
, 

Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTE~ 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHE: 
Adres: lzmir İkinci Beyler sokağı 

A lmıır artl.ın: t'ııf'liği 700, nltı R) lığı 490 kuru!; 
~ il~ ıı;i iluııl:ır için: 1nnrif ceıni~eıi il:ııı::ıt 
lıiiro uıııı ıııiirnr.aaı cdi"ınclidir. 
Hususi ilanlar: ida~ehande karalaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

• lJLlJ~AL e 
I 

lzmirdc çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Fransız 
Ameleleri ile patronlar 
arasında baş gösteren ihti
laflar kısmen hallolmus-.. 
tur. 
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Fiati (100) Para 

F ransa'nın Bazı Yerleri Karlar Altında Bulunuyor 
Almanya balkanlara doğru 

teveccühmü etmek isteyor? 
/talya ile Almanya arasında bir ademi tecavüz 

misakı akdedilmek isteniliyormuş 

Mussolini, hifler'le konuşuyor 
Paris, 8 (Radyo) - Maten takdirinde tahaddüs edecek 

gazetesinin diplomasi muha- vaziyet gözöniine alınmış ol-
biri Roma'dan bildiriyor: duğundan misak bu hususta 

iyi malumat alan kaynak- da bazı maddeleri ihtiva ey-
lardan öğrendiğime göre, !emektedir. Ademi tecaviiz 
ltalya, Almanya ile bir ademi misakının 30 haziranda imza-
lecavüz misakı aktedecektir. !anacağı israrla söyleniyor. 
Zecri tedbirlerin kaldırılması Misakta şöyle bir madde de 

' 

bulunduğu söyleniyor: 
"ltalya; Almanya'nın eski 

müstemlekeleri hakkında mü
talibatın, siyasi ve iktisadi ve
saitle mümkün kılmağa çalı
şacak ve Nasyonal sosyaliz
min Balkanlara doğru tevec-

cühüne mumanaal etıniyecektir. 
Almanya'nın, Avusturya'nın 

tcınamiyeti mülkiyesine hür
met edeceğine söz verdiği de 
rivayet edilmektedir. ·----
Ş. Behmen 
J zmir 'e geliyor 
Ankara, 8 (Hususi} - Yu-

goslav devlet nazırlarından 
Şevki Bchıncn ve Bayanı Baş

bakan İsmet İnönü ile refika
sını ziyaret etmişlerdir. Ba • 
bakan ile refikaları da iadei 
ziyarette bulunmuşlardır. Ak
şam Ankarapalas'ta ziyafet 
verilmiştir. Şevki Behmcn bu
radan lzmir' e gidecektir. 

Ankara, 7 (A.A) - Şehri
mizde bulunmak.ta olan Yu
goslavya devlet nazırlarından 
(Devamı 4 üncü sahifede) -----Valimiz 

Bükreş müzakerelerin
de, kral Karolun teklifi 

kabul edilmiştir Dün Menemen'de 
teftişlerde bulundu ~------~·~------

Kücük itilaf, Uluslar sosyetesini 
' zafa düşürecek her hanği bir 
teklifi kabul etmiyecektir 

bir fikir mutabakatı dairesinde 
cereyan ettiği bildirilmektedir. 

Kral Karol, dün saat 13 le 
mükellef bir ziyafet vermiştir. 
Bu ziyafetle, Başbakan M. Ta 
taresko ve bütün Romanya 
ricali de hazır bulunmuşlardır. 

Gece de, Çekoslavakya se
far thanesinde M. Bencs tara· 
fmdan bir ziyafet verilmiştir. 
Bu ziyafete 700 kişi davetli Valimiz Fazlı Güleç 
idi . Valimiz Fazlı Güleç; dün, 

Romanya Kralı Karol, bu kazanın zirai vaziyeti hakkın-
ziyaf ette verdiği bir söylevde da letkikatta bulunmak üzere 
demiştir ki : bizzat Menemen'e gitmiş ve 

- "Küçük itilaf devletleri, akşama kadar teftişlerde 
nin siyasası şimdiki hudutların bulundukta sonra şehrimize 

Atatürk 
Bursa'yı şeref len

dird iler 

lstanbul-Viyana1-1 
berabere kaldılar 

-----------
Muhtelitimiz,yorgunluk netice 

Bursa, 7 (A.A) - Atatürk 
saat 20 de Mudanya yolu ile 
şehrimizi şereflendirdiler. 

Yolda Türk kuşunu ziyaret 
ettiler ve yeni açılmış bulunan 
Çalikpalas' ı gezdikten sonra 
köşklerine geçtiler. 

Şehir baştan başa donatıl
mıştır. Bursa sonsuz bir sevinç 

içindedir. 

--~-----------~ Y edinciişletme 
Memurları tamamenl 
Afyona taşındılar 

Devlet Demiryolları idari teş- 1 
kilatında yapılan değişiklik ı 

üzerine Yedinci işletmenin Af
yon' a .kalktığını yazmıştık. Ye
dinci işletme memurları di"n 
gece hususi trenle Afyon'a 
gitmişlerdir. Diğer kısım ge· 
lecek hafta gidecek ve Yedin
ci işletmenin bura ile alakası 
kalmıyacaktır . --····· Ribentrop 

Londra seyahati 
hakkında izahat 

verdi 
Berlin, 8 (Radyo) - Von 

Ribentrop, Londra' dan bura
ya gelmiş ve dün akşam, 
doğruca Fi~ler'in nezdine 
giderek, Londra'da yaptığı 

siyasal temaslara dair uzun 
izahct vermiştir. 

••••• 

1 
Ankara 

1Resim sergisi açıldı 

si Ankara muhtelitine 2-1 ye
nildi Vahap sakatlandı 

lstanbul, 8 ( Hususi ) -
Muhtelitler turnavasına dün 
devam edildi. Saat 15,30 da 
evvela Ankara-lzmir muhtelit
leri karşılaştılar. Hakem 
Ahmed Adem idi. 

lzmir muhteliti Viyana'ya 
karşı çıkardığı takımla idi. 
Ankara' da dünkli kadrosunu 
muhafaza ediyordu. Mutad 
merasimi müteakib oyuna baş
landı. Daha ilk anlarda lzınir 
muhtelitinin gevşek oynadığı 

görülüyordu. Dünkü yorgun
luğun tesiri vardı. Birinci dev-
rede Fuad iki gol fırsatı ka· 
çırdı. 22 nci dakikada Said 
ilk golumuzu attı. Ve birinci 
devre iki tarafın da akınları 
arasında sona erdi. 

İkinci devrede Ankara'lılar 
daha canlı oynamağa başla
mışlardı. Bizim takımda da 

değişiklik yapıldı. Sol hafa 

Nurullah; İbrahim 'in yerine de 

lsmail getirildi. Oyunun Sinci 

dakikasında Ankara takımı, 
bir oyuncu değiştirdi. Hakem 

buna itiraz etmişti . Fakat 
oyuncunun yaralı olduğu anla
şılınca müsaade ettiler. 1 O 
nuncu dakikada frikik oldu. 
Ankara sağiçi İskender sıkı 
bir şüt çekti. Kalecimiz topu 
yakaladı, fakat şüt kuvvetli 
olduğundan içeri girmesine 
mani olamadı. 1-1 berabere 
idik. Said bir fırsat kaçırdı. 
Bir kornerden isitfade ede
medik. 

Vahap 
Ankaralıların daha fazla 

çalıştığı görülüyor. Bizimkiler 
dünkü oyunu gösteremiyorlar, 
aralarında anlaşma yok. 

30 zuncu dakikada Anka-
ra sağ içi kalelerinin önlerin
den kaptığı topu sürdü; sol 
içle paslaşarak kalemize ka

dar sokuldu ve bekleri atla-

tarak ikinci golü de attı. Ta

kımımızda tebeddülat yapmak 
istedik. itiraz ettiler. Ankara-
yı misal gösterdik, oyun bir 
müddet durdu. Ankara-lzmir 
idarecileri ve hakem arasında 
münakaşalar oldu, neticede 
istediğimizi kabul ettirdik. 

Vahap ilerliyor. Ankara ka
lesine kadar sokuldu. Kall·ci 
ayaklarına kapandı ve şut 

çekmesine mani oldu. Bu 
arada da Yahab'ın ayağı sa
( Devamı 4 üncü sahifede) 

C --(Ulusal Birlik) e Göre-- 1 ____ .,) 

Doktorların teşhislerindeki te
halüf ilmi ve fenni imiş ! 

Bu sütunlarda yazdığımız üç makale üzerine Sıhhat mü
dürlüğünden bir mektup aldık, Aşağıya dercediyoruz, 
Bizce bu cevapla mes'ele bitmiş değildir. Sıhhat müdü
rünün mektubuna yarınki sayımızda cevap vereceğiz. 

GÖKÇE 

(Devamı 4 üncü sahifede) dönmüştür. , ......................................... ,, 
Kral Karoı Italya, bize verilmek Üzere ı 

Gazetenizin 1, 2 ve 4 Haziran 936 Sayılı nüshalarının ilk 

sahifelerinde Memleket hastanesi sıhhi hey'etine ve mütehas

sıslarına işaretle naklen vaki neşriyat okundu. Yapılan tetkik 
neticesi Anadolu matbaası mürettiplerinden birinin oğlu bulu
nan bir öğretmenin henüz lzmir:Erkek öğretmen okulunda ta
leoe iken başlıyan hastalığının ilk teşhisinin ve pek yakın za
mana kadar tedavisinin memleket hastanesinde yapıldığı ve 
kendisinin son defa heyeti sıhhiyeye müracaatında birşey yok 
denilmeyip muhtacı muamele derecede bir hali bulunmadığı 
bildirildiği, arizası halen faaliyette bulunmıyan kimselerin ar
zusu yerine gelmesi için mutlaka bir muameleye tabi tutulması 
icap etmiyeceği ve bir şahsın muayenesinde birşey yok demekle· 
muhtacı muamele derecede değil, demenin ayrı ayrı işler ol
duğu hususlarile doktorların teşhislerindeki tehalüfün temamen 
ilmi ve fenni bir mevzu olup gündelik gazete sütünhrmda 
münakaşa cdilemiyeceğinin ve öğretmenin babasının :,ıhhal mü-

Bükreş 8 (Radyo}- Romanya b• h } 
Kralı Karol, Yugoslavya Kral- lr nota azır ayor muş l 
lık naibi Prens Pol ve Çekos· .. db · [ k -,k... d d 
lavakya Cumur reisi M. Benes Zecrı te ır er a ma ığın an (Mon· 
iltasındaki müzakereler, yazlık tro) konferansına delege gön-
l:lod~. di~.n de devam etmiş- dermemeğe karar vermişler 

· Dunku toplantıda, Roman- . . . . 
)'~ Dış bakanı M. Titülesko, R~ma 8 ( Radg~! - lt~lya Harıcıye Nezaretı, Tür-
\ekoslovakya Dış bakanı M. kiye ye v__erılmek uz~re ~ı~ nota hazırlam~ştır. Bu no-
1\aınil Krofta ve Yugoslavya tada, bogazlar mes el~sının .konu!':'lacagı ( Montro J 
l\tallık naibi Prens Pol'un re- konferansına delege gondermıyecegı ve bu hareketin, 
fuk;ı.tindc bulunan Yugoslavya Türkiye'ye ma~us olmayıp, zecri tedbirlerin devamı 
~akliyat Nazırı M. Staro ha- müddetince ita/ya hükumetinin, hiçbir konferansa iş-
it bulu l d tı·ra'"k etmemek hususunda verdiği kat'i karardan ileri 
8 

nmuş ar ır. • . . 
b- u sabah intişar eden resmi geldiği bildırılecektır. 
ıt tebliğde, müzakerelerin tam , .... •••••••••••••••••••••' 

Kamutay başkanı Mus
tafa Abdulhalik 

Ankara 8 (Hususi) - Güzel 
San' atlar birliği resim sergisini 
Meclis reisi Abdülhalik Renda 
açmıştır. Merasimde Kültür 
bakanı, Vekiller ve meb'uslar 
bulunmuştur . 

dürlüğüne müracaatında ikinci ve ayrı bir heyeti sıhhiyece mu
ayene ettirilemeyeceği tarzında bir mütal~a dermeyan edil
memiş bulunduğunu gazetenizin ayni ~ahife ve sütununda tav-
zihan neşrini rica ederim. Sıhhat ve içtimai muavenet 

Müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu 

... 



~---------------------------------------;;:;~;=:::=:::::::::===(E=l=ua:;-1-B_ı_rl_lk~)------------------------------·------------------8 __ H_a_z_ir_an __ 9_3_6 __ 

üç merasimli lzmir vakıflar direktörlOğOnden: 
evlenme Seneliii Vakfı Mevkii No. Cinsi 

40 karataş m. sandıkçılar 39·40 arsa 

FIKRA 

Cinai Roman Nakili: KAMI 
• - 141 -

Hafiye Piyedoş, pejo1ürde kıyafetli 

adamı takibe memur edilmişti 
- Evet, arkasını barak· ı kanuni formaliteler yüzüa· 

mayıp takib edeceksin . Zan· den mirastan mahrum kalan 
nım beni aldatmıyorsa, be- diğer varislere verilmek 
rif Gore sokağındaki evine üzere büyük bir ıenet ter• 
gitmiyecektir. k~tmek fikrinde bulundup· 

- Belki Madam (Ara· nuzu beyan buyurmuısunuz. 
beJli Dizoey) in evine gide· Bahur hakimi derhal ce· 
cektir. vap verdi: 

- Hayır, ben batka türlü - Evet, şimdi dahi o ar· 
düıünüyorum: Herif adam zudayım. Fikrim değitme· 
akıllı tertibat almııtır. ika· miıtir. 
metgihındao ayrı ve kendi· Böyle bir arzu, ıizin ali· 
sinin tanınmıyacağı bir yer· cenaphiınız ve fazla mer· 
de başka bir evde kirala- hametiDiz ıebebiledir. Ancak 
mış olabilir. Maksad, bu hatırınıza ıelmemit olması 
yeri öğrenmektir. Biz buna muhtemel bulunan bir müli· 
muvaffak olursak bu sayede hazayı zatı asiliaeleriae ar• 
birçok şeyler öğrenmiş ola· zetmek mecburiyetini hisıe-
cağız. diyorum. 

Bunun için gözünü dört aç M. Osilvao'ın ıüJilesinden 
ve yolda çok dikkatli olmağa kendisine en ziyade yakın 
çalıı . Sen buradan çıkınca olanı, on~ milyon franktan 
bugün hiçbir tarafa gitmiye- ibaret bir miras alacaksa da 
ceğimi ve istirahat edeceğimi diğer mirasçılar hiçbir şey 
otel müdüriyetine bildiririm. alamıyacaklardır. Fakat yük· 
Böylelikle ziyaretçi de gel· sek ve ilicenabane hareke· 
memiş olur. Sen avdet edin · tiniz sayesinde bu biçareler 
ceye kadar beklerim. de mes'ut olacaklardır. 

- Her ihtimali düşündü- - Söyleyiniz bakalım! 
iünüzü görüyorum ki, bu - Binbaşı Osilvan'ın ak-
çok faydalıdır . rabasından birçok kimselerin 

M. Anri, gülümsedi ve elin berhayat olmaları mel· 

iğne ve çuvaldız 
Sai Matin isyan ediyor: 

"Milletler cemiyetinin umumi 
kitib muavinine ne kadar 
tahsisat verildiğini biliyor 
musunuz? Senede 350 bin 
frank! Ziyafet ve ıaire mas
rafları da acaba! imdi şimdi 
ki muavin bolşeviktir. Sov· 
yetlerde iıe idet, memurla· 
rın kendilerine ıeçinmek 
için devletçe ayrılan para 
miktarından artanını Mosko· 
vaya göndermektir. Moıko· 
va bu muavine ayda 2500 
frangı kifi görilyor. O hal 
de şu kadar yüz bin frank 
nereye gidiyor? Kominterne! 
Komintern ne için çalıyor? 
Bizi yıkmak içini Görüyor 
musunuz, garabeti?., 

Matin'in unuttuğu veya 
hatırlamak istemediği bir 
ıey var: Milletler cemiyetinin 
umumi katibi Fransız'dır. Bu 
zat füpheaiz muavininden 
fazla para alır. Bu para 
ıüpheıiz Fransa'ya gider. 
M. Avenol, bu suretle, Fran
sa kapitalizminin mükemmel 
bir müıterisi olmuıtur. 

Milletler Cemiyetine Sov· 
yet Rusya'nın verdiği tahsi
sat hissesi de oldukça bü
yüktür. Şimdi lzvestiya ga· 
zeteai, Franıız gazetesi gibi 
düşünse: " - Biz Bolıevikler 
Fransa Kapitalizmine ne mü
nasebetle yardım ediyoruz? 

Hindistan sultanlarından 
Ağahan Avrupada sportmen 
ve monden bir adam oiarak 
taaıamııtır . Senenin büyük 
bir kısmını Avrupada geçi· 
rir ve ancak bir iki memle

ketinde bulunur. 
Ağahanın oğlu Prens Ali 

Han hemen hemeD tamami· 
le Avrupada büyümüştür. 

Geçen hafta da Paris'te 
bir logiliz kızile evlendi. Bu 
evlenme üç merasimle ya
pıldı: 

Biri, evlenme Fransa'da 
olduğu için Fransıı kanununa 
göre belediye evlenme dai· 
resinde, ikincisi gelin Hriı· 
tiyan olduğu için kilisede; 
üçüncüıü de glivey Müslü· 
man olduğu için Paris'te, 
Müslüman mahallesinin ca-
misinde! 

Kiralık ev 
I 

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

O Kapitalizm ki biıi yıkma· 

ia çahııyor!" deae; acaba ona 
nasıl bir cevap bulunabilir? 

* * sonra: buzdur. Zira kendiıinin, 

- Gevezeliği barakta git hepsi evlenmit dört hemıi- Liman reisi Hafız Bilal ve Ayşe Mü 
bir an evvel bazırlanmağa reıi ve bunların da, tabii 
bak. müteaddid çocukları vardı. kerrem H. vakfı mOtevelliliğinden: 

Dedi ve sonra Piy~doşu Bununla beraber, bu variı- Seneliği Vakfı Mevkii No. Nev'i 
yalnız bırakarak kendi sa· )erin çok olması, zannederim 180 Hafız Bilal Göztepe tramvay caddesi 1048 ev 
lonuna çekildi. Pejmürde kı· ki zatı aıilinelerioi, bu ali· 80 5 

f r d k cenabane fikrinizden nükül ' ly kAyıde Müker~~m Güzel .yalı. Şaban zadle k M ev 
ya et 1 a am, es i yerinde . . k . u arı a mevlm ve ıenehk karaları yazı ı a aratın ayıı 
oturuyordu. Bahur hakiminin ettırmıyece hr. 937 · k d 1 • 1 ü .. dd ti M b b' \, O ·ı senesı sonuna a ar o an ıcar arı on g n mu e e 
salona davetioiglSrünce, yay aa

1
aza,b' ın a!1

• ksı1 va• açık arttırmağa çıkarılmıştır. Jbaleıi 17-6-936 çarıamba gü· 
aibı" oturdug·u yerden kalktı nın, yanız ır varısı a mıı · · .. . . . _ 6 

1 d . ki h •. d nu ıaat onbeıtedır. istekli olanlar ıeraıtı anlamak uzere 
ve prense hürmet göstere· o ması a, ım n arıcın e · 
rek eğildi. bir keyfiyet değildir. Eier hergün Varidat memurluiuna ihalesi içinde o ıün ve aaatta 

Bahur hikimi, kendisine böyle bir hal karı111nda ka· Evkaf mlldilrlüğilnde toplanacak komisyona mftracaatları 
oturmasını teklif ettikten hrsak, bunun mirasçı, Osil- ilin olunur. 7 12 17 1534 

sonra kendisi de mükellef vanın bıraktığı on milyon 1'ab k b 1 · ı v • kfı Ole 
bir sedir üzerine uzandı ve frangı ala~ak ve o zaman a acı smaı a~a va 1 m -
iltifatkir bir tavurla ıordu: sizin terketmek. iıtiy~ce.ğiniz velliligv inden: 

- Benden istediğiniz ma· servetten belkı de ıstıfade 
lümat ne idi? etmiyecektir. 

M. Holç, boyun kırarak de· Siz o halde dahi serveti· 
di ki : nizi bu varise terket· 

- Evet, Prens hazretleri, mekte ısrar göıterecekmiıi· 
niz? 

bendenize havale buyurmuş Babur bakimi, bu sual 
olduiunuz n..adde hakkında üzerine biraz dütündü ve 
bazı malumat rica edecektim soİıra şu cevabı verdi: 
işe başlamazdan evvel bu - Böyle bir ihtimali düşün 
malümatı elde etmiş bulun · memiıtim. Fakat, dört şube· 
makhğım lazım . den ibaret olan bir siilileden 

Müşterilerimden muhterem bugün yalınız bir kişinin ha· 
Tolbiyak, bu sabah arzunuzu yatta kalmış olmasına ihtimal~ 
izah etti: Binbaıı Osilvanın veremem. Doğrusunu söyle
varislerini zengin etmek is- mek lizım gelirse ben, bu 
tiyormuşsunuz, halli M. Tol- sülaleden birçok kimselerin 
biyak, binba,ı Osilvanıa, berhayat olmalarını arzu edi
bazı varislerine büyük bir yorum. Zira servetim esasen 
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Yukarda Mevkii nev'i ve senelik kiraları yazılı akaratın 
Mayıs 937 senesi sonuna kadar olan icarları on gün müd · 
detle açık artbrmağa çıkarılmıştır. ihalesi 17-6 ·936 çarıam· 
ba günü saat 15 tedir. istekli olanlar ıeraiti anlamak üze· 
re bergün varidat memurluruna ihalesi içinde o gün ve 
saatta evkaf müdürlüğünde toplanacak komisyona müra-
caatları ilin olunur. 7 -12-17 1533 

miras bıraktığını zata aıili- çoktur . 
nelerine söyleyince, siz de, - Arkmıvm - Bu hafta İki büyük film birden 
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§ B • • • • k p • ~ Bitmr,miş Senfoni fi minin dahi rejisôrft ViLLI .FÖRS· 
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:: 21 inci ıerıib biletleri aaıılıyor 1 2- Esrarengız Hane = 2 ini keşide l 1 Haziran 936 dadır. ~ Dftnyaca me~hur şaheser film 
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'8t1t1HlllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllHt2' Fiatlar: 
15 

- !?O . 
30 kuru~tur . -----:. 

50 peksimetçi ibrabim keıtelli c. 67-69 " 
96 hacı mahmut numan zade 28-1 ev 

200 kaplan muatafa yemiş çarşısı 43-40 maiaza 
36 merdivenli osman zade 44·1 dükkio 
72 asmalı mesçit asmalı mesçit 207 .. 

26 " " 2 " 
180 hisar kemeralh 254 ,, 
125 " yorgancılar 13 ,, 
144 ,, hisar meydanı 74 ,. 
250 " " " 12-14 " 
200 ,. ikinci belediye 4 ., 
280 " birinci ,. 15 ,, 
48 ,. samancı ı. 11 .. 

144 ,. hisar meydanı 84 ., 
145 " .. " 92 " 
72 ,. palancılar 6 ,. 

280 ,. birinci belediye 13 ., 
84 hayrettin p. basan boca 7-9 " 
72 köprülü fadıl yol bedeatanı 39 .. 

400 ,. ., 34 mağaza 
200 salepci oğlu kemeralh 30 dükkin 
72 " ,, 46-5 " 

120 bacı beıir hisar önü 18 ,. 
120 yakup bey 11 28 " 
250 ıeyh bedri basmahane 265-267 .. 

36 kanlı mesçit fenerci 13 ev 
60 rum kuş uzun yol 90 " 
84 " " 86 il 

84 pazaryeri at pazarı 3 .. 
Yukarıda mevki, ao. ve ıenelik kiraları yazılı akaratıo 

açık artırma müddeti içinde istekli çıkmadığından beı gün 
müddetle müzayedesi uzatılmıştır. ihalesi 11-6-936 perşembe 
günü saat onbeştedir. istekli olanların vakıflar direktörlü· 
ğüode toplanan komisyona müracaatları ilan olunur. 1536 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Mezarlıkbaıında kiin 149 1 ve 151 no.h dükkinların enkaıı 

bütün masarifat alıcıya ait olmak ve mahallindeki moloz 
vesaireyi nakletmek suretile kaimen satılacaktır. 

İhalesi 18-6-936 perıembe günü saat 15 dedir. Talip 
olanlar şeraiti anlamak üzere evkaf direktörlüğündeki vrri
dat memuruna müracaat etmesi ve satıı gününde mahallinde 
bulunmalara ilin olunur. 3-7 -12-18 1459 

Mubasebei hususiye müdOrlO· 
ğünden: 

Muhammen kıymeti 
Lira Yeri 
500 lkiçeşmelik ca. 
500 Hirar camii arkası 

3500 Birinci belediye caddesi 
100 Alipaşa meydanı 

3000 Taşçılarda 

850 3 ocü kara osman sokak 
150 .. " " tt 

No.sı Cinsin 
403-351 kahvehane 

9 dük kin 
16 mağaza 

' 26 dük kin 
17 " 
14 " 
16 " 

500 Bornova akkaı sokak 19 ve 24 ev 
60 Karşıyaka alaybey iktısat ıokak 28 oda 

1000 Karııyaka .. tramvay cad. 85-87 furun 
ldarei hususiye akaratından qlup yukarıda yer ve cinsleri 

gösterilen akarın bedeli 4 senede ve dört mOsavi taksitte 
ödenmek ıuretile 20 gün müddetle satılmak üzere artır· 
maya çıkanlmııtır. isteklilerin ıeraiti öğrenmek üzere her 
muhasebei huıusiye varidat kalemine ve pey sürmek iıti· 
yenleriade ihale günü olan 25·6·936 perıembe günü saat 
10 da depozito makbuzlarile birlikte vilayet encümenioe 
müracaatları ilin olunur. 1505 """"' 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Seneliğ~ Vakfı Mevkii No. Cinsi 

42 piyale oğlu cedit 128 ev 
42 " ,, 130 ev 
60 hasta mesçit hasta sokak 62 ev , 
72 ,, ,, 43 ev 
36 ıerefiye mesçidi bozyaka 35 dükki11 
36 ,, ,. ,. 34 kahve 
36 kestelli kestelli 95,97 diikkin 
48 kılcı meıçit damlacık 82 ,. 

144 " " 90 " 
40 müftü muıtafa çerçi oilu 7,18 " 
48 selatin oğlu ıelitin oj'lu 56 ev 

441 salepçi oğlu hükumet 60 dükkl11 
72 salı tekkesi tütüncü sokak 23 •v 

. 10 kazak oğlu bornova türkmen s. 15 arı• 
180 basan hoca tuzcu sokak 32 ev 
400 mıkırdı1ç markaryan karııyaka 153 ev 
108 salepçi oğlu Hbpçi hanı içi 24,32 dükkio 
Yukarıda mevki, nevi ve numaraları yazılı akaratın m•Y1

' 

937 ıeneıi •sonuna kadar olan icarları on gün müddeti: 
açık artırmaya çıkarılmııtır. ihalesi 12 Haziran cuma gOO 
aaat on beıtedir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere b'' 

gün varidat memurluğuna ve ihalesi için de o gün ve 11att' 
evkaf miidilrlilğUndc toplanacak komiıyona müracaatl•,ı 
ilin olunur. 3·8·12 1458 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şüreka 
vv. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS 1 için ikinci Kordoknda TbahmiJ Si [ ... imited vapur 

KUMPANYASI ve Tabliye şir eti ~· inası 
------- Der Zee "HERMES " va uru 31 arkasında FRATELLI ~P_ER- acentası 

8 k A k C. et ve Batı J P 1 co vapur acentasına mura-

ölümü 

ü yü Ş , ınay . Mayısta beklenmekte o up caat edilmesi rica olunur. Cendeli Han. Birinci kor-
& Co. · yükünü tahliyeden so~ra T eiefon· 2004 _ 2005 _ 2663 don. Tel . 2443 

itikatlar· Macerası DEUTSCHE LEVANTE LıNIE BURGAS, VARNAve KOS- . • THEELLERMANLl~ES LTD 

8. . . K m· FECi MUAMMA - 25 _... "SAMOS" vapuru 8 hazi- TENCE limanlarına hareket Not: Vurut tarıblerı ve 
ırıncı ısı . · Al • R l • • 1 • - · . _ ., . _ randa beklenıyor, 13 hazi· edecektir. vapur arın ısım erı uzerıne 

Bunun için komiser kendı ı daha sonra Luı nın tagayyu- rana kadar ANVERS ROT- .. ORESTES vapuru 31 } JZ3 değişikliklerden mes'uliyet 
kendisine: bii•haberleri de Maksim ta- TERDAM, HAMBURG ve b ki " k 1 kabul edilmez. 

d P · ' rafından k·ısaca bildirilmişti. Mayısta e enme te 0 up .. OPORTO vapuru 20 
- Netice ıu ur: arıs e BREMEN için yükliyecektir. yükünü tahliyeden sonra Müce(Jı•thanesı· mayıs LONDRA", HUL ve · k b · f deyim! İlk mektuptan sonra madam GALiLE ııtme mec urıye ın · '" A " vapuru 22 6-6-936 da ANVERS, ROT- ANVERS'ten gelip yük çı -

Dedi. Jülyet, bir müddet Pormişede haziranda beklenilmekte ve RDAM AMSTERDAM 
d d k bulunaeaaı için mektupların TE ' J karacaktır. 

Ve tam bu sıra a 
1
1 a- • 27 hazirana kadar ANVERS, ve HAMBURG limanları için Yeni Kavat ar çarşısı "FLAMINIAN., vapuru 22 

pının zili şiddetle çalındı. buraya gönderilmesini yaz· ROTTERDAM, HAMBURG yük alacaktır. N 3 A mayıs LIVERPOOL ve 
Salonda bulunan dört kişi· mııtı. Bu mektubun da ta- ve BREMEN limanları için "HERMES,, vapuru 15-6-36 O. '-1' SVVENSEA'dan gelip yük 
nin ruhi haleti o kadar ribi 27 temmuz idil şu hal- yük alacaktır. da gelip 20-6-36 da • çıkaracaktır. 
hassas idi ki her ani hidi- de, madam Jüliyet Pernişe· "TINOS., vapuru 7 bazi- ANVERS, ROTTERDAM, ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııllllll:la-----------•• 
senin altından kaybolon kız- den Paris'e dönmüş olacak randa bekleniyor, HAM- 1 • y 

1 b. k" M k . . k 1 k AMSTERDAM ve HAM- Zffilr u· • 0 mensucatı larla münasebeti o an ır ı a sımın ız arının a- BURG ve ANVERS'ten yük 
BURG limanları için yük vaziyet rıkacaaını sanıyor- ybolduklarına dair olan mek çıkaracaktır. 

T 
6 alacaktır. 

lardı. Hisleri, azami bir tuplarından haberi olmadı- AMERICAN EXPORT STE- SVENSKA ORIENT " Tu·. rk A. şı· rketı· n. n 
faaliyet •e teheyyüç içinde ğını anlaşılıyordu. Madam AMSHIP BORPOATION LlNlEN 

idi. Jüliyetin bu 11 Ağustos ta- NEV YORK "VIKINGLAND " motörü 
Bu kapının zili iÜnde yir· ribli telgrafına bundan baş- "~XCHANGE". vapuru IS 28-8-36 da ROTERDAM, HALKAPINAR KUMAŞ 

mi defe çalındığı halde hiç· ka mana vermek imkinı hazırand~ .bek~euıyor. NEV- HAMBURG, BREMEN (doğ- VABRIKASI 
bir tesir husule getirmezken yoktur. YORK ıçın yuk alacaktır. ru) COPENHAGE, DANT- r 
bu defaki çalınışı derdine Kızların ancak 11 Ağuı- SERViCE MARITIM ZIG, GDYNIA, GOTE-
birden büyük bir tesir yaptı. tos sabahı halaları nezdine ROUMAIN BURG OSLO ve ISKANDl-

Şimdiye kadar zilin çalın- vardıklarına hu-kmetmek li- BUGAREST VY ı 
"DUROSTOR o NA A imanları için yük 

masiJe sadece Roı bazı bazı zımdı. Daha evvel gitmiş " vapuru 1 alacaktır. 
da annesi Lefkadi' alikadar olsalar, tabii telgraf daha haziranda bekleniyor. KÖS- ., NORDLAND " motörü 
olurken bu defa dört adam I k J k ., TENCE, SULINA, GALATZ 

evve çe i ece tı. GALA TZ k 15-6-36 da gelip ROTTER-
birden alikadar oldular, hepsi Şu vaziyete göre ıu mes'e- ve a tarması 

dün ayni endişe ve his ile leler kendiliiinden meydana BELGRAD, BUDAPEST, DAM, HAMBURG, BRE-
• kapıya baktılar ve zilin ça- çıkıyordu: BRA TISLA VA, VIY ANA MEN, COPENHAGE, DANT-
lınmasından pek az zaman 1 _ Madlen 30 Temmuz- için yük kabul edecektir. ZIG, GOTEBURG, OSLO 

ıoara Roz salona girdi, elin- da kaybolmuştu. Bu müddet D~A~~RJ~KE(D ~IDDEL- ve ISKANDINAVYA liman-
deki telgraf! Şarbaya uzata· zarfında iki kardeş birleı- · • A-S ları için y\ik alacaktır. 
rak : SPANKELINJEN) 

- Size mahsaıtur. dedi. 
Roz telgrafı bırakır, bırak

maz çıkıp gitti. 
M. Font Romen telgrafı 

açtı ve bir göz gezdirdi. 
Maksim ve Pol şarbayın ., . 

uu yanında yer aldılar, M. 
Royer' de olduğu yerde dur
muş, bir ıeyler bekliyor gibi 
idi. 

Şarbay, telırafı gözile 
okuyunca, :evveli kızardı, 
ıonra ıasırmış bir bal aldı; 
ağzı açık kalmııtı. Biraz 
ıoara telgrafı titriyen elle
rile uzattı. 

M. Royer: 
- Telgrafta ne var? Di· 

ye ıordu.ı 
M. Faut Romen 

bir ıesle okudu: 
boiok 

'1Kızlarını bana gönderdi
ğin için çok teıekkür ede
rim. juliyet 

Ve ilive ederek: 
- Bu da hokkabaz iıiain 

başka bir türlüsü! dedi. 
juliyet ve Font Romen 'in 

hemıiıesi dul Madam Ober
tonun asıl ismi idi. 

Bu kadın, ıeneler senesi 
Pariı'te Şarbayın iki kızının 
Madlen ile Lüsi'nin tahsiline 
nezaret eden hala idi. 
M. Font Renen ilave ederek 
- Fakat, bu da ne demek 

tir?. Dedi. Sonra birdenbire: 
- Oh. Ne ili. - dedi- ço · 

culdarım sağ ve salimdirler! 
Şimdi Pormiıe'de olacaklar
dır. Fakat diğer dört erkek 
bu babanın bu sevincine iş· 
tirak edemediler. Ayni za
tlıanda bu sevinci bozmak 
Cesaretini de kendilerinde 
henıen bulamadılar. 

Senkriıtof'ta mabut yarış 
"e bayram gUnü evlerinde 
reçen garip hadiseyi Madlen 
halasına uzun ve alayh bir 
'lltktupla bildirmiıti. Bu mek 
~bun tarihi 26 Temmuz idi. 
Utıdan sonra Madleaio ve 

miılermi idi? OSLO "BIRKALAND •. motörü 
2 - Fakat nasıl birıeıebil "SAN ANDRES,. motörü 29· 6-36 da gelip ROTTER· 

mi,le~di? 19 haziranda bekleniyor. IS- DAM, HAMBURG, BRE-
3 - iki kızın babaları KENDERIYE, HAYFA, Dl- MEN, COPENHAGE, DAN

tarafıadan gönderildikleri de . EPPE ve NORVEÇ limanları TZIG, GDYNIA, GOTE-
ne demekti? için yük kabul edecektir. BURG, OSLO ve iSKAN-

Birden M. Font Romen: "Vapurların isimleri, ieJ- DINAVY A limanları için 
- Yoksa .. ikisi de çıldır- me tarihleri ve navlun tari- yük alacaktır. 

dı mı? Dedi! feleri hakkında bir taahhüde SERViCE MARITIM 
Fakat en iyi tedbirli Mak giriıilmez." ROUMAIN 

sim buldu: Birinci Kordon, telefon .. ALSA-JUL y A., vapuru 
Hiç durmıyalım. Heman No. 2007- 2008 7-6·36da gelip8-6·36taribinde 

Perniıeye gidelim. Benim PiRE, MALTA, ve BARSE-
otomobilim ki mes'ele ancak ~atılı k motör LONE hareket edecektir. 
3-4 saathk bir davadır.Şim- Yolcu ve yük kabul eder. 
di saat 15 tir. 18 buçukta 12 beygirkuvetinde (Dizel) ilandaki hareket tarihle-
oraya varmıı oluruz! Dedi. markalı az kullanılmıf bir rile navlonlardaki d~iişiklik-

Şarbay: .,,otör satılıktır. Taliplerin lerden acente mesuliyet 
- Çok doğru. Hemao idarehanemize mürac•atlar• kabul etmez. Fazla tafailit 

gidelim! · Dedi. ilin olunur. 

Fakat M. Royer: -----.... ~·~-·-
- OJur, ıiz Perniıeye gi- DOKTOR 

diniz. Ben de Paris' e gide- Ali Agah 
ceiim. Üçünüzden birinize, Çocuk Hastalıkları 
bu akşam yazar ve yann da M6tebassısı 
bu tellrafın ne demek iste· tı.inci Beyler Sokağı N. 68 
diğini anlamış oluruz! Olur Telefon 3452 

mu? Dedi. ---------~-
- Olur, olur! 

* ... "' 
M. Royer otele döndüğü 

vakit, en tabii bir halle, 
otelciye şarbayın zamanda 
Man ayaleti alplerindeo bah

sedildiğini ve bu dağları 

gezmek merakına düştüğünü 
söyledi. Valizini aldı; fakat 
hesabına tutulan odada ba
lak avı aletlerini bıraktı. Du
ran garajının bir otomobili 
ile şato dü Luar yolunu tuttu. 
Çünkü öğleden ıonra bir 
ekspres vardı, o da Sen
Kristof mevkiini tutmauordu. 
M. Roper otomobille şato 
dö Luar'den trene binecekti. 

Ourans garajına giderken 
de, acele ile Pernişeye git
mekte olan M. Romen Font 
M. Maksim ve M. Pol d'Or
yayı gördü, yeni taşımıı bir 
kont sıh.tile uçunu de se
lamladı. Bunlar yolun k uv · 

vetli otomobili ile şato Val-
liyeden Anyere, sonra Naato 
oradan da doğruca Porniıe
ye gideceklerdi. Bu üç adam 
Perniıe de Lü - Mad da 
villasına biran evvel varmak 
içi çok acele ediyorlardı. 

Anyere geldikleri •akit, 
posta dairesi önünde durdu
lar. M. Font Romen buradan 
telefonla hemşiresi ile gö· 
rüştü. 

Görüşmek uzun sürmedi. 
Bunun için otomobilde bek
lemekte olan Maksim ile 
Pol büyük bir merak devresi 
ıeçirmediler. 

M. Font Romen otomobile 
döndüğü vakit: 

- Hemşirem. Kızları gör
mezden evvel bizimle görüş
mek lüzumunu ileri sürüyor. 
Bunun için 6 buçukta bizi 
Sen Margrinde plijın golf 
yerinde bekliyecektir! Dedi. 

Devamı var 

•"" 
I 

.... 
' 

-·'( 

Tarafından mevsim 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

dolay11ile yenı çıkardığı 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ Y~RLERI 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAHK HALI 

T. A. Ş. 

1 
Mimar Kemalettin Cadddesinde l:ı"AHRi KANDE· 

MİR o.;Lu , ................................... ~ 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE'f 

Sıhhat Eczanesi 
Yalntz taze temiz ve ncuz ilAç ' 'e tu

valet çe,it1eri satar. 

• 
o 11 ıu ıı· · 

l 

li . ş h ·pTesiri tabii, eşsiz bir müshildir.O kadar zararsızdır ki: gebelere kalb ve böbrekleri 
r Uf]Cll a a rahatı;ız ve tansiyonlara yüksek olanlnra bile_Doktol'lar hep bunu tavsiye ederler 
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1 n g i ite re parlamentosu 

-

Fransız parlamentosunda yeni başba 
kan M. Bluma (yahudi) diye bağırdllar 

Grev, bütün şiddetile devam edi"Yor. Maahaza, patronlarla 
amele arasındaki ihtilaflar, kısmen halledilmiştir 

Paris 8 (Radyo)- Grevler, gittikçe umumileşmckt'e devam 

ediyor. Şimdi Şimali Fransa ile Padekale maden amelesinin 
grevlere iştirak etmeleri ihtimalinden korkuluyor. 

Diin, Sen Ajcr' deki yapıcı ve sair esnafın da greve iştirak 
etmeğe karar verdikleri bildirilmiştir. Bordo' daki müesseseler 
endişe içindedir. 

Grev yüzünden gıda maddelerinin fiatları yükselmiştir. Be
lediyeler, buna dair şiddetli tedbirler almışlarsa da bu ted
birler fayda vermemektedir. 

Mon Pelye'daki otomobil fabrikaları, iptidai maddeler bu
lamadıklarından bahisle patronlar tarafından kapatılmıştır. 

Marsilya' da, bütün yağ fabrikalan amelesi, greve iştirak 

etmişlerdir . 

ı:>aris 8 (Radyo)- M. Lcon Blum, Parlamentonun Cumartesi 

günkü celsesinde büyük hücumlara maruz kalmasaydı, kendisine 

itimat reyi verenlerin miktarı daha fazla olacaktı. O gün, sağ 
cenah saylavları, yeni Başbakana çok yüklendiler. Bunlardan 
biri, M. Leon Blum'a (Yahudi) diye bağırmıştır. 

Paris 8 (Radyo) - M. Leon Blum, Parlamentodan itimat 
reyi alır almaz, bütün Patronlarla amele delegelerini nezdine 
çağırmış ve greve nihayet verilmesini kat'i suretle istemiştir. 

Bu münasebetle Otel Matinyon' da dün akşama kadar devam 
eden müzakereler neticesinde gündelik, atelyelerdeki ustabaşı
rries' clesi ile sendikaların hukuku hakkındaki ihtilaf halledilmiş 
ve sarafeyn uzlaşmıştır. Diğer ihtilafların da bugün halledil
mesi muhtemeldir. Bununla beraber grev devam ediyor. ............. 

Japonlar, !V'~nçur~_ve Ze- lngiliz·Mısır mua-
h~I havahsıne m .. utema- hedesi ve biz 
dıyen kuvvet yıgıyorlar -------·-

Cenubiçinin,Japonyaya harp ilan· 
etmesi, Çinin mevcudiyetini 

tehlikeye düşürecek diyorlar 
Tokyo, 8 ( Radyo ) - Ja- hasamatın başlamak üzere 

ponya erkanı harbiyei umu- olduğu bildiriliyor. 
miye riyaseti, Mançuri ve Şanghay 8 (A.A) - Ma-
Zehul havalisine müthiş kuv- halli Japon gazeteleri, cenubi 
vetler sevketıneğe başlamıştır. Çin 'in Nankine kafa tutmak 
Scvkolunan kuvvetler, hep için Japonya'ya harb ilan 
motorize edilmiş kıtaat ile edilmesini istemek tabiye-
gaz muharebesine mahsus ta- sini kullanmasının Çin'in mev-
burlardan ibarettir. cudiyetini tehlikeye koyacağı-

Bu hafta içinde gönderile- nı; başkumandanlığın bu su-
cek topçu kıtaatınm, şimali kutu tecil edecek olan Japon 
Çin' de tefrik olunan bitaraf aleyhtarı siyasadan tcğaful 

mıntakalarda yerleştirileceği edemiyeceğini yazıyorlar. 
söyleniyor. Şanghay Manş gazetesi,Ko-

Japonya hükumeti, Zehul lis arkasında faaliyette bulu-
mıntakasında külliyetli mik- nan bir üçüncü unsuru mua-
tarda top ve tayyare gönder- haze etmektedir. Diyor. 
miştir. Japonlar .şimali Çin'de ve 

Şimali Çin'de Kanton hü- bilhassa demiryolu civarında 
kumetinin de mühim mik- kışlalar inşasına devam etmek· 
tarda tahşidat yaptığı ve mu- tedirler. 
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Arablar, Emir Abdullahın 
barışma teklifini redetti -·-
Yahudiler meyva ağaçlarını sök
tüler, bombalar patlamaktadır 

Kudüs, 8 (Radyo) - Hü
kumet, Arap liderlerinden 
elli kişi yakalamış ve bunları 

hükumetinin arasını bulmak 
için sarf ettiği gayretler boşa 

gitmiştir. Araplar Abdul

lah'ın hiçbir teklifini kabul 

etmemişlerdir. Bu sebeple 
emir geri dönmüştür. 

Vaziyet yeniden vehamet 
kesbetmiştir. Bombalar patla
makta, nümayişler yapılmak
tadır. Birkaç Yahudi ve Arap 
arasında vukua gelen çarpış
mada her iki taraf tan da yara
lananlar olmuştur. 

Nahas, Paşanın, Anadolu 
Ajansına beyanatı 

Kahire 7 (A.A) - Başve
kil Nahas paşa, Anadolu 
Ajansının Kahire muhabirini 
kabul ederek aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

- Kardeş Türkiye vekayi-
ini pek yakından takip ede
rim. Bir aralık adeta harita
dan silinmiş iken onu yalnız 
askeri değil her sahada kur
taran ve yükselten Atatürk'ün 
dehasının takdirkarıyım iki 

kardeş milleti birbirine daha 
sıkı bir surette bağlıyacak 
olan bir muahedeyi adeta bir 
Mısır mes'elesi adediyorum. 

lngiliz - Mısır muahedesi
nin Londra' da fevkalade ko-
miser tarafından yapılan te
maslarla iyi bir neticeye va
racağını ümid ederim ve emi
nim ki Mısır'ın istiklalinden 
en ziyade memnun olacak 
Türkiyedir. ·------

Fransız gazeteleri ve yeni kabine 
Paris, 9 (Radyo) - Gazeteler, yeni kabinenin ilk defa ola

rak meclise ka!şı çıkmasına uzun sütunlar tahsis etmektedir
l~r. Popüler gazetesi, hükumeti beklenilen geniş ekseriyeti 

. almıştır diyor. Ümanite, ameleler hakkında acil kanunlar ç,ıka
rılacağını memnuniyetle karşılamaktadır. 

Maten ve Ekodöparide M. Leon BJum'un frangın müdafaası 
lehind( vaziyet aldığını kaydediyorlar. 

Makbule'yi 
Otomobilden aşağı 

atmışlar 
Dün sabah saat 5,30 da 

Birinci Kordon'dan geçen 7 
Numaralı Kaptı - kaçtıdan bir 
kadının (Polisi) diye haykırdığı 
duyulmuş ve Kaptı - kaçtı Al
sancak merkezi önünde durdu
rulmuşsa da içinde kadın bu
lunmamıştır.# 

Bir müddet sonra elinden 
yaralı olarak 28 yaşlarında 
Makbule adında bir kadın ka
rakola müracaat etmiş ve Me
nemenli birkaç kişinin kendi
sini geceden Çatal burnuna 

' götürdüklerini ve para verme
diklerinden bağırdığı zaman 
otomobilden attıklarını, bu se-

bepten elinden yaralandığını 
söylemiştir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Bükreş 
Müzakereleri 

( Baştaraf ı 1 inci salıif ede) 
masuniyeti ve sulh esaslarına 

istinad etmektedir. Küç~k itilafın 
milletler cemiyetine · itimadı 
vardır. Ve cemiyeti akvamın 
nüfuzunu zafa düşürecek her
hangi bir teklifi kat'iyyen ka
bul ctmiyecektir.,, 

Yugoslavya saltanat naibi 

Prens Pol, kral Karol'un nok-

tai nazarına 

söylemiş; 

iştirak ettiğini 

Çekolovakya reisi-

cumhuru M. Benes le: 

Filistin haricine atmıştır. Bu

nunla beraber, umumi vazi

yette bir değişiklik kaydedil

memiştir. Arap'lar, yeniden 

Yahudilerin meyva ağaçlarını 

sökmüşler ve mahsullerini im

ha etmişlerdir. Muhtelif kasa

balarda çarpışmalar devam 

ediyor, yeni gelen lngiliz mu

avin kıtaatı, büyük müessese

leri himaye etmekten başka 

birşey yapamamaktadırlar. 
Son gelen haberler, Arap

ların gittikçe çoğalan tahri
katı karşısında İngiltere hü
kumetinin, acil tedbirler al
mağa karar verdiğini bildir
mektedir. 

- ... ·----
Dün 

Şiddetli inbat vardı 

Hırsız beklerken 
Sansara üç el ateş 

etmiş .. 

- " Küçük itilaf, Tuna 

havzasında ve Balkanlar Ya
rımadasında sulhu muhafazaya 
çalışmak maksadile uluslar 
sosyetesini müdafaa ederken 
yalnız kendi için değil, ayni 
zamanda Avrupa'nın selameti 
için çalışmaktadır.,, 

Demiştir. 

Bükreş 8 (Radyo)- Yugos
lavya Saltanat naibi Prens Pol 
ve Çekoslovakya reisicumhuru 
M. Benes; her sene bir defa 
toplanılması hakkında Roman
ya Kralı Karolun teklifini ka
bul etmişlerdir. 

Kudüs, 8 (Radyo) - Ma
verai Şeria emiri Abdullah'ın, 
Filistin Arapları ile Filistin 

Dün şiddetli bir inbat esi
yordu. Sabahleyin bazı evlerin 
kiremidleri uçmuştur. Deniz de 
yükseldiğinden Birinci Kordon 
sular altında kalmıştır. Dalga
ların şiddetinden vapurların 
Konak iskelesine yanaşmasi 
çok güç olmuştur. 

Salhane' de oturan kasap 
başı Üsküp'lü Bilal oğlu Ah
med, Salhane ahırındaki ta
vuklarına musallat ojan hırsızı 
yakalamak için gece nöbet 
beklemiş ve bu sırada bir 
sansarın tavukları boğmağa 
geldiğini görünce tabancasını 

üç defa ateş etmiştir. Zabıta 
gece yarısı halkı telaşa dü
şüren Ahmed'in tabancasını 
almıştır. 

~~~--~-----~~~ 
Sir Tomasl'a oğlunun 'meb'usluktan 

cekilmeleini istiyecek , 
Londra, 8 (Radyo) - Parlamento müzakereleri zamanı 

yaklaşmıştır. Büdcc inşaatı hakkında yapılan tahkikat ve 
mahkemenin kararları ile bu mes'eleye aid vesikaları tetkik 
eden hukukşinasların fikirlerinin ne olduğu heyecanla beklen
mektedir. Vaziyet ne olursa olsun, Sir Tomas ile oğlunun 
meb'usluktan istifası isteneceği söyleniyor. 

Fransa'da kar 
Paris 8 ( Radyo ) - . Fransa' nın birçok yerlerinde ve bil

hassa Avinyon havalisinde şiddetli fırtınalar baş göstermiştir. 
Yağan sürekli yağmurlardan (Loar) ve (Ren) nehirleri taşmış 
ve her iki nehrin sahillerindeki köyler, tamamen sular al
tında kalmıştır. 

Yağmurlardan sonra kar da yağmış ve mahsulata büyük 
zararlar yapmıştır. 

<;ekoslovakya 
fabrikaları 

Prag 8 ( Radyo ) - Çekoslovakya silah fabrikaları, geceli 
gündüzlü işlemekte; mühimmat, top ve tayyare yetiştirmeğe 
gayret etmektedir. Bunun sebebi, Alm1nya'nırı, son zamanlar
da Çekoslovakya aleyhine aldığı vaziyetten ileri gelmektedir. 

Harp gemileri 
' Paris 8 (Radyo)- Atina' dan haber veriliyor: 

Yugoslavya hükumeti, bir torpito ile iki Destroyerdcn iba~ 
ret bir filosunu Pire'ye göndereceğini Atina hükumetine bil
dirmiş ve mezuniyet istemiştir. 

Geçid resmi yaptırmışlar 
Roma 8 (Radyo)- Kral, beraberinde Mareşal Badoğliyo 

olduğu halde, Roma garnizonuna bir geçit resmi yaptırmıştır. 
Geçit resmi, Krallığın yıl dönümü münasebetile yapılmış: ve 
halk merasimde de hazır bulunmuştur. 

lstanbul Viyana1-1 
berabere kaldı 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
katJC)ndı, sahadan ayrıldı. Hü- . 
cumdayız, Said'in bir şutunu 

Ankara kalecisi kurtardı. An
kara'lılar müdafaaya çekildiler 
ve sonuna kadar bu şekilde 
oynadılar, maç 2-1 mağlubi
yetimizle bitti. 

İstanbul-Viyana 
İstanbul - Viyana arasın-

daki maça saat 17, 15 te baş
landı. İstanbul, mıntakasınm 
tesbit ettiği yeni bir kadro 
ile çıkmıştı. Birinci devre 0-0 
berabere bilti. 

ikinci devrenin 20 inci da-

kikasında Fikret, ayağına ge
len topu Viyana kalesine yol-

Şevki Behmen 
( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
Şevki Behmen ve refikası 

bugün öğleden evvel sureti 

hususiyede Orman çiftliğini 

gezmişlerdir. Saat on uç 

otuzda Yugoslavya sefiri, na

zır ve refik şerefine Anadolu 

kulübünde bir öğle yemeği 

vermiştir. 

Ziyafette başbakan ismet 
I 

lnönü, dış işleri bakanı Tevfik 

Rüştü Ar as ve nafıa bakanı 

Ali Çetinkaya, Yunan, Ro

manya ve Çekoslovakya elçi

leri, dış işleri bakanlığı erkanı 

hazır bulunmuşlardır. Ankara 

Yugoslavya devlet nazırı 

Şevki Behmen ve refikası öğ

ieden sonra at yarışlarında 

bulunmuşlar ve onu müteakip 
halkevini gezmişlerdir. 

Burada misafirlere halkevleri 
hakkında izahat verilmiş ve 
kendilerine halkevleri neşriya
tından birer kolleksiyon veril
miştir. 

ladı ve kaleci dışarı çıkmış 
bulunduğundan gole manı 
olamadı. Bu vazıyet 37 inci 
dakikaya ka9ar değişmedi. 
Bundan sonra Viyana'lılar sol 
içlerinin ayağı ile goJ yaptı
lar. Maçta 1-1 berabere bitti . 

Salı günü lzmir - lstanbul 
muhtelitleri ile Ankara muh
teliti - F orst Viyana karşıla
şacaklardır. 

lzmir · muhtelitinin mağlubi
yeti, Cumartesi günü Viyana . , 
takımıle yaptığı maçta, fevka-
lade bir enerji göstererek yor
ğun düşmesinden ve muhacim 
hattımızın iyi çalışmamasından 
ileri gelmiştir. Ankara muhte
liti, dünkü maçta çok sert 
oynamıştır. 

Dördüncü mıntaka tapu si
cil muhafızlığından: 

lzmir larşıyaka dedebaşı 
mahallesinin yamanlar yolu 
üzerinde şarkan yamanlar yolu 
garben mütgayyip loka 
tarlası, şimalen manol bağı, 

cenuben ali zeytinliği ile çev

rili evvelce tarla şimdi sekiz 
zeytin ağacını havi bağ Yu
nanlı ve mütegayyip eşhastan 
lokadan, haricen 325 tarihinde 
giritli salih tarafından satın 
alınmış olduğu ve bu tarih
tenberi bila niza tasarrufunda 
bulunduğu iddiasile namına 
senede raptı istenildiğinden 
bu gayri menkul üzerinde her
hangi bir sebeple tasarruf 
iddiasında bulunanlar varsa 
on gün zarfında evrakı müs
bitelerile birlikte muhafızlığı
mıza veya tahkikat günü olan 
haziran ayının 20 nci cumar
tesi günü saat 14 de mahal
linde hazır bulunacak memu
rumuza mürrcaatları ilan 
olunur. 


