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Eden, Avam kumarasında mü
teaddit istizahlarl!l karşılaşdı 

Jtalynn· n, Habeşis~an için har ha hazıı·landığı, 
daha Streza konferansında anlaşılmıştı .. 

Londra, 25 ( Radyo ) -
Avam kamarasının bugünkü 
toplantısında Lord Eden, 
müteaddid istizahlarla kar-

şılaşmıştır. Bir saylav, logil

tere'oin Adis-Ababa sefirinin 

geriye çağırıhp çağırılmıya· 

cağını Lord Eden'den sor· 

muştur. 

Resmi çeveoler, sefirin, 
yakında mezunen Londra'ya 
2eleceğini ve bir daha 
Adiı·Ababa'ya dönmiyece· 
iini iddia ediyorlar. 

Londra, 26 ( Radyo ) -
Avam kamarasının dünkü 
toplantısında saylavlardan 

Adam, dış bakanı Lord Eden'e 
demişdir ki: 

- Streza'da toplandığınız 
zaman, ltalya'nın Habeıis
tan'a taarruz etmek üzere 

M. Leon Blum 
9 Haziranda progra· 

mıuı -0k-uyu.,uk 

M. LfOD Blum 
Paris 26 (Radyo)- Müsyü 

Leon Blum tarafından teş. 
kil edilecek olan yeni Fran· 
sız kabinesine iştirak ede· 
cek nazırların isimleri, Ha-

ziranın beşinde çıkacak olan 

resmi 2azetede yazılı bulu

nacaktır. 
Müsyü Leon Blum, Hazira-

nın dokuzunda Parlioıeotoya 

2elerek proa-ramını okuya

caktır. M. Leon Blumun, bü · 

yük bir çokluk kazanacağı 
tahmin olunuyor. ____ ... .._ __ _ 

lngiliz 
Donanma komu· 

tan lığı 
Malta 26 (Radyo) - Ak· 

deniz donanmasının umum 
komutanlığını, Amiral Liyam 
deruhte etmiıtir. Amiral, 
•yni zamandı tayyare kuv· 
vetleri ve sahiller müıtab· 
kem mevkii komutanlığını 
da aöreoektir. 

sualine şu cevabı vermiştir: 
- Evet, biliyorduk. Ancak 

Italya 'ya taarruzdan evvel 
ihtaralta bulunamazdık. Zira 
uluslar sosyetesi paktında 
harekete gelmeden evvel 
herhangi bir mutaarrıza 
karşı ibtarat yapabileceği 
hakkında bir madde yoktur. ----.. ··---Alman-Macar 
Kültürel muaht·desi 

Bertin, 25 (A.A) - Ma

caristın'ıo Mezabip nazın 

doktor Haman buaberinde 

Yon Syily ve nezaret erki
nından bazı zevat bulunduğu 
halde dil~ akşam buraya 

gelmiştir. Kendisini istaa

yonda Terbiye oazm Von 

Ruıt karşılamııhr. Doktor 

Lord Eden Haman BerJin'de, Almanya 

bulunduğunu anlamamış mı ile Macaristan arasında bir 

idiniz? kültür mukavelesi akdı için 
üış bakan, saylavın bu muzakereıerae ouı , . 
~~~~----• ...... ••1•-. 

Haheşler;yeı·,yer çete teş
kil ederek çarpışacaklar 

~~---------~~-
ı egüs'ou, Londra'da parlak bir 
su;·eııe~,karş.ıa.ıaC3ğı:söYieuiyoıfl 

P;ris, 26 (Rad· ; 
yo) - Alaka· 
dar çeven~erin 
temin ellikle· 
rine göre, Ha
beşistan' ın bir 
çok yerlerinde 1 
Habeş halkı 
köylerini terk·_ 

-etmiş ve çete 
halinde ltalyım
Jarla çarpışmak 
üzere dağlara 
çıkmıştır. Bu 
gibi yerler, ltal 
yan'larcı tesbit ; 
edileme melde 
olduğundan 
lt 8 J yan bava 
kuvvetleri mü· 
temadi istikşaf
larda bulunmak· ' 
tadular. 
Londra 25 (A.A) 
- Havas ajan· 

110dan:lngiltere SilAbh hir Habeş kadını 
bilkiimeti Necaıi•nin yakın- nat vermemiştir. Tahtını tek· 

da lngiltere'ye vukubulacak rar ele geçirmek için bir 
ziyareti dolayısile müşküt propaganda mücadelesi ya· 

bir vaziyette bulunmaktadır. pacağı tahmin edilmektedir. 

Habeş imparatoru kendisine Necaşi ltalya'ya karşı tat-
teveccübkir olanların kaffe· bik edilmekte olan zecri 
sin; kendi davasana muzahe· tedbirlerin muhafazası edil· 
ret ettirmeğe çalışmak ta- meıi ve halli bunların şid-
aavvurundadır. d . tJendirilmeıi davasını srü-

Necaşi siyasi faaliyette decektir. Londra'daki millet· 
bulunmıyıcaiına dair temi· ler cemiyetinin hararetli 

Fiatı (100) 

Mi. 
ltalyan 'lar /Y onan donanması m-;.~e 
Neler . teslim ralardan Falirunadönd·· 
alıyorlarmış __ ·-

Ac!i~·A.baba,. 2s.<Radyo)- Donanma, kömür ve erzak aldıktan 
Habeş ferın, şımdıye kadar 

Jtafyın'lara 57 top, ıs3 1Sonra tekrar denize açılacak Yunan 
mitralyöz, 10 bin tüfek ve • • • 
birçok bistol teslim ettikleri ıbtıyat subayları to]aıııyor 
bildirilmektedir. 

Balo 
J)avetlilerine ateş 

açtılaı· 
Madrid, 25 ( Radyo ) 

(Oviyero) şehrinde resmi bir 
balo tertip edilmiş ve eğlenti 
devam ederken hıtriçtcn 
açıl•o bir yaylım ateş neti· 
cesinde davetlilerden 30 kişi 
yaralanmışlar. Bu bAdiseden 
~onra şahirde umumi grev 
ilin edifmiıtir. 

~-~--------~--Makdonald 
istifa etmeğe niyeti 
olmadığını söylDyor 

M. Mnkdooald 

Londra 26 (Radyo)- Rım 
scy Makdonald, kabineden 
ç ~kileceii hakkında çıkın 
haberleri tekzip etmiş ve 
böyle bir niyeti olmadığını 
söylemiştir. 

~----------~-Van ze lan d 
Bugon kabinesi

nin istifasını 
• 

veı·ıyor 

Brüksel 25 ( Radyo ) 
Başbakan Milsyü Vanzeland, 

yarın istifasını verecektir. 
Kral Leopold, Ayan seçimi 

neticesine kadar vekaleten 

iş KÖrmeıini Müsyü V anze· 

land'dan rica edeQektir. 

Yeni teıekkill edecek 

olan kabinenin, katolik, ıos· 

yalist ve Reks partilerine 

dayanacaiı söyleniyor. 

taraftarları Necaıi'yi parlak 
bir surette istikbal etmeğe 
hazırlanmaktadarlar. Necaşi
nin Londra'da bulunmasının 
ltalya aleyhinde büyük nü· 
mayiıler yapılmasına sebe· 
biyet vermesi ihtimali dahi
lindedir. 

Elli kruvazörn 
Paris 26 (Radyo) - Atina- dan haber veriliyor: 

dan haber veriliyor ! Yunan donanması, bu hafta 
Bu ayın on beşinde Yunan manevralardan Fıliron'a dlS· 

ihtiyat subayları, belediye necek, erzak ve kömUr al-
reisi M. Koçyasm başkanlı- dıktan sonra tekrar açık de-
ğında umumi konirelerioi niılere hareket ederek ma-
yapacaklardır. nevralarına devam eyJiyecek· 

;t~: PYi~, Afil rtir ingilız as-

kerini öldürdüler 
~-~----~--..·-.----~--

Çarpışmalar devam ediyor. Hayfa'da 
bir Yabudj vapuruna bomba atıldı 

Londra, 25 (A.A) - Ku· 1 göre, lngiliz &1kerleri ile 
düı'ten gelen haberlere - Devamı dörrlıincıi salıifede-

r 1 
L ( Ulusal Birlik ) e Göre 1 

~ 

Kendi aramızda bir vaziyet 
Maksadımız, daima doğruyu konuşmak olduğuna göre, 

gazetelerde bilhasaa civar vilayet ve kazalar istihbaratında 
çalışan arkadaşlaramızın, mühim bir kusurlarına da işaret 
edeceğim. Dikkat ediniz verdikleri her haberde bir•" tak
dir,, bir "tebrik., vardır. Hani nerdeyse, hapishane gardi· 
yanını bile alkışa tutacaklar.. Her memur ve her vatandaş 
bir vazife ile mükelleftir. Eğer bir iş yapmışsa vazifesi ol
duğu için ve esasen buna memur bulunduğu, devletten, 
milletten maaı aldığı için bunu yapıyor ve yapmağa da 
mecburdur. Bu "takdir,, ve "tebrik,, ne oluyor? Kim kime 
ne diye bunları bu kadar rast gele dağıtıyor ? Nihayet, 
bunları da bol keseden harcaya barcaya iptizale uğrathk. 

Buna mukabil, görülmiyen işler, yanlış tutulan bir mu· 
amele, balkın bir şikiyeti, memleketin bir derdi, ıehrin 
pisliği, bakımsızlığı, ziraatiodeki, alış·verişindeki ıu ve bu 
bidise, aşağı yukarı, hiç mi biç konuşulmıyor, tenkit edil
miyor, ortaya atılmıyor. 

Bu ikincisini yapmıyan kalem, birincisini yapmaia da biç 
bir zaman hak kazanamaz. Bir kazadaki, bir şehirdeki ga· 
zete muhabirinin, hiç te farkına varmadan omuzuna aldıiı 
manevi mes'uliyet ne kadar büyüktür?. 

Kalemlerimizi şahısları medhü senaya ve lialettayin bir 
vazifenin görülmesini fevkalade bir şeymiş gibi karşılamıia 
ahıtırdıkça, bu halk, elbette ki asıl derdini bırakıp bizden 
de ıikiyet edecektir. 

l4ugün bikim olan yükıek inkılap ahlakı ve iddiası, ha· 
kikatJeri büyük bir samimiyetle konuşmaktır. Yanlış anla· 
yıılar ve ııhıi münasebetler, menfaatler ve saire, \biçbir 
zaman bu hakikatlere feda edilmf!ınelidir.. Aksi takdirde 
inkılibın, vazifenin ve vatandaşlıin ·ruhunu incitmiş oluruz. 

GÖKÇE 

• 



Sahtfe2 (fJluaal 8lrlik) _________________________ 26_M_a_.y_ıs_9_3_6_ 

.-:' : .. . 
• A '•, • ,,,_,. • • ' 9j Filistin Yahudi'Jeri ve Arap Emir'i 

mektubu 

lstanhul'da 
Beynelmilel bebek 
sergi8İ açılıyor 

Cinai Roman 
~~~~~ ... ~. 1 Ahdullah'ın 

Nakili: KAMI ORAL 1 
bir 

lıtanbul, (Husuıi) - Aiu• 
tosun ıekizinde Taksim bah· 
çesinde Kızılay cemiyeti ta
rafından bu senede tertip 
edilecek Kermes'te diğer 

birçok gösteriler ve erlen
celerden baıka bir de bey· 
nelmilel bir bebek, kukla Ye 
manken sergisi açılacaktır. 

• -131-- .. Ortodoks patriki: Bu gidişle ~"'ilistin Yahudi'lerin 
elinde Tolbiyak Osilvan'ın varislerini bul-

mak vazifesini deruhte eylemişti 
Tolbiyak, bu mirası adeta 

kendisinin hususi serveti imiş 
gibi telakki ediyordu. Hal
buki Hindli Prens, Oıilvan'ın 
mirasına konmak şöyle dur
sun, bu mirasa büyük bir 
servet daha katıyordu. Tol· 
biyak, işi• ehemmiyetini dü
tündükçe. derin bir sevinç 
hissediyor, sevincinden Adeta 
çıldırıyordu. Yarım saat ka· 
dar bu duygular içinde ka
lan Tolbiyak, birdenbire dal
dı. Hindli Prens, salonu dol
duran rüzel kadırtlan seyret
melde meşgul olduğu için 
Tolbiyak'ın dalgınlığını fark 
etmiyordu veyahut fark edi
yor da beJJi etmek istemi
yordu. 

Tolbiyak derin bir tefek· 
küre dalmış kendi kendine 
bir takım tahlillerde bulu
nuyordu. Hind'Ji prensin 
acaba başka bir maksadı 
yok mu idi? Sırf Osilvan'ın 
varislerini bulmak için mi 
Hindistan'dan Paris'e geli
yordu? Adeti bir muamma 
teklinde Tolbiyak'ın zihnini 
işgal eden bu mühim nok· 
talar, birkaç dakika daba 
kendisinin kafasında dolaş
tıktan sonra Prens Cafer 
Han'a dedi ki: 

- Benim Osilvan hak· 
kında bir nebze malumat 
... -L:L: L •• 1,..-~,ı.;.~r&.• a..'1· 

cib oldu ha ! Demek 
oluyor ki, bundan altmış se
ne evYel Paris'ten birkaç 
bin mil uzakta vefat etmiş 
olan bir zabiti tanıyan bir 
kimseye rastlıyacağınızı ha
tır ve hayale getirmiyordu· 

nuz değil mi? Fakat size şu
raıını ıöylemeğe mecburum 

ki, bendeniz uzun müddet 

lnıiltere' de ikamet etmiş 
olduğum cihetle orada Hind 
kumpaayası direktörlerinden 

biriıile görüşmüştüm. Ken

disi. binbaşı Osilvan ile mi

raıı hakkında bana pekçok 
malumat vermiştir . 

Prens Cafer Han, Tolbi· 
yak'111 ıözilnü kesti ve : 

- Demek oluyor ki, bin

başı OsiJvan vefat ettiğinde 
varislerine servet te bırak· 
mış öyle mi ? 

Lakin şimdiye · kadar tek 
bir ferd çıkmış ve bu mirası 
talep etmiş değildir. Bununla 
beraber, binbaşı (Osilvan) 
ailesinin, tamamen söomüı 

olduğu iddia edilemez. 
Binbaşının dört hemşiresi 

var idi ki bunlardan her 
birisinin baıka baıka oğul
ları oldu. Lakin bu hemşi
relerin dördü de fakrü se· 
falet içinde öldüler, evlatları 
perişan bir vaziyete düştnler. 

Prens Cafer Han, derin· 
den bir ah çekti ve ondan 
sonra: 

- Nasıl olduda 9en daha 
evvel bu feci ahvale vakıf 
olmadım! 

Diyerek telehhöf 
TolbiyaLc sözüne 

ederek dedi ki: 

etti. 
devam 

Bu varsileri bulmak 
için vakit vakit araştırma

larda buluomuılarsada, ya
pılan tahkikat bir netice 
vermedi. Binbaşı Osilvan'uı 

serveti, vaktile Kanada'da 

vazifede iken almış olduğu 

ve hayatında kıymettar ol-
madığı cihetle ehemmiyet 

vermediii arazinin aatılma· 

ıından husule gelmiştir. 

Zira hükumet, (Oıilvan'ın) 

arazisi üzerinde güzel bir 
şehir inşa etmiıtir. Bu mü-

pahahya satılmıştır. Ne çare 

ki, bu kadar geniş yerlerin 
aatııından huıule gelen 
meblağ, binbaıının varisleri 
bulunamadığından keodiJe
rine verilmiyerek noterde 
kalmııtır. 

Varisleri diyoru2, fakat 

bilirsiniz ki, lngiliz kanunları 
mucibince bir kimsenin, bi

rinci derecede ' varisi oluraa, 

ikinci ve üçüne& derecedeki 
varisler, o adamın mirasın
dan istifade edemezler. Binae· 
naleyh binbaşı Osilvan'ın bir 
yeğeni varsa da, yeğeni
nin oğlu ve yahud hem· 
tirelerinden birisinin hafidi 
mirada hissedar olamıya
rak herşeyi, kimilen yeğe
nine kalacaktır. Yeğeninin 
oğlu varsa, ondan sonraki 
varislere takaddum edecek 
ve veraset usulu, ilanihaye 
bu suretle sürecektir. 

malikanesi olacak ve Arap'ların 
bir karış yer kalmıyacak, diyor 

Filistin - Filistin Arap- - Emir Abdullah Kudüs-
larının Yahudilerle mllcade· teki lngiliz komiserine bir 
lesinde en korkunç anlarını 
yaşarlarken Eaıir Abdulla
hın arazisini ve bahçelerini 
işleten Mehmed Elvani kam 
yonlarla Kudüs. ve Telaviv 
Yahudi erine sebze ve mey
ve yetiştirmektedir. 

Son günlerde yine böyle 
bir kamyona hapishaneden 
alınan bir fedai bindirilerek 
Kudüse göndermiş ise de 
Araplar kamyonu durdur· 
muşlar ve bir daha gelme· 
mesmı ıöföre ıöyliyerek 
kamyon muhteviyatını satın 
almışlardır. 

Şimdi Mehmed Nasi ile 
dostu Salhiyet Köhio, Lut 
gö:Unden geçirdikleri sebze
leri lnıriliz askeri muhafaza· 
sındaki kawyonlarla sevk 
ediyorlar. 

Emirin memuru Mehmed 
Nasi kamyonlarları gönder
meden e\vel Ummandaki 
osmanh bankasından para
sını sayıp almaktadır. 

Filistin Arap konırresi bu 
hali Emir Abdullah'a tikiyet 
etmiştir. Şikiyetin ne tesir 
yapacağı merak!~ beklen
mektedir. 

mektup yollıyarak Filistin'in 
vaziyetini mevzubahis etmiş, 
mektubun vüsulünden sonra 
komiser, icra heyetini top
lıyarak müzakerelerde bu· 
hınmuştur. 

- lngiltere müstemlike· 
ler nazırlığı Filistin komi
serliğine gönderdiği bir 
teJgrafJa Londra'ya bir Arap 
heyeti gelirse Yahudi mu· 
haceret ile arazi mübayeası 
itleri hakkında da glrüşü

leceğini bildirmiştir. 

Ortodoks patriki Filistin 
hadiseleri münasebetile ln
giltere'nin Kefterburu baş 

piskoposluğuna bir protesto 
mektubu · göndermiştir. 

Mektupta ezcümle şunlar 
yazılmıştır: 

Uzun ıenelerdenberi kar
deş gibi yaşıyan Filistin 
Arapları ve Yahudileri bal
fur ve adedi yüzücden bir
birinin kanını dökmeğe 
başlamışlardır. 

Filistin'e Yahudi muhace
reti yüzünden bnraya gelen 
400 bin Yahudi Arapların 
elinden birçok araziyi para 
kuvvetile elde etmişlerdir. ----------------.-. ...... ~·--~--~~~~-

Mersin'de bir adamın 
Kaıasın1 taşta ezdıleı· 

Katiller, zavallı Mehmed'in yalva
tişlarına ehemmiyet 

I 
vermiyerek 

vurdular sivri taşJarla 
Merain, (Huıuıi muhabi

rimizden) - Merain'in Ars
lan köyü civarında katran 
kuyusu mevkiinde çok feci 
bir cinayet işlenmittir. 

Avcılar aşiretinden Ali 
Dede oğlu Mehmed ismin
deki bir adam Dinar kösrün
den Ali Efe oğlu Hasan, 
Kuzucu k6yünden Durmuş 
oğlu AJi, Takanlıdan Mer· 
can Ali adındaki fiç kişi 
tarafından vahşice öldürül· 
müştür. # 

Buna kızan katiJler, Meh· 
med'e rastladıkları zaman 
çıkıımaia küfür ve tecavüze 
başlamıılar. 

Mebmedin kendilerine 
karşılık vermesine de soq 

Bugün Filistin toprakları· 
nın üçte biri Yahudilerindir. 

Bu ıidişle Arapların elinde 
bir karış toprak kalmıyacak, 
lılam ve Hıristiyan mukad
des makamları bulunan bu 
ülkede Yahudi tabkkümü 
altma ıreçecektir ki bu da 
eski Ehlisalip muharebelerini 
doğuracaktır. · 

Hariciye nezareti nezdinde 
teşebbüste bulunarak adaleti 
temin etmenizi rica ederim. 

Kudlls'te toplanan Arap 
kongresinde Fılistin müftüsü 
Elhaç Emin Hüseyin verdiği 
bir nutukta: 

- Biliyorsunuz ki diğer Arap 
memleketleri gibi Filistin de 
Osmanlı devleti zamanında 
hakimiyet ve idaresine İşti

rak ediyordu. Meb'uılar mec
lisinde meb'usları vardi. Ayan 

da, kabineler de yer alırdı. 

Ordu, adliye ve idarede 
Osmanlı ülkesinin her tara· 
fında müsavi hakları haizdi. 
Arapl milleti, tarihi parlak 
bir millet olduğundan tam 
istiklalini elde etmek gaye
sine vasıl olmak istedi: ce· 

Devamı 4 ncii. sahifede -

Bu sergide muhtelif tip 
ve kıyafetleri temsil eden 
aan'atkarane hazırlanmıı be
bekler teşhir edileceği gibi 
ayrıca her türlü salon be· 
bekler ve karikatörize eJil
miş tiplerde bebekler de bu
lunacaktır. 

Ôğrendiiimize ıöre bu 
sergiye boyu seksen santi-
metreyi geçmiyen ve her 
türlü malzemeden yapılmıf 

bebek •e mankenlerle her 
istiyen iıtirak edebilecek, 
bebek ve mank,,nler araaın
da yapılacak müsabakada 
kazananlara yüksek miktar
da para ikramiyeıi dağıtı· 

lacaktır. Müsabakada jüri 
vazifesini memleketimizin 
tanınmış san'atkirlarından 
ibaret olan bir heyet ifa 
edecektir. Bu heyet Bey· 
oğlu akşam san'at mektebi 
müdürü Bayan Ayşe, Bayan 
Melek ve Bayan Bakiye ile 
Ertuğrul Muhsin, Burhan 
Ümid, Ramiz, Cemal Nadir, 
Milat ve Günlerden mlirek
k~p bulunmaktadır. 

Türk 
ma 

parasını koru
kararnamesi 

iki sayılı kararnamenin muaddel 32 inci 
maddesinde yapılan tadilat 

Türk parasının kıymetini kaçına yapılan ihracat muka 
koruma hakkındaki 2 aayıh bilinde diğer herhanıi birin
kararnamenin muaddel 32 den mer'i umumi ithalat re
inci maddesinin tadili bak· jimi dahilinde ve fop kıy· 
kındaki kararname bakan· meti ihracatın fop kıymetine 
lar heyetince kabul edil- mtiavi ithalat yapılabilir. 
miştir. Kararname şudur: 3 - Bu suretle ihraç edi· 

1 - Türkiyeye ahndıiın· lecek mallara Türk Ticaret 
dan fazla mal satan ve odaları tarafından verilmiş 
Türkiye ile bir klirinır veya iki nüshanın ıehadetnamesi 
benzeri anlaşması olmayan tefrik ~dilir. lhra~atın !op 
memleketlerden birine ya· kı~metı t~kas tet~ı~. hey et· 
.pılacak ihracat mukabilinde Je~ı kararıle ve bılfnl yapıl· 

· 1 k tt i dıgı mezk6r menşe şehadet-
aynı mem e e en mer u- . . . 

• 'th ı·t ·· · d hT namesının ıhracat yapılan 

dmumı 
1f a a reJı~ı. a 1 ın- memleket gümrüklerince dam 

e ve op .kıymetı ıh~a~atın gah nüsbaaile tevsik olunur. 
fop kıymetıne müsavı ıtha· 4 - lbaracattan evvel it
lit yapılabilir. Bu memle· halat istenildiği takdirde 
ketleri iktısat vekaleti tayin ithal edilen malların bedel· 
eder. leri veya muteber bir ban-

( Tolbiyak ), bildiklerini 

büsbütün ifşa etmek isteme· 
diğini ima eden bir tavırla 
cevap verdi: 

Prens, bu izahatı dikkatle 
dinler gibi ıörDnDyorclu. 

Bir kaç gDn evvel, ölen 
Mehmed'in hayvanları öldü
renlerin ekili tarlasına gir
miı ve biraz zarar yapmııtır. 

derece asabiJeıerek saldır
mıılar, ellerine geçirdikleri 
ıivri taşlarla gafasına 2'.,Öğ

ıilne ve ras kelen yerlerine 

vurarak zavallı adamı yal
varmalarına kulak vermeden 

insafsızca öldürmüşler ve 
bir çalılığa sürükliyerek kaç· 
mışlardır. Bu cinayetten bir 
gün ıonra oradan geçmekte 
-Devamı 3 üncü Jahifide-

2 - Bn memleketlerde kadan ahnmıt ayni kıymette 
iktisat vekaletinin tayin ede· kefalet mektubu T. C. Mer
ceği herhangi bir veya bir kez bankasına yatırılır. • Tayyare Sineması~!!! 

Bu suretle ithal edilen 
malların mukabili ihracat 
ithal tarihinden itibaren aza· 

- Evet, mühimce bir ser 
vet, fakat varislerinin ne ol 
dutu meçhul bulunduğun
dan, bu servet, kendilerine 
verilemedi. 

Prens Cafer han biraz 
dOşündfi ve sonra: 

- O halde binbaşı (Osil
van) ın varisleri, küçük sa· 
yılmıyacak kadar bir ser· 
vete maliktirler? 

Diye sordu. 
( Tolbiyak ) şu cevabı 

verdi: 

- Evet, meydana çıkıpta 
( Osilvan ) ın neslinden ol
duklarını isbat edebilecek 
olurlarsa zengin olacaklar
dır. 

Tolbiyak ıözünü bitirdik
ten sonra Cafer Han ken
disine: 

- Teşekkür ederim Müa
yü·dedi- ahvali hakkında 
malumat edinmek istediiim 
bir familya için burdan 
daha vazih izahat edinilemez. 
Vakti gelince bana lütfen 
vermiş olduğunuz bu izahat
tan istifade edeceğim. 

Tolbiyak, prensin yüzüne 
dikkatle ve biraz da tered
düdle baktıktan sonra sordu: 

- Bu malümatı ne suretle 
ve nerede iıtimal edeceğinizi 
zatı aıılinelerinden sorabilir 
miyim? 

Prens Cafer Han derhal 
cevab verdi: 

- Arkcuıvar -

Tele fon 
3isı 3151 

Saygılı lzmir halkından gördüğü büyük rağbete küçük bir mukabele olmak 
üzere fiatlerini yüzde eUi nisbetinde tenzil etmiştir 

Hergfln, her 15 20 30K 
sean~ta tiatlar - - uruştur 

Bu ucuz Jiatlara rağmen hu hafta iki şaheser film 

1 -- Ben Seninim 
Brigit Helm'in çok derin bir aşk hikayesi 

2 -- Sözde Karim 
Anne Belln ve Jan Murad tarafmdan çevrilen nefis bir komedi 

AYRICA: Ankara' da Türkkuşunun faaliyetleti ve umumi spor kongresi 
intibaları Miki Mavzi Canlı karikatörler 

Hergün saat 16-19,40 Sözde karım 17,30-21, 15 Ben seninim Cumar· 
ünleri saat 14 te Ben seninim ile başlar 

mi altı ayda yapılmadıiı 
takdirde Merkez bankaaına 
yatırılan ithalat bedeli hiçbir 
ihbara lilzum kalmakıızın 
hazineye irad kaydedilir. 

S - Birinci maddede 
yazıh memleketler menıeini 
haiz olup Türkiye ile mev· 
cut olan kliring anlaşmaları 
yolu ile ödenmek şartile 
Tiirkiyeye satılacak malların 
ithaline meri kontenjan re· 
jimi dahilinde miisaade olu
nur. Ancak bu malların it
halinden evvel bedellerinin 
kliring yolu ile ödenmesine 
alakadar klirinkli memleke
tin takas ofisince müsaade 
olunduğu ithalatçı tarafın
dan iktisat vekaleti nezdin
de tevsik edilmek ıarttır. 
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, Bir adamın kafasını sı J-'imited vapur VV. ~..,. H. Van Vapur Acentası 
Ahmed Naci, otuz beşine 

kadar evlenmedi. Bunun se· 
bebini şöyle izah ederdi: 

- Devrin kızlarına itimad 
caiz değil. Çalı kuşu gibi 
daldan dala konarken, bir 
avcının tuzağına çabuk dü
fÜyorlar. Evlenmek, bunun 
için ekseriyetle insanı katil 
ediyor. Baıımın derdi, neki 
kendimi böyle bir belaye 
atayım! 

Ahmet Naci'nin bu kana· 
atinde ne kadar samimi ol· 
doğunu bilmiyorum. Fakat 
vaktü hali yerinde idi; ken
disine münasip evlilik fırsat· 
ları uzedilmişti. Fakat o, bir 
türlü evlenmemiş olmakla 
beraber nihayet birgün : 

- Bekirlık ta çekilmez 
bir beJa imiş .. Kararımı ver
dim. evleneceğim. 

Dediğini hayretle duyduk. 
- Yoksa -dedik - bir çah 

kuşunu mu tuzağına düşür
dün? 

O, feylosofıne bir eda He 
Bize: 

- Hayır, ne çalı kuıuou 

tuzağıma düşürdüm, ne de 

tuzaklara çah kuşu hazırlı

yorum. Köyde bir çiftlik 

satın aldım ve,.. bir karga 
ile evleniyorum ... 

Cevabını verdi. 

* ...... 
Sonradan haber aldık; 

Ahmed Naci hakikaten ev
lenmiş ... ve şehirli kızlara 
çalı kuşu ismini vermesine 
mukabil, köylü kızlara da 
karga ismini vermiş ... 

Onun kanaatince bir köy 
kızı, kolay kolay ıukut et
mez; avcılara karşı daha 
mukavim imiş! 

ilk zamanlar Ahmed Naci 
karısının hallerinden son 
derecede memnun kalmış. 
Fakat, karısına düşmek için 
en küçük bir fınat bile bı
rakmamış. Yalnız, şehirde 

mühim bir işi çıkıncR vaziyet 
değitmiş; karısını hiç olmazsa 
bir ay için kontrolsuz bırak
mak mecburiyeti basıl olmuş. 
Ne r•psın?. Düşüams 

taşınmış şu çareyi bulmuş vo 
karısına: 

- Karıcığımr Bir ay ka· 
dar senden ayrılacağım. 

Sakın ha şeytana uyup da 

r ' ihtiyat Suba~1ları 
Ve askori l\lemurlar 

Yoklaması 
İzmir 11ker1Jk şubeslodeo: 

1 - }.Haziran 936 giloün 

den 30 Raılran 936 gününe 

kadar İzmir askerJlk şubeaiu 

de kayıtlı yeril ve yabancı 

ihtiyat subaylarla biç kayıt 

olonmamıı ihtiyat &obayları 

bu mGddet zarfında yeni nil 

foa cilzdıoJarlle birlikte yok· 

lamalarını yıptırmık üzere 

hergfto şubeye bııvurmaları . 

2 - Şubemlıde kayıtlı 

olop ta vazlfeten Yeyahut moh 

telif 8uretleıle bıeka mıbal 
lerde bulunanlar da bolun· 

doklım mınıaka askerlik şube ı 
lerl vHıtaslle yoklamıl11rını 

ıubeye bildirmeleri. 
3 - Bu mOddet zarfında 

yoklımıya mOrıcaat etmlyen 

lerln hıldımoda kanuni moa· 
mele yapılıcıgı uan olunur. 

\.. ) 

başka birisi ile oynamaia 
kalkma.. Sonra başımda her 
biri yarım arşın Glmak üzere 
iki boynuz çıkar! Beni böyle 
görmek ister misin? Demiş 
ve karısından emin olarak 
işine gitmiş .. 

taşla ezdiler Der Zee ROYAL NEERLANDAIS 
-Başıarafı 2 inci sahifede- acentası KUMPANYASI 

olan sayım memurları ve Cendeli Han. Birinci kor- & Co. " ORESTES " vapuru 13 
jandarmalar bir cesede rast DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Mayısta gelip BURGAS. 
J 1 d h 1 k k 1 don. Tel . 2443 Ö amış ar ve et 8 ara o a "HERAKLEA" vapuru 25 V ARN A ve K STENCE 
haber vermişlerdir. Yapılan THE ELLERMAN LINES LTD. mayısta bekleniyor. 30 ma- limanına hareket edecektir. 
tahkikat neticesinde katiller Not: Vurul tarihleri ve " UL YSSES" vapuru 18 

Gel zaman, git zaman, b d 1 yısa kadar ANVERS, RQT-
tes it e ilmiş ve yakalana- vapur arın iıimleri üzerine Mayısta gelip 23 Mayısta 

Ahmed Naci işini bitirmiş 
ve şehirden yine çiftliğe 
dönmüş. Fakat karısı ken· 

rak adliyeye verilmiştir. değişikliklerden mes'uliyet TERDAM, HAMBURG, ve ANVERS, ROTTERDAM. 
Cumuriyet müddeiumumi- kabul edilmez. BREMEN DiREKT için yük AMSTERDAM ve HAM .. 

Jiğince tahkikata devam e· " OPORTO " vapuru 20 alacaktır. BURG limanları için yülr 
dilmektedir. "SAMOSn vapuru 8 hazi- alacaktır. disini karşılarken yüzüne 

dikkatli dikkatli bakmış. 

Ahmed Naci bunu fark et
tiği için: 

Yüzüme öyle dikkatli 
dikkath ne bakıyorsun? diye 
sormuş, karısı da ona şu 
cevabı vermiş: 

- Yalanın da böylesi 
olur mu biç?. 

Başka erkekle oynadığım 

takdirde hani başında her 
biri yarım arşın iki boynuz 
çıkacakdı?. 

Vedi Fikret 

[(iralık ev 
Göztepede Tramvay cad· 

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

.... -.............. ~-
DOK T () R Miicellithanesi 

Ali Agah 
Çocuk HastalıkJarı 

Mütehassısı 
Yeni Kavatlar çarşun 

No. 34 tı inci Beyler Sokağı /\'. 68 
Tehf 011 .1452 -· , -

l[zmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 

~~ABRIJ(ASI 

Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAf\il 
ZARiF 

UCUZDUR 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu mamulatı 

tercih ediniz. 

mayıs LONDRA, HUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çı- randa bekleniyor, 13 hazi- "ORESTES" vapuru 31 
karacaktır. rana kadar ANVERS, ROT- Mayısta gelip 6 Haziranda 

"FLAMINIAN" vapuru 22 TERDAM, HAMBURG ve ANVERS, ROTTERDAM, 
BREMEN DiREKT limanları AMSTERDAM ve HAM-

mayıs LIVERPOOL ve BURG ı· l · · _._ için yük alacaktır. ıaıan arı ıçın yu. 
SVVENSEA'dan aelip yük 1 kt 6 .. GALILEA ,, vapuru 22 a aca ır. 
çıkaracaktır. SVENSKA ORIENT 

haziranda bekleniyor, 27 ha- LİNİEN 

Satılık motör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markaJı az kullanılmış bir 
..,otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

Ökeilrenler! Mut-

laka (Okamf!ntol) ~ 

öksilrilk ~ekerle- cıa 

rini teerObe edi-~ 
ıiz .. 

Ve Pllrjen ~ahapm 

en Ostno bir mft.s· 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

~ 
~ 

:Q 

zirana kadar ANVERS, "GOTLAND" motörü 12 
ROTTERDAM, HAMBURG Mayısta beklenmekte olup 
ve BREMEN limanları için yükünü tahliyeden sonra 
yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG, 

AMERICAN EXPORT STE· BREMEN, (doğru) COPEN-
AMSHIP BORPOATION HAGE, DANTZIG, GOTE-

NEV YORK BMRG, OSLO ve ISKAN-

"EXPRESS,, vapuru 30 ma- DINAVYA limanları için 
yük alacaktır. 

yısa doğru bekleuilmektedir. "VIKINGLAND,, motörft 

NEVYORK için yük ala- 22 Mayısta beklenmekte 
caktır. olup ROTERDAM, HAM· 

S. A. ROYALE HONGROI- BURG (Doğru) COPEN
SE DE NAVIGATION DA· HAGE, DANTZIG, GDY-

NUBIENNE MARITIME NIA, OSLO ve ISKANDl-
BUDAPEST NAVYA limanları için yük 

"SZEGED,, motörü 27 ma- alacaktır. 
yısa doğru bekleniyor. BEL- SERViCE MARITIM 

ROUMAİN 
GRAD, NOVISAD, BUDA- "PELES,, vapuru 14 mayıs-
PES T, BRATISLAVA, VI· ta gelip ayni gün PiRE, 
YANA ve LINZ için yük MALTA, ve BARSELONE 
alacaktır. hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM Yolcu ve yük kabul eder. 
ROUMAIN ilandaki hareket tarihle· 

BUGAREST rile oavlonlardaki d'!q-işiklik-
"DUROSTOR,, vapuru 10 Jerden acente mesuliyet 

haziranda bekleniyor. KÖS- kabul etmez. Fazla tafailit 
TENCE, SULINA, GALATZ için ikinci Kordonda Tahmil 
ve GALATZ aktarması ve Tabliye tirketi hinaıı 
BELGRAD, BUDAPEST, arkasında FRATELLI SPER-
BRATISLA VA, ViYANA CO vapur acentaaına müra-
için yük kabul edecektir. caat edilmesi rica olunur. 
DEN NORSKE MIDDEL- Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

\. 

Kuvvetli mft.shil 
istiyenler Ş.ıhap 

SATIŞ YERLERi Sıhhat . silrgiln ~ 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI haplarını ~laruf C't$ 

HAsLINJE ~D-S. A-S 
SP ANKELINJEN) 

için yük kabul edecektir. 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 

OSLO 
T. A. Ş. ecza depolarından r:fJ .. BAY ARD" motörü 19 

l\limar Kemalettin Cadddesinde FAHRi KANDE· ve eczanelerden haziranda bekleniyor. IS-
.MIR otLU arasınlar. KENDERIYE, HAYFA, Dl-

__________________ ..., ·~!!!!!!~~~~~~~~~E~P~P~E~v~e~N~O~RVEÇ limanları 

BAŞ DURAK 

HAMDİ INJÜZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilftç ve tu· 

valel çeşitleri satar. 

1 1 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

girişilmez." 
Birinci Kordon, 

No. 2007- 2008 
telefon 

Şirketin Merkez ve F ctbrikası: lzmir' de Halkapınardadır 
y ~rli Pamuğu odan At, Tayyare, Köpekbaş, Değir· 
ıııen, Geyik \'C Leylak Markalarım havi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avr•panın 
ayni tip mensucatına faiktir. 

_·N~A 
./ 

Telefon No. 2211 ve 3067 
o fi ıu ,,~-

~ 

Telgraf adresi: 



4 • (UJuıal Birlik) 

lngıltere'nin uluslar sosyetesinden 
Avrupa işlerine karışmıyacağı 

çekileceği ve 
söyleniyor 

--------------------------------Muhafazakarlar partisi, Baldvin kabinesinin biran evvel istifa etmesini 
ist.iyorlar, lngiltere, 16 Haziranda yeni teklif Jerde bulunacak 

Londra 26 (Radyo)- iyi malumat alan çevenlerin iddia- Baldvin kabinesinde yapılması mutasavver olan tadilattan 
lanna göre, lngiltere hükümeti, 16 Haziranda toplanacak sonra lngilterenin Uluslar sosyetesi nezdindeki vaziy~tin, 
olan Uluslar sosyetesi konseyine cihan sulhunün muhafazası şimdiğioden çok farklı bir şekil alacağı söylenmektedır. 
ve teşrikmesai usulü} hakkıoda yeni bazı tekliflerde bulu- Londra 26 (Radyo)- Muhafazakarlar partisi, Baldvin ka-
nacak ve bu teklifJer kabul edilmediği takdirde Uluslar binesinin bir in evvel istifasıni ve teşekkül edecek olan 
şosyctesinden çekilecek ve ondan soara bir daha Avrupa yeni kabinenin yalınız kendi partilerinden mürekkep olma-
işlerine karışmıyacaktır. sını istemekte ısrar ediyorlar. 

-------· 1 ............ ·--------
Ingiltere-ltal ya 

M. l\Iussoliııi menfaat-
lerimize lıüı·met edil· 

melidir diyor 
Parts 25 ( Radyo) - (Eot· 

ransij o) gezeteefolo Roma 

muhabiri, ltalya - Iogiltere mü· 
naeebatı hakkrnda Sinyor Mos 
sollnl ile bir mnllkot yapmış 

ur. Sinyor Moesollol, gazeteci 
nio eoallerloe cevap vererek 

d"m1şılr ki: 
- Jogllıere'deo hiçbir şey 

araouyorom. istediğim, lnaaol 
yeti ve medeülyetl mahndecek 

olın bir harpten kaçınmak •e 

ıulbu muhafaza etmektir. Ro · 
ooo için, devletler arasında 

ıeerlkl mesai ve blrblrfmlzlo 
meoaf lioe hOrmet etmek ili· 
anadır. Aksi takdirde ozlaema 

JmUoeız bir hal ahr. 
Muhabir, bundan sonra hıl · 

yanın Hebeşlstanda ne yaptığı· 

aı aormoa u Sinyor Moesollnl 
de ıo cevabı vermiştir: 

- Babrşlııtan'ın mntebekl ak 
umını ıayyarelerlmlzln yard•m• 
ile lı;gal eımekteylz. Hıbeelsta· 

oın lktısıdi vaziyetine ~elince, 

oraya kaplıal dôkmek mca'eleel 
ılmdlllk mevzoub9hls değildir. 

GörOşmeler başladı 
Kahire 25 (A.A) - logi· 

Jizlerle Mısar'lılar arasındaki 

müzakerelere tekrar baş· 
lanmıştır. 

Araplar 
askerini 

bir İngiliz 
öldnrdüler 

-Başıarafi 1 inci sahifede
Arap nümayişçileri arasında 
yeni çarpışmalar olmuştur. 
Nufelsera hapishanesine hü· 
cum eden Araplar ile He
redah'den yetişen lngiliz 
askerleri arasındaki çarpış· 
malarda bir IniHİZ askeri 
ölmüştür. 

Kudüs 25 (A.A) - lngiliz 
il: komiseri Kudüs, Nablus 
ve Nebrunun Arap belediye 
reislerini azlederek yerterine 
Yahudi belediye reisleri ta· 
yin etmiştir. Hayfa limanının 
Arap dokuz amelesi grev 
ilin etmişlerdir. 

Nablusta Araplarla Yahu· 
diler arasında çıkan bir ar
bede neticesinde iki Arap 
ölmüştür. 

Kudüs, 25 (A.A) - Kı· 
yam halinde bulunan Arap
~ar Nasra yakınında bir 
kasabada bazı evlerde araş
tlrmalar yapan polisleri taşa 
tutmuşlardır. Polisler silah 
kullanmak mecburiyetinde 
kalmışlar ve neticede Arap· 
lardan birkaç kişi yaralan· 
mıştır. Arap sandalcılar 

Hayfa'da bir Yahudi vapu
runa Lomba atmışlardır. 

Smigli Pilsudski Dolunun zaı·arları Romenler 
Bir nutuk söyledi 
Varşova 25 (A.A)- Havas 

ajansından : Git -gide ideta 
mareşal Pilsudeski'nin yerini 
tutacok gibi görünen Leh 
ordusu umumi mlifettişi ge
neral Rydz Smigli Pilsudeski 
lejyonerlerinin kongresinde 
bir nutuk söyliyerek şöyle 
demiştir: 

-Tali ordu mensupları siya
setle meşgul olmamalıdırlar. 
Eğer siyasetle iştigal etmek 
icap ederse ben meıgul olu
rum. 

P!lsudeski lejyonerleri hali 
hazırda ' hükumetler teıkilat· 
larının temel taşını teşkil 
etmektedir. 

General Rydz Smidgli Ko· 
müniıt ve Naıyonal Sosya· 
list metodlarıoın aleyhinde 
bulunmuı ve Lehleri hüsnfi 
niyetle hareket etmeie da
vet eylemiştir . 

Filistin Yahudileri ve 

Arap Emiri Abdulla
hın bir mektubu 

- Baştarafı 2 incisalıijede • 
miyetler kurdu, uğraştı ve 
birçok şehitler verdi. Büyük 
harpte logiltere Araplara 
elini uzattı. 

Türkiye'den ayrılacak Arap 
memleketlerinin Kral Hüıe· 
yin idaresinde mUıtakil ola
cağını vadetmiıti. 

Ondan sonra Araplar, in· 
giltereye, kendisinin de iti· 
raf ettiği büyük yardımlarda 
bulundular. 
918 senesinde Osmanlı im· 
paratorluğunun taksimi hak
kında logiltere, Fransa ve 
Rusya arasındaki gizli mua· 
hede ifa edilince kral Hü· 
ıeyin itiraz etti. 

lngiltere hariciye nazırı 
Balfur Arap kralını temin 
etti ve Arap istiklali vadini 
tekrar etti. Ondan sonra 
lnsıifizler Yahudi maliyeci
lerine verdikleri vadi Arap
lara verilen vaadden üstün 
tuttular. Filistin Yahudi yur 
du yapılmak istenildi. Filis
tinde bidise çıktıkça gelen 
tahkik heyetleri Araplar 
lehine raporlar yazıyorlar. 
Fakat çok geçmeden hepsi 
unutuluyor. 

Yahudiler böylece 400 
bini buldular, siliblandılar, 
Arapların varlığı tehlikeye 
düştü. Şimdi Arap fırkaları 
birleşti. Hepimiz baıımıza 
sıelen tehlikeyi anladık. Ya· 
ıamak istiyen milletimiz 
böylece elbirliğinde devam 
edecektir. Gayemiz tam is· 
tiklll ve Arap birliiidir" 
demiıtir. 

Bir kadın da boğuldu 
Pazar günü öğle üzeri 

Kemalpaşa'nın Ulucak ~kö· 
yüne çok şiddetli dolu yağ· 
mış ve bunu bir buçuk saat 
devam eden yağmur takib 
etmiştir. Dolu, Uluca k ha va
lisindeki bağları çekirge 
geçmişe döndürmüş, bütüa 
mahsulü dökmüştür. Kemal
paşa 'nın diğer köylerine do
lu düşmediğinden zarar ol
mamıştır. 

Balkan şanıpiyo· 
nu ol<lulaı· 

Blikreş, 25 (A.A) - Ro
manya milli futbol takımı 
Bulgar milli takımını da 
bire karşı 4 golle yenerek 
Balkan futbol kupasını ka-
zanmıştır. 

Şiddetli yaimurdan husule 
gelen sellere kapılan bir ka
dın ile bir merkep ölmüştür. 

Mandalar komisyonu 
Cenevre, 26 (Radyo) - Bugün toplanacak olan man

dalar komisyonu, Suriye ve Filistin rnes'elelerini, gerek 
lngiltere'nin ve gerekse Fransa'nın ıenel sa\·aştan sonra 
mandaterliğini kabul ettikleri memleketlerin hali hazır ah
valini tetkik edecektir. 

Kurşuna dizilenler 
Adiı - Ababa 25 ( Radyo ) - Resmi ltalyan çevenleri, 

Adis - Ababa'da Habeşlerden yalnız elli kitinin kurşuna 
dizildiğini ve bunlardan otuz dokuzunun yağmacı ve diğer· 
lerinin de muhtelif cürümlerden ıuçlu olduğunu iddia edi
yorlar. 

·Feci bir dikkatsizlik 
Boynes·Ayres, 26 ; (Radyo) - Dün burada kadınların 

tertib ettikleri büyük bir otomobil kursu eınasında kursa 
iştirak eden kızlardan biri otomobilini seyirciler üzerine 
sürmüş ve dokuzu ağır olmak üzere 15 kifinin yaralan
masına sebebiyet vermiştir. 

Fransız tayyareleri 
Tolon 25 (Radyo) - Deniz manevralarına iştirak etmiş 

olan tayyarelerden bir gurub buraya dönmüştür. Bu tay
yareler yirmi beş adettir. 

------------------------------lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Mevkii No. Cinsi Seneliği V akfr 

' 180 Terzi oğla All peşe 68 DılkUo 

72 Asmalı me~ch Asmalı mescit 199 .. 
100 Hts1r Çıngm ç1roıaı 25 .. 
l 44 .. Bl11r meydanı 32 .. 
375 .. Birinci belediye ll .. 
500 Salepçi Asmala meıclt 160 Fmn 
120 Yeni mazbut Menzil ı. 1 ~1 Ev 
14.5 Pnar yeri T1eh çeıme 58 Ev 
160 Hoıtaol zade Kemer caddesi 14 DııkUo 

130 Gene osmao Tilklllk. caddesi 162 .. 
84 Romkuı Uzooyol çıkmuı 86 Fv 
48 Sarı hafız Medine yokuıo 4 EY 
48 Arnavut oğlu Hastane caddeei 78 DtıkUo 

76 Piyade oğlu Gedik 182 EY 
69 .. " Morabıne 6i Ev 
42 Kmm mescidi Tabak ahmet 3 Ev 

14i Batçı meıcldl 1klçtemelfk 318 Kıh ve 
48 Nlğboğlo Emir abmet . 21 EY 

160 Merdlnoll m. Oıman ıade 44 Kolap 
60 Rofaf dergAhı CımgOz 2~ Oda 

72 Blıu Blıpazarı 30 Dilkkio 
180' .. Birinci belediye 14, 12 .. 

Yukarıda nev'i, mevldl, No. ve ıenellk• foar bedelterl yazılı 

aklratı açık Htırma mGddetl içinde lateklt çıkmadığından bet· 
gGn maddede mOıayede~I OHlllmıthr. 1balesl 5,6,936 pazartesi 
gftnfl 11at l 5 tedlr. lıtekll olanların Evkaf mOdftrlOğOnde top· 
lıoıcık komlıyonı mGracHtları UAa olunur. 1367 
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Komünist ve sosyalisler 
niimayış yaptılar 

~~~----... ··4-~-----~~-
Ilalk arasında bulunan Leon 

Blum ' şiddetle alkışlandı 
.. 

Paris 25 (A.A) - Sosya· 
listlerle Komünistlerin 1871 
l<omüoist ihtifalioin ~abra· 
sıoı yad için !dün Perelac· 
naise mezarlığında federeler 
duvarında yapmış olduk· 
ları mearaıimin geçidi saat 
14 te batlamış ve aktama 
kadar devam etmiştir. 

Önünde ibtifal hareketi 
reislerinden birçoğunun kur
şuna dizilmiş olduğu meşhur 

duvar kırmızı bir kumaşla 
örtülmüş çiçeklerin altında 
kalmış idi. İhtilalci muharrir 
Herıri Barbusseun mezarı 

kırmızı çiçeklerin altında 

kalmış idi; alayın en önünde 
komun mütekaitleri gidiyor 
ve bunların bayraklarını ko· 
mun ihtilallerine iştirak et· 
miŞ bulunan ve miktarları 
ender olan:ihtiyarlarClan biri 
taşıyordu. Bunları; takiben 
sosyalist ve komünist sel· 
leri geliyordu. Bunların 
arasında bulunan bilhassa 
M. Blum hararetle alkışlan
mıştır. Arkalarından iki par· 
tinin mensupları, sendikallar 
cumhuriyetçi, eski muharip
ler ve münevverler gelmiıtir. 

Paris, 25 (A.A) - Sosya· 
listlerle komOnistlerin dün 
yapmış oldukları nümayiş 

saat 21 de sona ermiştir. 
Halkçılar cephesi mensupları 
ile meb'us Doriotun komü
nist grupları siyah bayrak 
taşıyan anarşistler ve Trot
zki'nin dördüncü enternas· 
yonalı menıupları . arasında 
ufak ·tefek hadiseler olmuş
tur. Doriotun grupları Mos· 
kova'nın Fransız siyasetine 
mudahalesine düşman olan 
Dorityu takib ediyorlardı. 
Trotzki'nin dördüncü enter
nasyonalı menıuplarana ko· 
münistler yuha diye baiır· 

mıılar ve Pere Lachaiıe 
mezarlıiına ıirmelerine mani 
olmuşlardır. 

••• 
ilk arpa mahsuln 
Don borsada 25 ku· 

rnştan satıldı ii 
936 senesinin ilk arpa 

mahsnlü dün borsaya geti
rilmiştir. 12 çuvallık arpayı 
Menemen'in Kaklıç köyün
den çiftçi Hasan oğlu Halil 
ile, !Tepecik Alman kulesi 
civarında çiftçi Halil' dir. Bu 1 
malları Kavala'h lsmail ve 
Filibe'li Ali kilosv 25 ku
ruştan satın almışlardır. 

Çiftçilerimizi tebrik eder, 
yeni mahsulün hayırlı olma
sını temenni ederiz. 

itizar 
Yazının çokluğundan bugün 

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

• Kısa Hizmet-
lilerden ...... 

Son muayenelerini 
yaptırmayanlar 

Aıkerllk tübeılndeo: 

Tnrklye ve yıbancı memle· 
ketlerde okuınot ve 936 ıeneel 
son yoklama zamanından ıoora 

mezon olmnt aekeri orta ehli · 

yetnameyl bılz 21 yatını t k· 
mal eden kısa blzmetlllerdeo 

son yoklamasını yaphrmnyao 
lJaylar fçlo l temmuz 936 da 

İzmir aekerUk etıbe•lode koru· 
lıcak olıo aakerllk mecllıloe 

oQfoz cftzd•nı ve mekteb mc· 
zonf yet vealkaııı ve dlplomılertf e 
mQracaetlerl . 

iz mir Vakıflar Direktörlüğünden: 
SeneUğl 

40 
50 
96 

200 
36 
32 
26 

180 
125 
144 
250 
200 
280 

48 
144 
145 

72 
280 
84 
7'}, 

400 
300 
200 

72 
120 
120 
250 
36 
60 

Vıkf, MevkU 

Karatat mucidi sandıkçılar 

pekslmetçl lbrıblm kestellf C. 
bıcı mıhmuı 
kaplan moıt.ta 

merdivenli 
asmalı meıch 

ti 

blear 

" 
il 

it 

" 
il 

" 
" 

hıyrettlo p. 
kOprflld F. 

" 
ealepçloglu 

" 
" 

M. hacı beelr 
Yakop bey 

eehrl Bedri 
kanh meıclt 
rom kot 

oomao sade 
yemtıçar1111 

oımın sade 
asmıh mesch 

bmerahı 

yorgancılar 
hlıar mey. 

" " 
ikinci bel. 
bfrlocl bel. 

11mıncı ı. 

bl11r meydanı 

" " 
pılancll1r 

birinci beledi. 
baean hoca 
yol bedeıtam 

" 
kemeraltı 

" 
" 

hisar öaO 

" 
h•ımahıne 

fenerci 

ozon yol 

No. 
39 40 
67·69 
28·1 
43·40 
44•1 
207 

2 
254 

13 
74 
12·14 

• 
4 

15 
11 
84 
92 

6 
13 

7·9 
39 
34 
40 
30 
46·u 
18 
28 

265·267 

13 
90 
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eT 
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dDkkln 
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" 

mtğaıa 

dftkkln 

" 
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" 
" 

ev 

" 84 " •• 86 ., 
8i p11aryerl at pazaıı 3 ,, 

Yakarıda nnl nomaral1tı yazıla akarıtın may11 ıonooa kıdar 
oiao icarları on gau mdddetle açık arhrmayı çıbrılmıttır. lha· 
leıi 5·6 936 cumı · gdnQ Hat 15 dedir. İstekli olanlar tcraltl an · 
lımak Gsere her gGo vakıflar nrldat memurluğuna Ye lhıleıl 

içinde o gQo ve o ıaatte nluf lar dlrektOrHlğOndc toplanacak 

komisyona marac11tları ilin olunur. 1358 26 30 5 


