sulb 

Anadolu ajaoıının Şamdan hukuk mahkemesi sa)onuad• 
alarak neşrettiği ve muahe· 1atııı yapılacaktır bu arttır· 
de konuımalarının akamete mada tahmin olunan bede· 
uğnyacaj'ı hakkındaki haber lin yüzde 75 nisbelinde be· 
Halep'te biiyiik bir tee11il~ del verildiği takdirde m6ıte: 
ve heyecan uyandarmıı ve risine ihale edilecek akı• 
gençlerden mürekkep bir halde aatıı 15 glia daha uıa· 
bey'et vatani kafilenin Halep tılarak ikinci artırması 20 
önderi doktor Abdurrahman temmuz 936 pazartesi ıtioO 
Kemaliyi ziyaret ederek bu saat 11 de yine dairemizde 
haberin sıhhati hakkında yapılacaktır gayri menkul 
kendiıiaden izahat istemiştir üzerinde hak talebinde buhr 
Doktor Kemali, bu şayiaların nanlar ellerinde resmi veıı· 
mevaimsiz oldujunu, konuş· ik ile 20 gOn içinde daire· 
maların sonucunu bekleme· mize müracaat etmeleri il· 

zımdar aksi taktirde hakla· 

Amerl• ka'da rında tapu sicili malu olm•· 
dıkça paylaımadan hariç ka· 

lktısadi huh,.an 
hafiflemiş 

Artık Amerika buhrandan 
kurtulmuı, refah devrine 
girmit bulunuyor. Bunun en 
büyük delili meıhur "Ünyon 
Kliib"zn duvarlarındaki ka
ğıtların çıkarılmaaıdır. Bun
ları duvar kiğıdı sanmama• 
lıdır. 1929 da bu kulübün 
azaları, buhran ıebebile 
birer birer battıkça kendi 
iılerine aid olan eshamı ku· 
ltıbün duvarlarına pünea ile 
asıyorlardı. Üzerlerindeki 
rakam itibarile milyonlar 
değerinde olan bu esham 
artık kliıd fiatine düımüş· 
tü. Fakat iıler değisince, 
bu eski milyonerlerin ifleri 
yoluna ıirmeie ve esham da 
kıymetini bulmıya baılayınca 
duvarlara astıkları eshamı 

toplamıılardır. Kulübün du· 
varlarında bu cinsten tek 
bir klğıt kalmaması bubra • 
nın geçtifini iıpat ediyormuı. 

lacaklardır. ıatname 13 ba· 
ziran 936 tarihinden itibareo 
herkesin ı&rebilmeai içio 
açık ve ıayri menkulun e•" 
1afı da ·ıartaamede yazılıdır 
müzayedeye iştirlk etmek 
isteyenler kıymeti muhamaı•" 
nin yllzde 7,5 niıbetinde pe)' 
akçesi veya milli ·bir bank• 
teminatı getirmeleri llzımdır• 
yüzde 2.5 delliliye ve feraf 
harçları alıcıya vergi ve .. ;, 
kanuni mtlkellifiyetlerde sa· 
tıcıya ait olup ihale bedeli 
def aten ve peıinen ödene· 
cektir. ihaleyi m\iteakip müt• 
teri ihale bedelini tamamtll 
vermediği veya vermedij'i 
taktirde gayri menkul tekr•' 
15 ıün' daha artırmaya ko· 
nulup talibine ihale y~pıla • 
cak ve aradatahakkuk ede· 
cek ihale farkı hükme ha· 
cet kalmak11zın vecib~sini if• 
etmeyen müıteriden alına· 
caktır daha fazla malumat 
almak isteyenler dairemiıio 
936-1209 nolu dosyasına mO· 
racaatları lüzumu illn olunur· 

,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

5a Türk Hava Kurumu il 
~ ~ 

i Büyük Piyangosu 1 
= ~ 
§ 21 inci tertib biletleri ıatahyor ~ = ~ 
~ 2 ini k_eşide l l Haziran 936 dadır. ~ - ~ § Bftyftk ikramiye 30,000 lira mO.kifat 20,000 ~ 
5 liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 lira· ~ = ~ 
§ hk bftyOk ikramiyeler de vardır. ~ = ~ 
~ Biletler bnkBmet önftndeki dircktörlftk ~ 
= ~ 
~ girşesinde ve bilftmum bayilerde satılır. il 

'9uııııuuuııuıuııııııııııııııııuııııuııııuıııııııııııııııu11111uııuuııuıuuıı~ 
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( ~,ı N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şüı·eka-
_n_ iKA-YE ı Evlatlık! vv '-.;' H v _ . r. . an ROYAL NEERLANDAIS için ikinci Kordonda Tahmil Si ljmited vapuı· 

I KUMPANYASI ve Tabliye ıirketi binası 
Üç 1enedir Kadık6y'Ondc: caaına bir sürpriz yapmak l)er Zee " HERMES " vapuru 31 arkasında FRATELLI SPER· 

oturuyorlardı; bunları her ı'dı'J M t b ki kt 1 CO vapur acentasına müra-
acentası 

& ayıs a e enme e o up caat edilmesi rica olunur. Cendeli Han. Birinci kor-
IÖren "Ne mes'ud bir çift!,. Eve geldiği vakit, Mü· Co. yükünü tahliyeden sonra Te(efon: 2004 _ 2005 _ 2663 don. Tel. 2443 
DiyorJarda! Hakikat, beJkide zeber kendi anahtarı ile DEUTSCHE LEVANTE LıNIE BURGAS, VARNA ve KÖS- • THE ELLERMAN LINES L TD. 
böyle idi, Fakat kimbilir? kapıyı açtı, yavaıç• içeri " HERAKLEA " vapuru TENCE limanlarına hareket Not: Vurut tarihleri ve 

Sabir. zengin, iyi kalpli girdi; kocasınm oda1ına ka · elyevm limanımızda olup edecektir. Al• R vapurların isimleri üzerine 
halim bir gençti; bayanı dar geldi ve kapıyı birden ANVERS, ROTTERDAM , " ORESTES .. vapuru 31 J IZ3 değişikliklerden mes'uliyet 
Müzehher de koca11ndan ge· açınca.. HAMBURG, ve BREMEN Mayısta beklenmekte olup kabul edilmez. 
ri kalmazdı! Neriman'ı kocasının diz- DiREKT için yük kabul et- yüküoil tahliyeden sonra Mücellithanesi " OPORTO " vapuru 

20 

Yalnız bir kusurları, tek leri üstünde gördü. mekte. 6-6-936 da ANVERS, ROT- mayıs LONDRA, HUL ve 
dertleri vardı; senelerden Ortada yaman bir sürpriz "SAMOS" vapuru 8 hazİ· TERDAM. AMSTERDAM ANVERS'ten gelip yük çı-
b k d b ki · 1 HAMBURG Yeuı· Kavatlar Parıa.ısı karacaktır. eri evli oldukları balde vardı, daha doiruıu arı ran a e enıyor, 3 bazi- ve limanları için y v "FLAMINIAN" vapuru 22 
çocukları olmamııt11 bir ve koca kendilerini ayr1, rana kadar ANVERS, ROT- yük alacaktır. N 34 mayıs LIVERPOOL ve 
Ulrlü olmıyordu! ayr1 sürprizler karıısında TERDAM, HAMBURG ve .. HERMES" vapuru 15-6-36 O. SVVENSEA'dan gelip yük 

Kabahat kimde idi? Bir buldular. BREMEN DiREKT için da gelip 20·6·36 da • çıkaracaktır. 
0 0 Mn hh yükliyecektir. ANVERS, ROTTERDAM,• ·----·---------------1• 
• n ıe er: Bereket ki Sahir hazır .. GALILEA " vapuru 22 AMSTERDAM ve HAM- .-1 • y • • 

- Sahir, çocukıuzJuğ'umu· y t ıun kabahati ıenin deiildir! cevap ve zekidir; aziyeti haziranda beklenilmekte ve BURG Jimanlar1 için yük Z lfi} f Ü Il ille n s Ü ca } 
Demiş, Saibiri binbir ıilpbe llemen kaHadı, Müıehher'in 27 hazirana kadar ANVERS, alacaktır. 

içinde günlerce ezmiıti. hazırlandıi• kavraya meydan ROTTERDAM, HAMBURG SVENSLKlNAIEONRIENT Tu·. rk A. şı· r•retı· nı· n 
Birıün de MOzeber koca· vermeden, nüfuı cerideaine ve BREMEN limanları için l~ 

nazaran 22 yaşında bulunan yük aJacakbr. "VIKINGLAND,, motörü HALKAPINAR KUMAŞ llna: 

- Aklıma birşey geliyor .. 
Bizim çocuğumuz olmıyacak 
bunun için ıüdO temiz, gil· 
zel bir kızcağuı kendimize 
evlltlık alsak .. Olmaz mı? 

"TINOS., vapuru 7 bazi- 28·8-36 da ROTERDAM, 
Neriman'ı göstererek: randa bekleniyor, HAM- HAMBURG, BREMEN (doğ- 1~ A BR 1KAS1 

- Iıte kar1cıiım.. Sana BURG ve ANVERS'ten yük ru) COPENHAGE, DANT- r 

Dedi. Fakat Sabir bu fikri 
beğenmedi: 

- Olur mu biç?. Kimin 
neıi olduğunu bilmediiimiı 
bir çocuja evlitlık edinmek. 
Ya bir veremlinin, bir fren
gilinin mabıulil ise .. Olmaz .. 
Dedi. 

Müzeber, bu fikirde ıarar 
etti. Sabir de belki bu fik
rinden vaz geçer diye iti 
zamana bıraktı! Sadece: 

- Aceleye lüzum yok ya .. 
Ben bir fırsat düıürecek, •e 
aana bir ıllrpriz yaparak eve 
bir kız evlidhk geti~eceğimf 
Dedi. 

* • • • 

Müıeber biraz basta idi. 
Bursa kaplıcalarına gitmesi 
llıım geldi; halbuki Sahir'in . 
de itleri lstanbul'dan ayrıl-

maıına imkin bırakmıyordu. 
Bunua için Müzehher yal· 
ıuzca Buua'ya gitti, Sabir 
de iki haftalık bir serbesti 
devri baıladı. 

~ 

• • 
Sabir, bir sendenberi ıe-

viımekte olduğu Nerimanla 
iki haftalık ıerbeat bir ha· 
Yat yaıamak fırsatını cidden 
iyi kullandı. Nerimaaı Kadı· 
lc&ydeki evine aldı; on ıiln 
çok zevkli, çok ıen ve mes
ut geçti. 

iki sevdalı, beı &"Ün ıonra 
Müzeber'in döneceğini be
llphyarak timdiden matem 
tutuyorlardı!. 

Fakat Müzehher Bur1&'da 
11kıldı; onuncu günll - Hem 
de kocasına bildirmeden· 
döndü. Maksadı sevgili ko· 

1 

baz1rladığım sürpriz, yani çıkaracaktır. ZIG, GDYNIA, GOTE
ilk fır1&tta bulacaiımı vaid AMERICAN EXPORT STE- BURG OSLO ve ISKANDl-
ettijim eyJatJık! AMSHIP BORPOATION NAVYA Jimanla11 için yük 

NEV y ORK alacaktır. 
Dedi Ye sonra Nerimana da .. EXPRESS 

" vapuru 3o ma· " NORDLAND " motörü 
bir b ba ciddiyeti ile: yısa doğru bekleuiyor. 

- Haydi kızım .. Annenin NEVYORK için yiik ala· 
1 

15-6-36 da reJip ROTTER-
elini öp! Emrini verdi. caktır. OAM, HAMBURG, BRE-

V d. F'k S. A. ROYALE HONGROI- MEN, COPENHAGE, DANT-
e 1 1 ·ret SE DE NAVIGATION DA- ZIG, GOTEBURG, OSLO 

r . , "\ NUBIENNE MARITIME ve ISKANDINAVYA I' • 
lhtıyat Subavları BUDAPEST ları için yük alacaktır .. man 

"' "SZEGED" motörü 29 ma-
Ve askeri Memurlar yısta beklenilmektedir. BEL- "BIRKALAND .. motörü 

yoklaması GRAD, NOVISAD, BUDA- 29·6-36 da gelip ROTTER

lzmlr askerlik ıubeıliıdeo: 

l - l·Haztran 936 gGoftn 

den 30 Haziran 936 gOnOne 

k dar lımlr aekerllk ıubeııf o 

de kayıtla yeril ve yabancı 

ihtiyat ıobaylula biç kayıt 

olonmamıı ihtiyat ıobayları 

bu mGddet zarfında yeni nü 
fue cGzdanlarlle birlikte yok· 

lamalarını yıptırmak ıız~re 

bergftn ıubrye baı•urmaları . 

2 - Şubemizde kayıtı. 

olup tı nılfeten Hyıbot muh 

telif ıuretlerle baeka mahal 

PES T, BRA TISLA VA, VI- DAM, HAMBURG, BRE
Y ANA ve LINZ için yük MEN, COPENHAGE, DAN-
alacıktır. TZIG, GDYNIA, GOTE-

SERVICE MARITIM BURG, OSLO ve ISKAN-
ROUMAIN DINAVY A limanları için 

BUGAREST yük alacaktır. 
"DUROSTOR" vapuru 10 SERViCE MARITIM 

haziranda bekleniyor. KÖS- ROUMAIN 
TENCE, SULINA, GALATZ "ALDA-JUL YA" vapuru 
ve GALA TZ aktarması 7 -6-36da gelip 8-6-36taribinde 
BELGRAD, BUDAPEST, PiRE, MALTA, ve BARSE
BRATISLAVA, ViYANA LONE hareket edecektir. 
için yük kabul edecektir. Yolcu ve yük kabul eder. 
DEN NORSKE MIDDEL· ilandaki hareket tarihle-

HASLINJE (D-S. A·S rile oavlonlardaki d~iişiklik-
SPANKELINJEN) lerden acente mesuliyet 

OSLO kabul etmez. Fazla tafsilat 
lerde bolonınlar dı bolun . "SAN ANDRES" motörü 
doklara mıntıka aekerlJk ıobc · 19 haziranda bekleniyor. IS-
lerl nııtaelle yoklımabırını KENDERIYE, HAYFA, Dl-
eubeye blldlrmelerl. EPPE ve NORVEÇ limanları 

3 - Bo mOddet-. zarfında 

yoklım•'• mClracHt etmlyeo 
terin baklaranda kanoot moa 
mele yapılacağı ilin olunur. 

\.. ..) 

Satılık Piyano 
Alman marka kuyruklu 

bir Piyano 11tılıktır. 
Fazla malümat için 2776 

numaraya telefon edilme· 

lidir. 

için yük kabul edecektir. 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez ... 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007- 2008 

~atıhk motör 
12 beygirkuvetin~e (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
..,ot<Sr satılıktır. Taliplerin 
idarebanemize müracaatlar• 
ilin olunur. 

ı-llll!!D~O!!ll!!K!ll!!rf~Olll!!R-•• 

Paınuk Mensucatı Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mntehassııı 

Türk Anonim Şirketi 
Ş . ._ . k F b 'kası· lzmir'de Halkapınardadır 
ıraetın Mer ez ve • rı · O • 

y t-rli Pamuğundan At, Tayyare, Kôpekbaş, cğır-
'ftoa G "k Leylak Markalarını havi her nevi -.ueo, cyı ve 
K b 

. . 
1 1 kte olub malları Avrupanın 

a ot bezı ıma ey me 
ayni tip mensucatın• faiktir. 

3067 Telefon No. 2211 ve 
Telgraf adresi: Bayrak lzmi~ 

11·inci Beyler Sokağı N. 68 
Telefon 3452 ----------Kiralık ev 

Göztepede Tramvay cad
desine yakın ve elektrik 
tesiıabnı havi beı odalı kul
Janııh bir ev kiralıktir. Tut
mak istiyenler gazetemiz 
idare memuru Hüsameddine 

.. .... 

/ 

J~ ~/ 
't ,/ 
\. 

Taraf1Ddoıı mevsim 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

dolayıaile yeni çıkardığı 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamuliita 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAHK HALI 

T. A. Ş. 

1 
Mimar Kemalettin Cadddeıinde FAHRi KANDE

MİR oCLU 

'~~~~~~ ... --------------" . 1 . - ~ f . 

BAŞ DURAK 

: H AMDİ NüZHErl 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilRç ,.e hı· 

valet çeşitleri satar. 

P . ş h ·pTesiri tabii, eşsiz bir müshildir.O kadar zararsızdır ki: gebelere kalh ve böbrekleri 
UfJ en a a rahatsız ve tarısiyouları ) üksek olaıılıwa bile Doklol'lar hep bunu tav iye ederle 
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R oman ya Kontes Çiyano 
3 Haziran 936 

-

ita .yan subay larindan bir grup, Yunan 
sınırlarında gizli tetkikat yap~ış 

Bu hadise, Yunanistanda fena tesir yapmıştır. ltalyanlar, Arnavud 
subaylarının delaletile araştırmalar yapmışlardır 

lstonbul 3 (Hususi) - Atina'dan haber verildiğine imiş. Bunlar, Arna\•ut subaylarmın deltlletile Arnavut· 

Fransa'dan ayrılıb Ital- Don Berlin'e vardı 
ya'ya yanaşmalı imiş Berlin, 3 (Radyo) - Muı· 

Bükreı 2 (A.A) __ Milli ıolioi'nin kızı konteı Çiyano, 

hiristiyan partisi şefi profe· buırün buraya ırelmiıtir. 
sör Cuza Basarabyada 50bin Kontes, istHyonda ltalya 

kişi önünde . söylediii bir sefiri tarafından karıılan· 
nutukta Romanya 'nın dış mıştır. 
siyasıaa şiddetle hücum et
miş ve Romaaya'nm Leon 
Blum siyasasına arkasını dö· 
nerek ltalyan siyasetini ta· 
kip etmesi lium g~ldiğini 
söylemiştir. 

--

Karol 
göre, bu haf ta içinde Yunan hudutlarında bir takım luğun Yunan 81D1rlal"ına yakın olan yerlere gelmitler Ç 
ecnebi subaylar görOlmOşUlr. Bu subaylar, budutlarm Fransız ve ekoslo· 
bazı noktalarında gizlice tetkikpt yapmak istemişlerdir. ve orada birmitddet kalarak araştırmalar yapmışlardır. vak ya tayyarelerini 

DördOncQ defa idama 
mahkftm olan kadın 
- Başıaraft 2 inci sahi/ede
nin karııı •e çıcuiuna ar· 
aenik karıştırdıfı balı yedir· 
mit ve zavallıları bu ıuretlı 
öldiirmüıtilr. 

Ayşe ıimdiye kadar Uç defa 
idama mahkum olmuı fakat 
evrakları Mahkemei temyizce 
nakıen iade edilmiıti . 

Ynpıl.-m tahkikata göre görOlen bu subayhır, Italyan Bu hadise, Yunanistan'da iyi tesir yapmamışhr. gözden geçirdi 
. 1 ......... ... 

1 
Bükreş, 3 (Radyo) - Kral, 

M. Şuşning'in nerede hu- Mussolini, lngiltere i e f::::. ~;~:;kııü::mi:·P~::: 
Nihayet bu cinayetin birkaç 

hafta evvelden beri bakalan 
dördüncü muhakemesi dün 
sona ermiş ve Karaanhh Ay· 

1 d ~ b l ı · 'd "" • 1 ) k • • Fransız ve Çekoslovakya 

un __ g_u __ .~.--• __ egı an aşma -·~~tıyormuş ;;,~a .• 1;:;::~00<!~:··> 1:;[;; 
şe dördüncü defa idama mah 
küm edilmiştir. 

ltalya başbakanı ve Haı·iciye müs
teşarı Suviç ile gilı"Oşecekmiş 

Roma, 2 (A.A) - Seli- reye ıittiği anlaşılamamıştır. 
hiyettar bir membadan söy- Viyana, 2 (A.A) - Res-
Jendiğine göre M. Şuşoiog mi mebafil başvekil Şuş· 

geçen sene olduğu gibi ltal- ning'in ltalya seyyahati hak· 
yan sahil şehirlerinden bi- kında herhangi bir mütalea 
rinde istirahat etmek üıere yürütmekten çekiniyorlar. 
ltalya'ya hareket etm iştir. ltalyan ve Avusturyalı dev· 
Başbakan ile Suviç arasmda let adamlarının Avusturya'da 
bir mülakat yapılacağa tah- mecburi askerliğin ilanına 
min olunmaktadar. Bununla 
beraber M. Şuşninır ile M. karşı küçük antantın muh· 
M. Suviç yahud da Musso- temel bir protestosundan 

lini arasında vukubulacak doğabilecek vaziyeti incele-
bir görüşme hakkında şim- mek tasavvurunda bulun-
diye kadar hiçbir karar ve- duklarına dair çıkan riva· 
rilmemiş olduğu temin olun· yetl~r tekzib edilmektedir. 
mamaktadır. Bununla beraber ayni meha 

Viyana 3 (Radyo) - Baş· fil Avruda vaziyetinin tet· 
bakan M. Şuşning'in :Roma kik edilmek ihtimali oldu· 
seyahatı, burada büyük bir ğunu kabul ediyorlar. M. 
allka ile karıılanmışhr. Baş- Şuşning refakatinde tek 
bakan, tayyare ile ansızın bir sekreterle gayri resmi 
Venedik'ten kaçmış ve ne- seyahat etmektedir. ------------... -·~· ... ·--
Habeş imparatoru bu

gün Londra'da 
-BaŞıarafı 1 inci salıif ede-

Londra, 2 (A.A) - Oks· 
ford gemisinde Neus Chro· 
nicle gazetesi muharririne 
beyanatta bulunan Necaşi 

töyle demiştir: 
- logiliz'Ier milletler ce· 

miyetinde daima ıampiyon 

mevkiinde bulunmuşlardır. 
Benim lngiltere'ye olduğu 

kadar Fransa'ya ve millet-

ler cemiyetinin adeleti ilti· 

zam etmiş olan bütiln aza

ııoa da itimadım vardır. 

Habeş imparatoru fU sözle· 

ri ili.ve etmiştir . 

- Avrupaya harp esna -

ıında neler olup bittiğini 

6irenmek için geldim . 

Yirmi beı as11lık Habeş 

medeniyetinin yirmi beş hafta 

içinde hem de pek barbar-

söylemiştir: 

- En büyük canilere bile 

kendilerini müdafaa etmek 
hakkı verilir. Şu halde 52 
milletin takbih etmiş olduğu 
bir tecavüz kurbanınm hiç 
olmazsa bu tecavüzün ne gibi 
ahaval ve şerait alhnda ya· 
pılmış olduğunu tasrih etmesi 

kadar tabii birşey olamaz. 
Necaşi, istikbal hakkında 

şöyle demiştir : 

- Cenevre müessesesi bir 

hal sureti bulacakhr . Biz 

Milletler Cemiyetine ıüveni· 

yoruz. Zira kuvvetin hakka 

galebe çalmamasında birçok 

küçük miHetler de bizim ka
dar alikadardarlar. 

ltaiyan 
dan 

dostu Lortlar, Duçe tarafın--~ 
Karar resen temyize tabi 

olduğundan, evrak Temyiz 
mahkemesine gönderilecek· 
tir. Mabkemei temyizin bu Roma'ya davet edilnıişleı· itizar 
dördüncü idam kararı hak
lundaki içtihadını şimdiden Roma 2 (A.A) - logiliz 

ltalyan münasebah mes'elesi 
M. Mussolini ile zecri ted
birlerin aleyhinde bulunan 
bir gurubu temsil eden üç 
zat arasında yapılan müza
kerelere zemin teşkil etmiş
tir. Bu grup avam ve lord· 
Jar kamarası azasından elli 
kişiden mürekkeptir. Bu mü· 
messillerden biri olan lord 
mansfield reuter ajansının 
Roma muhabirine beyanatta 
bulunarak Mussolinin lngiliz 
ltalyan dostluğunun yeniden 
teessüs ettiğini görmeii son 
derece arzu etmtkte olduğu· 
nu ve lnıiltere hükumetinin 
bu yolda bir hareketini bek· 
Jemekte bulunduğunu söyle· 

miştir. 

M. Mussolioi ltalyan siya · 
setinin hiçbir veçbile Bri
tanya imparatorluğunun n.en· 
faatları aleyhine müteveccih 
olmadığmı açıkca tekrar et
mittir. Lord Mansfileld ıö· 
züne devamla şöyle demiş· 
tir. 

M. Muasolini ile yapmış 
olduğumuz görüşmeler uzun 
ve samimi olmuştur. 

Lord Manıfield M. Vise 
M. Coury evvelce Varşova
ya ve Viyana'yı ziyaret et
mişlerdi. Kendilerinin Muı
solini tarafından vaki olan 
hususi bir davet Ozerine 
Roma'ya gitmiı olduğu zan· 
nediJmektedir. 

Donanma Lordu 
Londra 3 (Radyo)- Donanma Lordu Monsel, busrno Baı· 

· &akan M. Baldvine istifa11nı vermiştir. Hükumet, bu istifa 
Uıerine bir resmi tebliğ neşredecek ve Mon1el'in neden çe • 
kildiğioi izah eyliyecektir . 

Kabahat 'f omas'ta 
Londra 3 (Radyo) - Mnıtemlekit Nazırı Sir Tomas'ıo 

istifasından sonra hükumetçe hiçbir tedbir alınmamııhr. 
Bunun sebebi, Avam kamarasında henüz münakaıa açılma· 
mış bulunmasıd1r . 

Sir Tomas'ın oilu, babasının ifşaahndan iıtifade ederek 
spekülasyonlar yapmakta idi. Hükumet, bundan dolayı Sir 
Tomas'ı muahezeye ııyan görmektedir. 

••• 
Saro kabinesi yarın 

' istifa edecek 
Sosyalistler, faşizmle mücadeleye ve 
sulhıı muhafazaya karar verdiler 

Yazının çokluğundan bugün 
(Sardanapol 'un ölümü) adlı 
tefrikamızı koyamadık. Sayın 
okurlarımızdan özür dileriz. 

• 
tahmin etmek iÜÇtür. Fakat 
bize kalırsa Ayşe bu defa 
cürmüniin cezasını çekecek· 
tir sanmz. 

11.miı· Vakıflar DirektörlOğOnden: 
Stnell~I V -'• 

( 2 piyale o~lu 
42 
60 
72 

.. 
hılla meıçlt .. 

cedit .. 
basta ıokak .. 

!l6 
:l6 
36 

oeref iye meıçldl bozyaka .. ... .. 
keetelll kutellt 

48 kılcı meıçh damlacık 

No. 
128 
rno 
h2 
43 
35 
34 
95.97 
R:l 

li4 .. .. 90 
40 maftG muatafa çerçi oAlu 7 ,18 
48 ıelitln o~lu ıelttlo o~lu 56 

441 11lcpçl oğla bGkômet 60 
7 ~ ' tala tekkeal tGtGaca eokak 2S 
10 kazık oğlu burana tGrkmeo ı. 15 

• 

Ctoıl 

C'f 

e' 
ey 

flY 

dGkUa 
bh•e 
dllkkb .. 

fi' 
dGkklo 
.,, 
arN 

l 80 baıan boca torcu ıokak 32 ey 
4.00 mıkırdıç mırkaryan karoıyaka 133 n 
108 talepçi oıta ealepçl hanı içi 24,32 dClkkto 

Yakarıda merkt, oey'f ye numaraları yazıla akanba mayıı 

937 ıeneııl ııonona kadar olan lcarl1rı on gGn mftddetle açık 

artarmaya çıkarılmıotır. Ibıleel 12 cama gDnCl Hat onbeııedJr. 

I tekli olanlar şeraiti anlamak Gıere hergQn Hrldıt memurluğuna 

•e tbaleııt için de o gOo Ye IHtle E•kd madaruıgand" toplana· 
cık komtı1ooa m6rİacaatları llıln olunur. 3 8 12 1458 

ızmir \'akıflar direktörlOğOnden: 
Mezarlık bıoında kala 149· l Ye 151 No.h dGkktnların enkazı 

btUGa m11arlfat alıcıya alt elmak: •e mahalUndekl moloz •e11l· 
reyi nakletmek ıuretlle kalmeo Hlllacaktır. 

fbaleıl 18 6.936 Peroembe gQnG ıaat 15 dedir. Talip olanlar 
şeraiti anlamak Ozere E•kaf dlıektôrlGAGndekl nrldat memuranı 
mdracaat eımeıl •e Hlıf gftnGnde mahallinde bulnnmaları llto 
olunur. 8 7 12 18 1459 

lzmir vakıflar direktörlDğDnden: 
Seneliği Vakfı Mevkii No. Cinsi 

50 nalçacı Ömer dede aadulla ef. 23 od• 
210 salepci oilu kemeralb 57 dükkia 

270 " " 26 " 
200 " yemiı çarıısı 26 ma&-aıa 
61 selatin oilu ıelitia otlu m. 97 ev 
85 pazaryeri bayram yeri 525 oda ve arsa 

120 bostani z. kemer caddesi 12 dllkkln 
240 arnavut oilu baıtahane c. 76 ev 

a casına lahrib edilmesinin 

Habeşistan'da 
Kurulacak Italyan 

bankası 

Paris, 2 (A.A) - Sosya
list kongresi dün ittifak ile 
bir takrir kabul etmiştir. Bu 
takrirde partinin kendi aki
delerinden hiçbirini terketmi· 
yeceiini beyan etmekte ve 

sosyalist programını tatbik 
etmesi için M. Leon Blum'a 
itimat beyan olunmaktad1r. 
Bu program bilhassa şu mad
deleri ihtiva etmektedir. 

Faşizm ile alakayı ke1mek 
umumi hürriyetleri müdafaa 
etmek kapitalizm oligaraiıine 
karşı mücadelede bulunmak 
iş mes'elesi için bir bal su
reti bulmak idarede reform 
yapmak ve nihayet Fransa
yı sulh taraftarı milletlerin 
başına geçirecek bir siyaset 
takip eylemektedir. 

100 şeyhuliıllm cıki balık pazarı 30 dllkkln 
84 piyale oilu diiodar ı. 24 e• doğru olup olmadığını sora-

cağım. hl*lyan'ların çocuklara 
ve kadmlara karşı kullanmış 

e yalnız obüslerle bomba-
arla değil intişarlarına ya· 
ayan hususi cihazlarla atmış 
ldukları gazlardan bahsede-

ceğim. 

Necaşi kendisinin Avrupada 
e 'kametinin bir takım şartlara 

uallak tutulmuş olduğunu 
kir etmit ve hareketinin ser
estliği hakkında fU sözleri 

Adis·Ababa, 2 ( A.A) 
Eski Habeş bankasını tasfiye 
ve ltalya bankası teşkilatını 

Habeşistan'da kurmaya me· 
wur komisyon bugün buraya 
gelmiştir. 

Adis· Ababa, 2 ( A.A) -
Hükümet neşrettiği bir emir· 
namede ağazalardaki bütün 
yazıların ltalyan'ca olmasını 
emretmiştir . ltalyan'canın 
altmde yerli lisanlada yaıalar 
bulunabilir. 

Boğazlar konferansı 
Moskova, 2 (A.A) - Dış 

işleri komiser muavini Kreı
tinski Boğazlar rejimi mes'e· 
lesini tetkik edecek olan 
Montro konferansma Sovyet 
Rusya'nın iştiraki ıımn1nda 
Türkiye hariciye vekili tara
fından vaki davet üzerine 
Sovyet Rusya'nın mezkur 
konferansta Litvinof tara· 
fından temsil edileceiini 
bildirmiştir. 

Pariı, 3 (Radyo) - Saro 
yarın istifa edecek, M. Leon 
Blum yeni kabineyi cuma 
ifllnü teakil eyliyecıktir. 

144 ali aia balaban çıkmazı 1-5 ev 
150 ,. medine yokuıu 91 ev 
36 soukkuyu ıoukkuyu 123 dtıkkln 

36 .. " 184 " 
60 ,, " 121 " 
96 ,, ,. 117 -119 " 
36 " " 115 " 

120 kestelli kestelli c. 95-93 kahve 
96 cezayirli halil keıtelli çıkmazı 109-1 l5 ev 
Yukar1da mevki, nevi ve ıenelik kiralara yazılı akaraba 

açık artırma ve uzaltma mllddetleri içinde de iıtekli çık· 
madıitndan pazarhj'a b11alnlmııt11. lıteklilerin evkaf idare• 
ıine müracaatları ilin olunur. 


