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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

- Sah - 19 Mayıs 1936 

So\'yet · lngiliz 
Deniz görn~meleriue haşlanmak 

llzeredir. So,.·ye t'lcr Baltık deni· 

zinde Almauva ile mQsa\'İ donan· 

ma istemektedirler. 

Fiab (100) Para 

19 Mayıs En l{udsal Günüınüzdür 
x:x ........... 

8-;gün, büyük kurtarıcının Anadolu
ya ayak bastığı_!eyizli gündür 

Franşe Despere 
Yugoslavya kıtaatını 

teftiş elti 
Belgrad 19 (Radyo) - Ma

reıal F ranıe Deapere, dün 
Yugoslavya kıtaatını teftiş 
ettikten sonra Yugoslavya 
askeri ricali ıerefine muka· 
bil bir ziyafet vermiştir. 

Fransız mareıali, bu ziya· 
fette kendine gösterilen büs· 
ntikabulden dolayı memnu
niyetlerini beyan eylemiştir. 

Türk gençliği, bugün yurdun her yan uda harekete 
.. ,elecek ve 19 Mayısı candan kutlulıyacaktır 

19 M
,_. kıliplarımıza, biç ıüpbe yok 
ayıs, ,.,. · 9 · 

Tü k 1- .- .- kı 1 Mayıs b1r maya te•kil r u usu ıçın . . ... 
t 1 b. - eder. Bu ıtıbarla, 19 Mayısın unu u maz ır _ . . . 

Turk ulusu ıçın bır hareket 
ıünü olarak kalması, çok 
yerindedir. 

Bütün kulüplerin ittirakile 
bugün Alaancak sahasında 
bir geçit resmi olacak Kız 
ve Erkek orta mektep tale
besi, lsveç uıulü Cimnastik 
yapıcakhr. Bundan ıonra 

Doktor Şaht 
istifa etmekten vaz 

geçti 

gündür .w:U zun 
süren bir harp 
eınasında her 
türlü fedakir· 
hğı gösterdik
ten sonra mağ- / 

Jfip «;!iye silahı~ 
elinden ahaan 
büyük ulus, 

dahilde de baı;-
sız ve ümitsiz 

1 lzmir A. ve B. mubteliti kar
şılaşacaktır. 

Berlin 18 (Radyo)- Bugün 
iptidai maddeler umumi kon· 
trolöri general Göriaı'in baş· 
kanlığlnda yap.tan bir top
lanbda Finanı bakanı dok
tor Şıbt ta baz1r bulunmuı· 
tur. Bu toplantıda propaıaa
da için ayrılmıı olan para· 
laran bir luımı, Alman maa· 
•uatınıa hariçte silrülmesi 
iıte ayrılma11 kararlaıtıral· 
mııtır. 

bir bale düş · 

müıtü. O za· 
maa, Biiylik 
Kurtarıcı, her 
feyi bir tarafa 
bırakarak ve 
kendiaine mev'ut olan yük
sek mevkileri biçe sayarak 
çok aevdij'i Türk ulusuna 
karıımak üzere Anadolu'ya 
geçmiı ve evveli Sımsun'a 
ayak baımışb. işte o gün
denberi baılıyan ulusal kı· 
p1rdama, az bir zaman için

de umumileımiı ve biiyük 
Türk ulusu, baıtan baıa 
demirden bir kale ıeklinde 
ael gibi akarak dlinya tari
hinin kaydetmediği ynk-

I 

sek bir kahramanhkla müı· 
tevli dUımanları toprak· 
larından koğmuş, mağlubi· 

yeti kabul etmez bir millet 
olduğunu cihana isbat ey
lemiıtir. 

lıte 19 Mayıa, bundan 
dolayı bizim için kudaal bir 
riindür. Buglinkü hürriyet 
ve iıtiklilimizin baılanrıcı 
19 Mayısbr. 

Büyük kurtarıcının yiikıek 
dehiıından doğan feyizli in· -·-yeni Fransız kabinesi ne 

zaman teşekkül edecek 
Zecri tetbirler hakkında kat'i bir 

karar verilmeden bu . ~ 
iŞ ... 

:TJfl!I!' 

olmıyacak diyorlar 
lideri Müıyü Leon Blum'le 
uzun uzadıya konuşmuş ve 
Fransa'nın umumi vaziyeti 
etrafında mudavelei efkar· 
dar buluomuıtur. 

M. Flanden 

1-1 Pariı 19 (Radyo) - M. 
• eryo, dün dostlarından bi

t11• • 
laaa eviade ıoıyaliıtler 

Alakadar çevenlerin iddi · 
asına göre, ltalya aleyhine 
tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirler hakkında uluslar 
ıosyetesince kat'i bir karar 
verilmeden evvel yeni Fran· 
sız kabinesi teşekkül etmi
yecektir. 

Paris 18 (Radyo) - Leon 
Blum, Populer gazetesinde 
Amerikan kulübüode söyle
miş olduğu nutkunun mana· 
sını tasrih etmektedir. 

Mumaileyh diyor ki : 
"Hiçbir zaman bazı rejim

lere uygun olarak bu rejim
lerde bazı yolda1larım1Za re
va görülmüş olan muamele
lere mukabele etmek niye
tile veyahut bir inkılip pro· 
pagandası yıpahm diye Fran
aa'yı harbe sevketmiyeceğiz" 

Söylendijine röre, flindea 
yeni kabinede vazife almıya-

caktır. 

* • • 
Dahiliye Vekiletinden vı-

liyete gelen bir telgrafta, 
ıpor kulüplerine mensup 

biltOn gençlerin bug&nkü 

bayrama iıtirik etmeleri ve 
bunun için de ıirketlerle, 
müesseselerde çahıan me
mur sporcuların mezun 
adedilmesi icabettiğini bil
dirilmiştir. .. .... 
Mareşal Dö Bono 

A8kert komisyon 
reisi olmuş 

Roma, 19 (Radyo) - Ma
reıal Dö Bono, ltalya'nın 
ltalya'nın Habeıistan askeri 
komisyonu baıkanhğına ta
yin edilmiıtir. 

Doktor Şahtla olan ihtilaf 

ta bu toplanbda halledilmit 
ve mumaileyh iıtifadan vaı 
geçmiıtir. --Mussolini 

Stareoberg'e ziya· 
fet vermiş 

Roma 19 (Radyo) Maa· 
ıolini, diln Osifa parkında 
prens Starenberg ıerefine 
bir ziyafet vermiıtir. 

~~~~-----.. ·~· ... ··~·· ..... ~"· ... ----~~~ 
F. P orten'in Limanımız 
hakkında ki raporu 

~~~----~---~~-Li ma oları u Ekonomi Bakaohğına devri 
hakkındaki kanun yakında çıkacak 

lzmir limanı 
Ankara 19 (Ôıel)- lzmir- nun da yakında Kamutaydan 

de Liman vaziyetini tetkik çıkacakbr. Limanlar umum 
etmiı olan iktisat Vekileti müdüril Raufi ile lzmir Li · 
baı müıaviri Fonder Porten man itleri müdürü Haımet 

Dülge ve Samson Liman mü· 
hazırladığı raporunu bakanlığa 
vermiıtir. Milteha11111n bu 
raporu tetkik edilmektedir. 

dürü mütehassısın da İftira · 
kile burada bir toplantı ya
parak yeni limanlu teşkilatı 

Limanların Ekonomi bakaa- etrafında 16rGımelerde bu
biıaı deni hakkıadaki kı· lunacıklardır. 

Alman harh fiIOSu
suııun cüzitamları 
Neşr olunan listeye göre ikmal 

edilmiş filotilalar ilçtüı· 

Doçlaod 
Berlia, 18 ( Radyo ) -

Resmi gazete, Almanya'nın 

harp filosu cüziitamlarının 
1 Nisan 936 tarihindeki mik· 
tarana aid listeyi neşret

mittir. Bu listeye göre, ta
mamile ikmal edilmiı üç 
filotila vardır. Bunlar Doç-

kruvazôrll 

land, amiral Steyer, amiral 
Graf Seyttir. Bunlardan baı-
ka 2 ıırbh da inşaat tezgib
lar1nda bulunmaktadır. Bun
larda Erzak Elyak ile Erzak 
Perin'dir. 

Ayrıca üç tanede eski 
zırhlı vard1r. 

~~~~-------······--~-~--~~~~ 

ltalya, Uluslar sosyetesi
ne adam akıllı küstü 

Don toplanan afyon komisyonuna 
ltalya murahhası iştirak etmedi 
Cenevre, 19 ( Radyo ) - hiçbirisine iıtirik etmemei• 

Diln toplanan ulualar sosye- karar vermiıtir. 
teıi afyon kom;~yonuna 

ltalya murabbası iıtirik F k f d • • 
etmemiıtir .. Roma'dan gelen rao ur sergısı 
haberlere göre, ltalya hü· 
kumeti, bundan sonra uluı· 
lar ıosyetesi komiıyonlar1nın 

Frankfurd 18 (Radyo) -
Bakan Bardo Alman san11i 
sergisini dün açmııtır. 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre --

Sokaktan geçenler •.• Varan: 6 
Mektepliler geçiyorlar. Kiminin çantaıı var, kimi kitapla· 

rıaı koltuğunun alhna 11kııtırmıı . Kimi temiz ve yeni kıya• 
fetli, kiminde fakirane, eski ve periıan bir hal.. Bazılarınaa 
yüzü kırmızı, canlı, neş'eli ve .evinçli, bir kısmının ise mah· 
zun, sarı ve sıska. . Birçoğu otobüslere biniyorlar, bir kıı• 
mı da yaya gidiyorlar .. Bütün bunlar, muhtelif tartlar ve 
vaziyetler tahtında, istikbalin merdivenini kurmaia ıidea 
kız, erkek çocuklarımızın sabah akıam gördüj'ümüz halle
ridir. Elbette ki bu hallerden bir kasmının cemiyetle ali
kası çoktur. Fakat ben bugünkü yazımda, bunlardan baıka 
bir noktaya dokunacaj'ım . O da ıudur: 

Mektepli tevazuu, mektepli vakarı, terbiye ve otoritesidir. 
Bir genç, mektepli bulunduğu müddetçe, raıt gele bir 

gencin liübali, lakayt tavırlarından uzak kalmığa ve bir 
irfan müessesesinin iıtediği vakarı takınmaj'a mecburdur. 
Gençliğin serbest yetiımesi hususundaki arzularımız, bu 
vakar ve ciddiyetle hiç te taban tabana zıd değildir. Gen• 
cin ıöz ıöylemeğe, gülm• ğe, konuımağa, münakaıa etme;e, 
etrafı tetkike, muhit ve bidiselerle alikadar olmağa hakkı 
vard1r. Fakat bu hak, vakar, disiplin ve ciddiyet mefhum
larının içinde kaldıkça muteberdir. Mektep müe11eaeıiaia 
talebenin giyinmeaine kadar ıümulü olan vakarını, yanbt 
bir (serbestlik) ile bir baıka türlü sanmak, ne bileyim, biz· 
zat talebenin kendiıini diltürebilir . 

Evet, sokaktan geçenler arasında, mektep kasketinin fi· 
y:ı tarzından baıhyarak buıusi jestlerine, konuımalarına, 
saçlarına, baılarına, pervasız kahkahalarına, alaylar1na ka
dar, tamamile tetkike ve irıada muhtaç bazı ıimılar 16· 
rilyoruz. Dikkat edelim !.. ' · 

GÖK't~ 
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Filistin mektupları; Alman 
Politikasında ''llti~alll Filistinde Yahudi kızları 
etmek,, ve '~Muhalefet 

Cinai Homan Nakili: KAMI ORAL göstermek,, 
• -125-- -

canlarını 

kurtarmak için tabanca taşıyorlar 
Almanya'da yapılan ıeçi· 

mio verdiği ıonuçlar Hit· 
ler'in taraftarlara ile muha
lifleri arasındaki nisbet 
hakkında hiçbir fikir verme· 
mişfir. Alman politikasında 
"iltizam etmek ve "Muhale· 
fet etmek" QJanası olmıyan 
kelimelerdir. 30 Haziran 
1934 hadiselerinden ve eko
nomik tazyikin şiddetlend ği 
gündenberi Nazi sisteminin 
şöhretinden kaybetmeğe l aş· 
ladığı görülmektedir. 

Lüi, mahkemenin kararını bahası- Ketr Sela köyfl tamamen yandı. Yahudiler, keodilerioi mftdafaa içio 
Suriyeden 500 Çerkes getirtmişler. lngiltere 20 bin asker gönderiyor nın ricası üzeı"İne temyiz etmişti 

Akki, (Özel) - Yafa'da Dün Hayfa polis müdürü rını korumak için tabanca Lüi'nin avukatı ayağa 
kalktı, Evveli, müddeiumu
minin iddianamesini iğneledi 
ve ondan sonra mahkeme
nin bitarafhğından dolayı 
müteşekkir olduğunu söy
liyerek olanca talakatile mü
dafaasına başladı. Mahkeme 
heyeti, heyeti adul ve bütün 
dinleyiciler, derin bir sükut 
içinde dinliyorlardı. Avukat, 
davayı uzun uzadıya teşrih 
etti ve dedi ki: 

Yüksek hakimler, 
muhterem heyeti azası! 
Baştan başa mesnetsiz 
bir diva karşısında bulunu· 
yorsunuz. Meşum bir taliin, 
huzurunuza getirmiş olduğu 
ıu biçare genç, mes'ut bir 
yuva kurmak üzere iken na
hak yere bu hadisenin faili 
diye buraya getirilmiştir. 

Lüi'nin, Arbalet sokağın-
daki cinayetleri işlediğini 
kim görmüş? 

Gerek elinizde mevcud 
deliller ve gerekse dinlenen 
tahitler, bu noktayı beda
hat derecesinde isbat ede· 
memektedir. O halde, iyi 
bir terbiye görmüş, yük
ıek tahsilini bitirmiş ve 
geçmişi hiç bir veçhile 
kirlenmemiş bir genci nasıl 
mahkum edebileceksiniz ? 
Hayır, bayır, yüksek hakim
ler! Temiz vicdanınız biç 
birzaman buna rıza göıte· 
remez. 

Yüksek iddia makamı, iki 
mlltbiş cinayetin failini ce· 
za11z bırakmayınız! 

Dediler, ben de masum 
bir adamı ıiyasetgaha gö · 
türmeyiniz. Zira adalet mü
tee11ir olur, diyorum. 

Yüksek hakimler! bir takım 
ihtimalit ve faraziyatla bir 
adam mahküm edilemez. 

çoktanberi Baba Anri'nin 
sadakasından, Tuyleri sara
yındaki kuşlarda hayırkir 

ihtiyarın her gün bol bol 
attığı yemden mahrum kal· 
mışlardı, Fakat Baba An
ri'ye hasret kalan (Bolioiyi) 
köşkü sakinlerinin teessürü 
daha çok fazla idi. 

Lüi mahkum edildiği gü~
denberi madam Lö Kont, 
Fransa'dan çıkıp gitmek ve 
sevgili kızına nişanlı olan 
bir adamın ölümünü işittir
memek istiyordu-. Lakin 
matmazel Terez annesını 

bu fikrinden vazgeçirmeğe 
çalışıyordu. Çünkü Terez, 
Lüi'nin masum olduğuna 
iyiden iyiye inanmıştı. Bu 
sebeple ümidini kesmemişti. 

Baba Anri'nin, Lüi'yi 
kurtaracağına dair kendisine 
gönderdiği tezkereyi tekrar 
tekra okur v~ bu suretle 
müteselli o)mağa çalışırdı. 

Terez, Lüi'ye karşı son 
zamanlarda merhametle ka
rışık derin bir sevgi 
duymağa başlamıştı. O de
rece ki, Lüi idam edildiği 
takdirde kimse ile evlenme
meğe bile karar vermişti. 

Lüi, babasının tavsiyesi 
üzerine cinayet mahkemesi
nin kararını temyiz etmişti. 

Fakat ne olacaktı? Onu 
kurtaracağını vadeden pe· 
deri idi? Nasıl çalışıyordu? 

Bütün bu istifhamlar, mat
mazel Terez'in kafasında 
büyüye büyüye, koca bir 
muamma teşkil ediyor ve 
Lüi'nin kendi haline terke
dilmiş olmasından derin bir 
ıstırap duyuyordu. 

Matmazel Terez, artık si· 
yahlara bürünmüş bir halde 
du) kadınla~ gibi annesinin 
köşkündeki çam ağaçlarının 
altında gezıaıyor, Lüi'nia 
kurtuluşunu Allab'tan dile. 
yordu. 

Bütün bu ahval böylece 
cereyan ederken, beri taraf
ta da hafiye Tolbiyak bila-

bir Yahudi otobüsüne Arap· şoförlerin 48 saat zarfında taıımaktadırlar. 
lar ateı etmiılerdir. Ateş otomobillerini işletmedikleri Dün bir Yahudi bekçisini 
edenler polis tarafından tu- takdirde ellerinden vesikaları öldürmüşlerdir. 

tutmuşlardır. alınarak bir daha da ıoför· Kudüs'e yakın bir Yahudi 
Üç Yahudi ahlan kurşun· lük vesikaları geri veriJmi- çiftliği ile (Kefr Seba) iı· 

lardan yarlanmışlardır. Bü- yeceğini bildirmiştir. minde bir de köy yanmıştır. 
tün Filistin'de grev devam Hayfa ve Yafa'da yüze Çiftlik yüzlerce hayvanlarla 
etmektedir. yakın Yahudi tüccarı grev beraber yanmıştır. Yakan-

logiliz ve Yahudi fabrika- yüzünden zarar ettiklerini ların kimler olduğu belli 
larında çalışan Arap amele- hükumete bildirmişlerdir. değildir. Mısır hududuna 
leri "'Arap hayır cemiyeti" Dün Hayfa'da Arap ma- yakın bulunan bir arazide 
tarafından işlerinden çıka- ballesinde dolaşan üç Yahu- )raşıyan bedevi kabileleri 
rılmış ve bunların iaşe mas- di ve bir Yahudi kızında birbirleriJe içtima yapacak-
rafları zengin Arap'Jardan tabanca bulunarak tevkif lardı. 
toplanan paralarla Lmin edilmişlerdir. Bunun üzerine içtimada Filistin'e gelip 
edilmektedir, binlerce amele Araplar heyecanlanmışlar Yahudilere hücum etmele
grev yapmışlard1r. Yahudi mahallesine inmiş· rini kararlaştırmışlardır. Ge-

Geçen Cuma günü nüma- lerdir ve arka arkaya dört lecekleri vinada lngiliz mü
yişe Arap kadınları da çık- dafa· hücum yapmışlardır. messili reisi ile bir içtima 
mışlardır. Kadınların nüma- Polis yetişerek nümayişçile- yı.pmışlar ve anlaşmışlardır. 
yişe çıkması erkekleri daha ri yakalamak iştemişsede lçtimaın neticesi belli değil
ziyade heyecana g~tirmiştir. Araplar Uzerine sıkı bir dir. GizJi kalmıştır. Şamdan 

Filistin' de bütün şoförler ateş açarak kaçmışlardır. Bir Yahudileri ıiddetle gönder· 
grev yapmışlardır. Bir taraf· çok şehirler arasındaki te- melerinden menedilmiş-
tan diğer tarafa gitmek lefon telleri Yahudiler tara- )erdir. 
imkanı yoktur. Bunun neti- fından koparılarak şehirler Arap fakirlerine grev do
cesinde hükumet fabrika ve arasında muhabere kesil· layısile para dağıtılmaktadır. 
ticaret işlerini durdurmuştur. miştir. Yahudi kızları canla· Yafa ve Tel-Aviv Yahu-

Fil yos - Zonguldak hat
tında hummalı faaliyet 

dileri kendilerini Arap hü
cumlarından mulıaf aza etmek 
için Suriye'de aır bulunan 
Yahudi çerkeslerinden beş 

yüz kiti getirterek Yafa ve 
Tel-Aviv Yahudilerinin em-

Alman Nasyonal unsuru 
bugün, iki ıene evveline na
zaran çok daha muhalif bir 
zihniyet taııyor. Sosyal de 
mokratlarla Komünistlerin do 
onlardan aşağı kaldığını gös• 
teren hiçbir delil yoktur. 
Bunlardan başka hemen he· 
men bütün Katolikler de 
yeni bir ademi memnunlar 
zümresi teşkil etmişlerdir. 

Çiftçilerin vaziyeti şüphe· 
lidir. Bu sınıfın hoşnutsuz· 
luğu muhakkaktır; hatta 
belki de rejim düşmanları 
arasında sayılabilir. Binaena· 
leyh şu yüzde 99 un nere· 
den çıktıiını kestirmek hayli 
güç bir iştir. Pek muhtemel· 
dir ki seçim sandıklarının 
başına cebir ve tazyik ile 
sürüklenen milyonlarca in· 
san, gene ayni tazyikin tesiri 
altında "evet" reyini ver· 
mişlerdir. 

Devletin resmi vazifele· 
rinde bulunan veyahud üni· 

Hallın çatal ağzı kısmı bitmek üzredir 
16 tünelden 13 fl delinmiştir 

niyetini temin edilmiştir. formalı Naziler sıoıfının ha· 

Ankara (Özel) - Filyos -
Zonguldak arasındaki demir 
yolu döşenmesi büyük bir 
faaliyetle ilerlemektedir. Hat
tın Çatal ağzına kadar olan 
kısmı bitmek üzredir. Ufacık 
bir köy olaa burada 42 par
çaya yakın büyük ve modern 
yapılar kurulmuş ve şirin bir 

kasaba haline gelmiştir. 

Türk mühendis ve işçileri· 
nin yüksek kabiliyet v~ ba-

şarılarila yapılmakta olan bu 
işler önünde sevinç ve hay· 
ranlık duymamak kabil de· 
ğildir. 

inşaat bakımından çok 
ehemmiyetli ve 25 kilometre 
kadar bir uzunluk için 4,5 
milyon lira masrafı lüzum 
gösteren bu yolun birinci 
kısmı Çatal ağzında bitmek
tedir. 

Dnn Tulkerim'de gece ricinde Hitler taraftarlarının 
yarısı birçok bomba sesleri kuvvetli bir unsuru da avu· 
işitilmiştir. Bunun üzerine katlar, Noterler, doktorlar, 
polis kuvveti vak'a mahal- dişçiler ve Yahudiler ile Ya
line koşarak lngiliz asker- hudi olmayanlar arasındaki 
lerinin oturduiunu görmüş- rekabetten kazanç temin 
ler evin kimin tarafından etmiş olan diğer bazı orta 
- Devamı 4 ncü sahifP.de - ıınıf halktır. 

lzmir milli emlik müdürlüğünden: 
Satış sıra 

No. 
224 Karşıyaka ıoğukkuyu menemen c. 5 eski no.lu 

8662 metre murabbaı bahçe 
227 Paradiıo kızılçullu c. 32 taj no.lu 3035,20 

metre murabbaı tarla 
228 Karşıyaka alaybey salih paşa c. 227 eski 223 

taj no.lu bir odalı ev arsası 
230 Buca aşağı mahalle üçkuyular c. 15 eski no.lu 

Lira 1(. 

560 27 

210 

280 

45 

Takdir buyurursunuz ki, 
mllekkilim aleyaine ileri sü
rülen deliller çok zaif, çok 
cıhz, daha doirusu çok çü
rük iddialardan başka birşey 
değildir • 

ikinci fasıl 
Paris, bir-birile tezad teş· 

kil eden ahvalin kaynaştığı 
bir şehirdir. Meseli bir 
apartmanın üçüncü katında 

can çekişenler varken, ikin-

r kis Lüi'nin idama mahküm 
olmasından büyük bir haz 
duymakta ve bu hadiseden 
dolayı Baba Anri'nin yıldızı 
söneceğinden ve kendisi onun 
yerini tutacağından sevin
mekte idi. 

Zonguldak kısmının dağlık 
ve sarp araziden müteşekkil 
olmasından yolun büyük bir 
kısmında açılan tünellerin 
sayısı 16 dır. Bunlardan 13 ü 
delinmiştir. Zonguldak istas· 
yonundaki tünelin uzunluğu 
1500 metredir. 

Birçok köprüler de yapıl

mıştır. Üz~lmez deresi üze
rindeki büyük köprünün ku
rulmasına başlanılacaktır. 

Zonguldak istasyonunda top
rak kazma kirgir yapma iş
leri de hızla yürümektedir. 

ikinci kıımı kömür havza
mızın göbeği olan Zonguldak 
tır. Bu kısmın 937 yılı 
Mayısının ortalarına doğru 
biteceği muhakkaktır. 

Bu bat bütün memleketin 
ve bilhassa yeni yapılmakta 
olan fabrikalarımız için li
zım olan kömürü taşıyaca
ğından yollarımızın en işlek 
ve canlısı olacaktır. 

dükkan 
231 Buca aşağı mahalle özdemir s. 18 eski ve 

şimdi 14 taj no.lu dükkan 
232 Buca aşağı mahalle aelvi s. 25 eıki ve 33 yeni 

ve taj no.lu beş oda sofa ve bahçeyi müşte
mil ev 

233 Buca aşağı mahalle nalbant ıİıebmet s. 26 
eski 18 taj no.lu kahvehane 

236 Servili han yukarı katta 55-3 yeni no.lu oda 
237 Hırdavatçılar küçük demir hanı içinde 23-2 

60 

800 

600 
70 

ci katında da dans edenler 
olduğu gibi daha altında 
kavga edenler ve bodrumda 
oturanlar arasında açlıktan 
61enler bulunabilir. Buna 
rağmen denilebilir ki, Baba 
Aari'nin Paris'ten ansızın 
kaybolması, herkeste, hiç 
değitmiyen bir tesir husule 
ıetirmişti. Baba Anri'nin, 
daima dolaştığı (Konti) rıh· 
tımı, kasvetli bir bal 
almıştı. ihtiyar hafiyenin 
oturduğu güzel evin pen
cereleri fiç aydan beri 
hiç açılmamıştı. Bakkallar, 
eski kitap satmakla meşgul 
olanlar sabah akşam beşuş 
bir çehre ile kendilerine 
ıelim \'eren sevimli ihtiyarı 
hep arıyorlar, onu göre· 
mediklerinden çok müte
euir aörünilyorlardı. 

Mahallenin fukarası, 

Arkaswar -

r.ı.fon Tayyare 
3151 

lBu haftadan itibaren yaz tarifesine başladı. Her gOn ve her seansta fiatlar 

15 -20 -30 Kuruştur 
Bu hafta her gün Te,,fjk özcan tarafından Manyatizm, Fakirizm, 
21,15 seanslarında Spirtizm ve Telepati numaraları 

Fiatlar 30 .. 40 • 50 Kuruştur 

Bu ün saat 15 .. 191 T T OEsr~rJ~ çöller.de geçen 
g ı d ıhtıraslı hır aşk seans arın a 

maceras1 
Ayıe - lbrabim Molla - Mehmet Yusuf - Camılla Bert · Simone Berian 

gibi Fransız ve Arap artistlerinin büyük filmleri 
••• 

Saat13ve17Giizeller Resrniueç· di ~.meri.~a güzellik kraliç~le!ini~ ve beş 
seansında ö yuz guzel oyuncu kızın ışlırakıle yapı-
lan fevkalade muhteşem, bir hafta büyük bir muvaffakiyet kazanan film devam edecektir 

Ayrıca; Miki ( Karikatür komik ) -

eski no.lu dükkanın nısıf hissesi . 60 
238 Yol bedesteninde hamam s. 12 eski 2 taj 

239 " 
no.lu dükkin 

" bidayet hanı içinde 83-1 eski 
45 taj no.lu fevkani oda ve merdiven altı 

240 Hırdavatçılar küçük demirhanı içinde 23-1 eski 
no.lu ufak dükkin yeri 

241 
" " " " 22-14 " 

no. lu ufak dükkin yeri 
242 Yel bedesteninde ıerviliban içinde yukar1 katta 

55-2 eski ve taj no.lu dükkin halinde oda 
243 Bakır bedesteninde 39-1 kapu no.lu dolap ha

linde dükkan 
244 " " 2 eski ve taj no.lu mağaza 
245 Karantina iskele yokuıunda 115 kapu 105 taj 

90 

400 

6 

5 

190 

50 
250 

no.lu kahvehane 300 
246 Üçüncü karataı birinci ıüleymaniye maballe-

ıinin ıslahane s. 2-4 taj arsa ı. 55 taj no. 
alan ev 80 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıia para veya 
ikinci tertip tasfiye vesikasile &denmek üzere onbeş gilD 
müddetle artırmaya konulmuştur. ihalesi 28-5-936 perıembe 
günü saat 17 dedir. Alıcıların milli emlik müdüriyetine 
müracaatları. 1215 

1 



S -~~~~~~~~~~~~~~<~eıu_~~~B•~~~~~>~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-19 Mı~• 9!6 ......_ ahlfeS _ _ 

;.;;;;;;~•iiii•iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilmimiiim___ i\. V. 11., ratelii S percu 
HiKAYE itiraf etseydi... VV L"' H Van v A 

· r • • apur centası 

Raci, bulunduğu büyük 
istihsal kooperatifinincmniyet 
kazanmıı bir memurudur. 

itine düıkündür, ailesine düı· 
kündür, kumar bilmez, ho
vardalık etmez! 

Kooperatif tarafından mü· 
bim bir hesap iti için Istan
hul'a gönderilmiıti. Öğle 
Yemeğini Sirkeci'de bir Jo
kantada yerken göz.üne bir 
kadın, genç ve güzel bir 
kadın ilişti: 

- Allah, Allah.. Dedi. 
Teyzemin kızı Mecli'nın ti 
kendisi. Bu kadarda ben· 
zemek ... 

Kadm d i ona bakıyordu. 

ra affını iıtemek fikrine 
1 kapıldı; fakat birden, gayri 
ıuuri bir halle ve ciddiyetle: 

- Sen delirdin mi Mualla? 
On ıenedir sana sedakat 
ıösteren kocandan böyle bir 
şüphede nasıl bulunuyorsun! 
dedi. 

Mualla, kocasının boynuna 
sarıldı; bu sırada elinden de 
yere bir şişe düştü, kmldı. 
içinden dökülen mayi, mer· 
merler üzerinde köpürmeğe 
başladı. 

Mualla : 
- Eğer lstanbulda bu 24 

saatlık teehhür esnasında 

2 ve 20 k omprımelik ambalajl<Jrda 

Ve yakın idiler. Birbirlerine 
o kadar çok bakıştılar ki 
nihayet güzel kadın: 

- Fakat Bay .. Dedi. Siz 
bana hiçte yabancı görün
oıüyorsunuz.. Yoksa siz 
Bursa'h .. 

bana ihanet etmiş olduğunu 

anlasaydım bu kezzabı yüzü
ne f1rlatacak, seni berbat 
edecektim!. Bereket ki beni 
aldatmış değilsin dedi. bulunur. Ambalaı ve komprıme· ~~!lllı• 

Vedi .Fikret 

Ra\ i mabçup bir tavırla: 
·- Hayır Bayan. Ben lz

ınir'H Raci'yim.. Bursa'ya 
hiç gitmedim. 

Olivier ve şOreka

sı [jmited vapur 

acentası 

c ·'i:iE'. 

- Ya .. Fakat çok ben· 
zettim de ... 

- Ben de sizi teyzemin 
geçen sene evlenen kızı 
Necla'ya benzettim. 

lstanbul'a ne için geldi· 
niz? 

- Memuru olduğum ko
peratifin bir besabınt gör-
mek için, yartn sabah döne
ceğim. 

Bu muhavere uzadı, o 
kadar ki nihayet akşam ol-
duğunu güç farkedebildiler 
ve o geceyi de beraber ge· 
çirdiler. 

.,, 
"' . 

Çok zevkli ve yorucu olan 

Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 

Not: Vurul tarihleri ve 
vapurların ilimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez.. 

.. OPORTO ,, vapuru 20 

mayıs LONDRA, HUL ve 

ANVERS'ten gelip yük çı-

karacakhr. 

"FLAMINIAN" vapuru 22 
mayıs LIVERPOOL ve 
SVVENSEA'dan gelip yük 

Ali Rıza 
Miicellithanesi 

Yeni Ka\'atlar çarşısı 

No. 34 

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
.,,o tör sa tıhktır . Taliplerin 
idarehanemize müracaatlart 
ilan olunur. 

.............. ! ........ 
bu gecenin sabahı, Raci göz-
lerini açtığı vakit ekspresin çıkaracakhr. 1 
çoktan hareket ettiğini an- DEUTSCHE LEVANTE LINIE Ali Agah 

DOKTOR 

ladı. " HERAKLEA ,, vapuru Çocuk Hastalıkları 
- Eyvah .. Uyumuş kalmı- 8 mayıs HAMBURG ve Mütehassısı 

Şım .. Yarından evvel hareket BREMEN'den gelip yük 'ı·inci Beyler Sokağı /\'. 68 
inıkanı kalmadı. çıkaracaktır. Telefon 3452 • 

Dedi ve içinden de asıl ey· , - 1\ 
Vahın büyüğünü çekti. Evde il • y • • t 
kıskanç karısına bu manasız zmır un mensuca ı 
leehhürü nasıl tevil edecekti. T k A ş • k • • 

Ne ise .. Olan olmuıtu. Bir • • ır etı fi} ll 
gün ve bir gece daha meçhul ur . 
kadınla zevk hayatı geçirdi. LKAPINAR KUMAŞ 
Ertesi sabah, ekıperese bindi. HA 
Ve tam 24 saat teebbürle FABRiKASI 
f •kat paraca büyükçe bir 
açıkla lzmir' e dönmüş oldu. 

Zevcesi MuaUa, kendisini 
k~pı eşiğinde ve... Müthiş 
bır hiddet içinde bekliyordu. 

- Hele yolu bulabildin .. 
~edi. Gene iyi bir erkek 
1 nıi1sin ki kendini fahişelerin 
Pençesinden 24 saatte kur· 
larabildin. Dedi. 

Raci kekeledi: 
- Kancığım. Beni sen 

biimezmisin.. Ben biç hovar· 
dalık yaparmıyım? Yapttm 
llıı? Pararoı yankesiciler 
Çarptılar. Mecburen kaldım. 
Ded' ı. 

Mualla, birden yumuşadı: 
- Raci.. Yalana ne lüzum 

har? Dedi. Kırk yılda bir 
0 vardaltk yapmışsın ne çı-

kar? Ben o kadar halden 
anlınıaz bir kadımıyım? işte 
gene eve geldin. Yalnız iti
~~f et bana.. lstanbul'da 

1 
1nılerle eğlendin? iyi eğ· 

kbdin mi? Sarııın veya 
llnıral kadınlarla mı bera· 

edin!. 

Mualla, o kadar yalvarı· 
)or o k d · • .... ' a ar samımı goru· 
~6Yordu ki, Raci birin için 
''leyi itiraf etmek ve ıon· 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 

kuma~lar: 

SAGLAM 
ZARlf~ 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulah 

tercih ediniz. 

SA 1'IŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAUK HALI 

T. A. Ş. 

l\Jimar Kemalettin Cadddesinde FAHRi KANDE-

MiR OGLU 

~----~~~~~~~~----~~ 

·~~~!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!i!!!!!!i!!!~~~~:· 
' BAŞ DURAK 

H AMDi NüzııEl' 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz iltiç ve tu· 

valet çeşitleri satar. 

................... 1 
ôk~Orenlcr! Mut· 

laka (Okamr.ntol) 

öksiirilk şekerle-

rini tecrilbe edi 

1iz .. 

Ve Pnrjeıı ~ahapıo 

en asuın bir ınüs· 

bil ~ekeri oldu~u
nu unutmaymız. 

Kuvvetli mdshil 

istiyenler Şc1hap 

Sıhhat snrgiln 

haplarmı Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

Der Zee ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

& Co. " ORESTES " vapury ll 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Mayısta gelip BURGAS, 

"ADANA,, vapuru elyevm VARNA ve KÖSTENCE 
limanımızda olup ANVERS, limanına hareket ede<:ektir, 

ROTTERDAM, HAMBURG •• UL YSSES " vapuru 18 
ve BREMEN DiREKT için Mayısta geJip 23 Mayııt• 
yük alacaktır. ANVERS, ROTTERDAM, 

"HERAKLEA" vapuru 25 AMSTERDAM ve HAM .. 
mayısta bekleniyor. 30 ma- BURG limanlara için yük 
yısa kadar ANVERS, ROT- alacaktır. 

TERDAM, HAMBURG, ve "ORESTES,, vapuru 31 
BREMEN DiREKT için yük Mayısta gelip 6 Haziranda 
alacaktır. ANVERS, ROTTERDAM, 

"SAMOS,, vapuru 8 hazi- AMSTERDAM ve HAM· 
randa bekleniyor, 13 hazi- BURG limanları için yük 
rana kadar ANVERS, ROT· alacaktır. 
TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT 

BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT STE
AMSHIP BORPOATION 

NEVYORK 
"EXPRESS,, vapuru 24 ma· 

yısa doğru bekleuilmektedir. 

NEVYORK için yük ala
caktır. 

S. A. ROYALE HONGROl
SE DE NA VIGATION DA· 

NUBIENNE MARITIME 
BUDAPEST 

"SZEGEDn motörü 27 ma
yısa doğru bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PES T, BRA TISLA VA, VI
y ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITlM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
••DUROSTOR .. vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması 
BELGRAD, BUDAPEST, 
BRATISLAVA, ViYANA 
için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL-

HAsLINJE (D-S. A-S 
SPANKELINjEN) 

OSLO 
"BAYARD,. motl:ıü 19 

haziranda bekleniyor. IS
KENDERIYE, HAYFA, DI
EPPE ve NORVEÇ limanları 
için yük kabul edecektir. 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari-

LINIEN 

"GOTLAND,. motörü 12 
Mayısta beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra 

ROTTERDAM, HAMBURG, 

BREMEN, (doğru) COPEN

HAGE, DANTZIG, GOTE

BMRG, OSLO ve iSKAN· 

DINAVYA limanları için 
yük alacakbr. 

"VIKINGLAND,, motörii 

22 Mayısta beklenmekte 

olup ROTERDAM, HAM

BURG (Doğru) COPEJ"· 

HAGE, DANTZIG, GDY
NIA, OSLO ve ISKANDI
NA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES11 vapuru 14 mayıs
ta gelip ayni gün PiRE, 
MALTA, ve BARSELONE 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d.ıe~iıiklik· 
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez.. Fazla tafıilit 

için ikinci Kordonda T abmil 
ve Tabliye şirketi binası 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentasına müra· 
caat edilmesi rica olunur. 

T e:efon: 2004 • 2005 - 2663 

feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez ... 

Birinci Kordon, 
No. 2007- 2008 

telefon 

-~~· 
o!I ıu r 
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Japonya başbakanı, Rusya ile japonya arasında 
nazik bir vaziyet tahaddüs ettiğini söyledi 
Dün gece toplanan japou ayan meclisinde Hiı·otanııı 

verdiği izahat büyük alaka uyandırdı 
Tokyo 19 (Radyo)- Dün gece toplanmış olan Japon ayan 

meclisinde başbakan Hirota, Rus-Japon münasebatı hak
kında uzun izahat vermiş ve son hadiseleri teşrih eylemiştir. 

Hirota'nın verdiği izahat büyük alika uyandırmıştır. 
Tokyo 19 (Radyo)- Homotokyo ismindeki müessese dev· 

lete karşı düşmanca hareket ettiğinden bu müessese şef-
Hirota, Ruslar'ın, Mançuri hudutlarında tahşidat yaptık

larını ileri sürmüş ve her iki memleket arasında nazik bir 
vaziyet tahaddüs ettiğini söyledikten ıonra ahvalin nazik 
olduğunu ilave eylemiştir . 

leri ve erkinı tevkif edilmiştir. Müesseseye ait binalar ki· 
milen yıktırılacaktır. Bu müessesenin Ababede bulunan 
mibet ve sair yüz kadar binasının dinamitle yıkılabilmesi 
için iki hafta uğraşmak liıımgelmektedir. 

------·· ........ 1 
ltalya 

Yeni Kralı kendi
sine çekmek 

istiyorlar 
Roma 18 (Radyo) -Ayan ı 

meclisi bugün toplanmış ve 
Kral Faurk lehine bazı nü
mayişler de bulunmuştur. 

Bu münasebetle mütevef
fa kralın (ltalyan dostu ol
duğu ve yeni kral birinci 
Faruk'un da babasının bu 
sixasetini takip edeceği 
ümid edildiği söylenmiştir. 

jurnal dö Mos-
kov 

Almanya'ya istinad et· 
mek hoştur diyor 
Moıkova, 18 (Radyo) -

Jurnal dö Moskov son va
ziyetten ve Süveyş kanalının 
kapatılmasından bahsederek: 

.. ltalya'nın Alman'larla bir· 
!eşmesine meydan vermemek 
lazımdır. Çünkü Almanya ile 
lıiçbir surette anlaşmak 
mümkün değildir. 

.. Almanya'yı himaye ve 
Almanya'ya istinad boş iş
lerdir. Almanya faşist bir 
devlet aleyhine hareket ede
mezdi. 

"işin en doğrusu, ltalya 
ile de anlaşmak yolu11u bul
maktır." Demektedir. 

Rus-Ingiliz 
Deniz andlaeması 
Londra, 18 ( Radyo ) -

Bir Rus-lngiliz deniz uzlaş
ması etrafındaki cereyanlar 
müspet sahalara girmektedir. 

Yalnız Rus'Jar Baltık de
nizinde Alman deniz kuv
tlerile müsavat istemekte
dirler. 

Ayni zamanda Rusya Ja· 
ponya'nın Londra deniz 
konferansı mukarreratlbı ka
bul etmmeeıi hasebile kemmi 
tonajın serbr.st kalmasına 
taraftar görünmek.tedir. 

Londra 18 (Radyo) - ln1ıiliz 
Sovyet deniz anlaşması için 
ııörüşmelere başlanmak üzre 
olduğunu haber veren Deyli 
Telgraf gazetesi, Sovyetlerin 
Baltık denizinde Almanya 
ile müsavi donanma istedik
lerini, Japon denizinde ise, 
gemilerinin, tahdit edilmesini 
reddedeceğini bildirmekte· 
dir. 

lrlanda statukosu 
Dublio, 18 (Radyo) - M. 

Oövalera lrlannda statukosu
nun İlia11 için son kararını 
vermek üzeredir. 

Rolivya'da ihtilal çıktı 
Reisicumhur istifa etti. Hükti· 

Yeni kabineyi 
sosyalistler kurdu 

met devrildi. 

Boaynes·Ayres 18 (Radyo)
Buraya gelen telgraflarda, 
Bolivya'da bir ibtilif çıktığı 
ve hükumetin devrildiği bil
diriliyor: 

Londra 18 (Radyo) - Bo· 
Jivya'da süel ihtilal çıkmış 

ve fakat kan dökülmemiştir. 
Reisicumhur Sezada Sazano 
istifa etmiş, hükumet dev· 

Avrupa'hlar ittihadı 
Viyana, 18 ( Radyo ) -

Avrupa ittihadı kongreai 
Kont Kündevaye·Kalergi ri· 
yasetinde toplanmıştır. 

Avusturya başvekili na· 
mana adliye bakanı kongrede 
hazar bulunmuştur. 

rilmişlir. 
Sosyalistler bir bükümet 

kurmuşlardır. Yeni hükümet 
mevcut beynelmilel anlaşma· 
lara riayet edeceğini bildir
miştir. 

Dün gece 
Bir cinayet oldu 

Dün gece Namaıgih'ta 
Kuamao 'Jar sokağında bir 
kahvehanede cinayet olmuı, 
saatçi Mebmed oğlu Reşad, 
bir kadın mes' eleıinden do· 
layı kendisine karşı dünden· 
beri düıman olan Manav 
Ahmed oğlu Ali'yi tabanca 
ile vurmuş ve öldGrmüştUr. 
Katil yakalanmıştır. 

Erzurum· Sivas ... ;_. 
Demiryolu inşaatına dün başlandı 

Ankara 18 (Özel) - Erzurum · Sanıı demlryolonun ln111ını 
bugOn bıolınmaıtar. 12,30 dı Drzurum'dın gelen binlerce hılk 
Aıkılede toplıomıı ve Tabıln Ôıer bir eôylev , vermlıtlr. Dör· 
dGncG genel mtlfetlişl eôylevlnde eekl idare ile comnrlyet ld1reıl 
aruındıkl f~rklır. canlı ml.allrırle ınlıtmıı, bılk yııa AtatGrk, 
yııı lnOnG diye bığırmıfır. Bandın ıonra Ersaram ~atbıyı bir 
hitabe okamuıtar. 

Mateaklben Tıbalo Ôzer: 
- Doğu, illerimize 111detler getirmesini dilerim. 
Diyerek ilk kaımıyı vormoı ve orada h11ır bulunınlar dı 

birer kazma vurmoılardar. Binlerce hılk yııasao comorlyet, yı 
IH•n A11tGrk, yııaıın lo"od diye ortalığı çınlıtmıetar. TOren· 
deo aoora mDteıhblt ve mGkendleler bir kır ziyafeti vermlılerdlr. 

Y anlıs haberler 
' Londra, 18 (Radyo) - Royter ajansı, Sovyet - lngiliz 

deniz görüşmeleri hakkında yanlış haberler neşredildiğini 
bildirmektedir. Bu hususta ıu malumat verilmektedir: 

Bu görüşmelerin yegane hedefi iki taraflı bir muahede 
akdıdır. Bu muahede, geçenlerde Londra'da akdedilen 
muahedenin ayni ahkamını ihtiva edecektir. Ancak Londra 
muahedesini Japonya'nın da tasdik etmesi ve tonajlar 
mes'eleıini kabul eylemesi lizım gelmektedir. 

Ingiltere'de askerlik 
l..ondrı, 18 (Radyo) - MiJJi müdafaa bakanının mecburi 

askerlik hizmeti karar altına alınmazsa başka çarelere baş 
vuracağı muhalif i•zetelerde endişe uyandırmıştır. Perşembe 
günkü parlimento toplantısında milli müdafaa bütçesi mü· 
zakere edilirken muhalif meb'usların bu meı 'ele hakkında 
izahat istiyecekleri haber verilmektedir. Bakanın, asker 
kaydederek kullanması muhtemeldir. 

Uindenburg balonu 
Berlin, 19 (Radyo) - Hindenburg balonundan telsizle 

verilen haberlere göre, balon, Atlantik denizinden geçer
ken müthiş bir ka11rgaya uğramıştır. Balon, çok mtiıkül 
şerait içinde yoluna devam etmektedir, varacaiı yere Çar· 
ıambatlan evvel ulaıamıyacıktır. 

Uitler 
lngiltere'den mu

kabil sorğular 
soracak 

Londra 18 ( Radyo ) 
Deyli telgraf, Hitlerin lngi· 
liz sual namesine cevab ver
meden evvel kendisinin de 
lngiJtere 'ye bazı suaJler so
racağını istihbaratına atfen 
yazmaktadır. Bu suaJJer ara
sında, bilhassa Almanya'nın 
tekrar girmesi muhtemel 
olan Milletler cemiyetinin 
mahiyetinin ne olacaiı da 
vardır. 

Takdire şayan bir 
memur 

lzmir birinci icra memur
larından Bekir Sıdkı'nın, 
eahabı meaalibe fevkalide 
kolaylık göstermek suretile 
berkeıi memnun ettiği ida · 
rehanemize bildirilmektedir. 
Bu ıayyur memuru bizde 
takdir ederiz. 

••• 
Filistin mektupları 
-BQ.8tarafı 2 inci sahifede

bom balandığı beJJi değildir. 

Poliı tahkikat yapmaktadır. 
Akki'da bugün grevin on 

altıncı günildür. Diln yollara 
çivi ve cam koyarak Yahudi 
otomobillerinin seyrine mani 
olan otuz kadarı çocuğun 
muhakemeaine başlanmıştır. 
Karar gelecek haftaya talik 
edilmiıtir. 

Filistin mektepleri talebe· 
lerin mektebe gelmeyip nü· 
mayiş yaptıkları için bükü · 
met tarafından kapatılmıştır. 

Filistinde karışıklık devam 
ettiğiden Yahudilerin (lydi· 
ıaleğ) denilen bayramların 
yapılmasını da hükumet 
menetmiştir. 

Fakat TalJarya Yahudileri 
hükumetin emrini dinletme
rek bayramlarını sokaklarda 
nümayiş ıeklinde yapmış
lardır. 

'fabarya'daki Araplar Ya
hudileri hükumete şikayet 
etmişler ve hükumet Yahu
dileri yakalanmıştır. 

Dün Akki, Nasso, Hayfa, 
ve Kudüs'te Arap'lar gürül
tüsüz nümayişler yapmış· 

lardır. 

Suriye'd~n gelen Yahudi 
Çerkesleri hükumet tarafın
dan tevkif edilmişlerdir. 

Gazetenin yazdığına göre, 
yakında Iniiltere' den Filis
tio' e yirmibin asker iele
celitir. 

logiltere daha müessir 
tedbirler teklif • 

etmış 

Lord Eden don gece avam kamara· 
sında sorulan suallere cevah verdi 

Londra 19 ( Radyo ) -
dün toplanan avam kamara
sı, geç vakte kadar müza· 
kerelere devam etmiıtir. Bu 
toplantıda, Lokerlason, Hin
derson, Conson ve Kopes 
adındaki saylavlar, dış işler 
bakanı Lord Eden'den muh· 
telif mes'eleler hakkında su
aller sor muşlar ve izahat 
istemişlerdir. 

Lord Eden, zehirli gaz 
mes' elesine dair sorulan su· 
ale cevap vererek demiş
tir ki: 

- Uluslar sosyetesi pak
tında bu gazlann harp esna· 
sanda kullanılmıyacağı hak· 
kında bir madde yoktur, 
yalnız lngiltere hükOmeti, 
1923 yılında sosyeteye bir 
teklifte bulunmuş ve bu 
gibi gazların kullanılmaması 
ve bilhassa meskun şehir· 
lerin yakılmamasını iste
memiştir. 

Eord Eden, zecri tedbir
lerin şiddetlendirilmesi hak
kında hükumetin ne düşün
düğünü soran saylavlara da 
şu cevabı vermiştir: 

- Biz, uluslar sosyetesi· 

nin son toplantısında zecri 
tedbirlerden çok daha mü· 
e11ir tetdbir teklif ettik. 

Prens 
mokrat 

Starenberg'io, de· 
devletleri tahkir 

eden bir lisanla Mu110Jioi'ye 
çektiği telgraf için hükume
tin ne yaptığını soran say
lav (Kopes)e Lord Eden: 

- Hiçbirşey yapmadık. 

Demekle iktifa etmiştir. 

Bunun üzerine saylav Ko· 
pes: 

- O halde Avusturya' yı 
ne diye 
diyerek 
muştur. 

himaye ediyoruı 
hilcumda bulun· 

Eden, bu hücuma karşı: 
- HükGmet, Avusturya

nın istiklalini tekeffül et
miştir. Aksi harekette bu· 
lunamayıı. 

Diye cevap vermiştirr. 
Saylavlardan birisi de: 
- Adiı-Ababa'daki sefir· 

!erimizin veziyeti nedir? 
Diye sormuştur. 
Lord Eden, buna dair 

izahat vermek iıteme· 
miı, yalnız sefirin, Badoilio· 
dan bir nota aldıiını beyan 
etmiştir. --·-

lspanya'da nümayiş 
Madrid 18 ( Radyo ) - Sosyalistlerin nümayiılerinde 

mühim otomobil kazaları olmuı ve birkaç kiıi ölmüş ve 
birçok kimıeler de yaralanmııtır. Dört otobüı devrilmiştir. 

Madrid l 9 ( Radyo ) - HOkGmet, tayin edildikleri yer· 
lere gitmek iıtemediklerinden dolayı iki alayın ıubaylarını 
tevkif etmiştir. 

Yeni hava pos
taları 

Roma, 18 (Radyo) - Bu 
günden itibaren Marsilya 
yolile Roma-Paris bava poı· 
tası baılamışhr. 

Bu seferler 4 motörlU tay· 
yarelerle yapılacak ve her 
tayyare 30 yolcu alacak ve 
haftada ilç ıefer yapıla
caktır. 

Zayi şahadetname 
332 senesinde Istanbulda 

Gelenbevi sultanisinin ilk 
kıımından aJdığım mezuni
yet şahadetnamemi yangın 

eınaıında zayi ettiiimdea 
eıkiıinin hiikmü olmadığını 

ve yeaiıiai çıkaracafımı ilio 
ederim. 

Karantina Tlirkoilu ıok~k 
nam ara 58 Muıtaf a 

otlu Eıref 

Sıvas Elektirik Birliği Başkanlığın· 
dan: 

Savaı elektlrlk birliği lhtlyıca için kftıe~nt U. demiri perçin 
muhtelif cıvaıı; gılvealzll 11ç nNlre 11 mıyıe 936 tarihinden 
itibaren bıılımık ve 1 haziran 936 tırlhlne te11d6f eden pı · 
Hrteıl gana 1111 14 de lbıle edilmek Gzere 20 gGn maddetle 
ıçık eketltmlye konulmuıtur. 

2 lbaleıl SıHı elektlrik birliğinde ve blrllk encGmenl 
buıorunda len kıhnıcaktar. 

3 Mohımmeo brıdell 5598,50 liradır. Munkkıt temloıt 

% 7 ,5 heaabtle 419 lira 89 koroıtur. Bu temloıt ihaleyi 
müttaklp % J 5 ıe lblı~ edilecektir. 

4 Teıllm mtıddetl ihale , dn6n6 tıklp eden 1111 gGotıodeD 
baılamık Gzere 2,5 ıydır. 

5 ihale edllmlt olıo mılzeme ıavaı lıtııyonondı bllvuto 
teeelhlm l'dllecektlr. Hedell mılın teeellOmüode bir de· 
fadı verilmek ilzere peılodlr. ihaleyi mflteılUk bllumolll 
maeraf mGıterlye ıh'lr. F11lı mıhlmat ılmık lıtlyenltt 

paıardan m11dı her gün elektlrlk blrlltlne mOucııl 

etmeleri lllzumu Ulu olunur. 1287 19 24 

lzmir vakıflar direktörlOğOnden: 
Kira müddetinin bitiminden bir ay evvel yeni ıene içia 

tutup tutmıyacaklaranı ve tutacakları takdirde yenideo 
akitlerini yapmağa mecbur olan evkaf akaratıoın kiracılı· 
rına bu mecburiyete rağmen ayrıca birer de ihbarname 
rönderilmekte idi. Bu ihbarnameleriaia mevcudu kalmndı
ğından bazı kiracılara yollanılamamııtır. Bioaeoaleyb ihbar" 
name mahiyetinde olan bu ilin üzerine yeni sene içio 
akdini tecdit edecek olan kiracılar kanuni haklarını k~Uao· 
mak üzere en nihayet ayın 22 nci cuma ailniine kadar daireye 
müracaatla muameleleriai ikmıl eylemeleri akıl takdird• 
birıey talebine hakları olamıyacaiı ilin olunur. 1282 


