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13 Jeı· 

Çarşaınba günü Cenevre"de 

toplanarak ltalya-Habeş me· 

selesini konuşacaklar. 

Fiatı (100) Para 

Rus Orduları 
" 

Hazırlanıyor 
- ' j 

x:x 

iıilat Küçük 
Avusturyaya 

devletleri bugün 
nota verecekler 

Macaristan da( Triyanon ) sulh muahedesini tanı
madığını devletlere bildirmek üzeredir, 

Macar gazeteleri hücum ediyorlar 
lstaDbul, 6 (Özel) - Avus 

turya'nıa (Sen Jormen) mu· 
abedesini bozarak mecburi 
askerliği kabul etmesi; Ro· 
manya, Yugoslavya ve Çe· 

ıc sq ss~ le 

Fransa'da 
Ceviz kadar do

lu dOştQ 
Paris S (Radyo) - Fraa· 

ıa'•ın birçok yerlerinde tid· 
detli fırtınalar olmuı ve ce· 
viz ltiyüklüjünde dolu düı· 
müıtiir. Baf'lar ve ıaeyva 
•taçları büyük zararlar gör
müştür. 

Askeri 
Konuşmalar 

Dış bak anımız,( Avala) 
• 

8j8DSID8 Bu"Jgaristan 
için ne diyor 

Tevtik Rüştü .ı\ras, buakşam lstan
hu1da, Yunanistanda parti başkan

ları topluntılarıuı bitirdiler 

kosloYakyayı harekete fe• 
tirmiştir. Küçük itilafı teşkil 

eden bu devletler; bugün, 
Viyana'daki müme11illeri va
sıtasile mealde ve fak at 

LoDdra 6 (Radyo) - Siyasi 
mahfellerde söylendiğine ıöre 

ayn ayrı olmak şartile Avus 
turya dış bakanlaiına bir 
nota vererek bitliıeyi pro· 

Ingiltere - Fransa • Belçika 
arasındaki askeri görilımeler 
Nisan ortasında baılıyacak· 
tar. 

Kabul edilmedi 
teato edeceklerdir. Paris 6 (Radyo) - Devlet 
Budapeşte'dea alanan ıon Şürası, Sosyalist Lideri M. 

haberlere röre, Macariıtau- Leon Blum'a karşı yapılan 
da (Triyanua) sulh muabe- tecavüz üzerine ilga ediJen 
deıiai taaı•amata ve bil· GlJmb(lş, Mussolini ile bir arada Aksiyon Fraasez birliği er· 
umum lau•uHtta mii1avat rarını bildirecek, bu hususta 1 bütün ~11 hidiceleria, Rema kinının bu ilıa kararını tab
iıtemeie karar vermittir. müzakereye amade bulun- seyabatınde tertih letlildiii dit için yaptakları müracaatı 

Macariıtan, Avuıbuya gibi tiuiunu bildirecektir. kanaatiai rösteriyorlar. reddetmiıtir. 
hareket ederek ıullı muahe· Macar gazeteleri, (Triya· .......... ~• 
.ıeyi ansızın bozmıy•c•k, nun) sulh muıaedesine şid- Lokarnocular, ayın9 ucu 
fakat biltün devletlere birer lletle laücum elliyorlar. 
•ota vermek ıuretile kıra· A · ı b f ·ı· p b c 

------~ ... ~-.... ~-~:upa 1ıyasa ... a ıı, erşem e günü enev-
Ilkbahar at yarışları- rede toplanıyorlar 

na dün haşlandı 
~~-----~--~·~-M·-----~~ 

Koşu alanı, baştan-başa seyircilerle 
dolmuş·' bir vaziyette idi 

JL 

ilkbahar at lf arııları dün 
b•ıladı. Koıu alanı çok ka· 
l•bılıktı. llbayımız Fazlı GD· 
leç te gelmiıti. 

Saat on dörtte birinci ko· 
fllya batlandı ve Kizım 
lceruamaaın koateai birinci, 
Emir Salib'in Gülzarı ikinci 
aeldi. Birinci gelen 245 ve 
ilciaci de 55 lira alır. 

Saat 14,30 .la ikinci ko· 
ıuya baılandı. Memdub'un 
Şlemi birinci ve Emir Sali
bin Ok sarısı ikinci ıel .. i, 
birinci 180 ve ikincisi gelen 
SS lira alacık. 

Üçllacü koıuya saat 15 de 
baılanmııtır. Abmed'in Ars
laa'ı ve Emir Salib'ia Alem· 
dar'ı iki•ci ıelmiıtir. Biriaci 

=r~len 200 ve ikinci gelen de 
SS lira alır. 

Saat IS buçatkta dördiincii 
koşuya başlandı. Bu koıuda 
Akif'in Tomru'su birinci ve 
Abmed'in Şorempo'ıu ikinci 
geldi. Birinciye 370 ve ikin· 
ciye 55 lira ikramiye verile-
cektir. 

Son koşu, tam saat 16 da 
oldu. Bu koıuya yedi hayvan 
iıtirik etmiş ve , prens. !'la: 
Jim 'in lbnibottof. u, b.ır!nc! 
Kemal'ın Albervıç de ıkıacı 
relmiıtir. Birinci gelene ı.ıo 
ve ikinci relene de 40 lıra 
ikramiye verilecektir. 

ikramiye kazanan hayvan· 
ların ıabipleri, 1'uılia husuıi 
hesaplar idaresinden ikra· 
miyeleriai alacaklı"lar • 

ltalya, 13 ler komitesinedeleğe gön
dereceğini bildirdi. Fransa 

plan hazırlıyor 
Paı is S ( Radyo) - 13 ler 

komitesi, Çar,amba rllnü 
Cenevre'de toplanacaktır. Bu 
aelteple, laıiltere Dıı iıler 
bakanı Lord Eden, Lokarno· 
cuların ne gün ve nerede 
toplanacaklarını telefonla 
sormuıtur. Aralarında takar· 
rür ettiii veçbile, Lokarno

cular, Cenevre'de inümiizdeki 

Perıembe rllnü toplanacak· 
tardır. lu laususta, yalınız 
ltalya'aın fikri henüz ıorul· 
mamıştır. Maalaaza, tliierleri 
kabul ettikten soara ltalya· 
nın tla muvafık cevap vere
ceii ıöyleaiyer. 

Lord Eden Lokarnocuların toplantısı 
48 saat ıürecektir. Bu top· reler için bir esaı aranacak 
lantula, milıtakbel müzake- - Devamı diJrdüncü sahifede-........................ Hl. _____ _ 

Lik maçları: 

Altay,maçı yarıda hraktı· 
ğından A. O. galıp sayıldı 

~~-----------~ lzmirspor 4-0 Şarksporu, Demir· 
spor2· l Burnavayi yendiler 

Lik maçlarına dün de de· Oyuna lzmirsporlu llakem 
vam edildi. Havanın rüzgirh Sabri'nin idaresinde baıJaa· 
olmasına raimen, Altay-Al- dı. Altay mildafaaıında de· 
tıDordu maçının ehemmiyeti, iitiklik yapmıı, Altınordu· 
meraklıları ııba11 çek•itti. -Devamı 4 anca ıa'lıiJid-=. 

Dış bakanımız Maksimos'la bir arada 
Istaahul, 2 (Özel) - Dış Aras, bugiln Bılgrad'.&an 

Bakanı•ız Tevfik Rüştü - Deuanu dördiıncü~(ahifede
(Araı, (Avala) ajansını• özel 
aylarını kabul ederek bir 
tliye•de bulunmuıtur. 

Te•fik Rlıtn Ara•, Bal· 
kan ittifakı•ın tam bir •ah· 
det laaliade b•luadutunu 
ıöylediktea ıeara, hllkOme
timizin, ltiitlin siyasi hidi
selenle Yuguslavya ve lliier 
•ilttefiklerile ayni fikirde 
bulunduiunu beyan eyle· 
miıtir. 
luliaristan, Avusturya ıibi 

sulh muahedesini bozarsa 
Balkan ittifakını teıkil eden 
tlevletlerin ae ıibi bir vazi· 
yet alacaklarını soran aytara 
Dıt lakaaımız ıu cevaltı 
ver mittir: 

- BuliarİltaD'ın, komıu
larile temasa ıelmeden b6yle 
1:.ir laarekette bulunaea;ını 
zannetmiyorum. Ben bu 
m11'elecle betbia tleiilim. 

lstaabul 6 (Özel) - Dış ı 
ltakaaımız Te.fik Rilıtii 

Kraliçe Mari 
Belgrad'a gidiyor 

Kraliçe Mari 
lstanbul 6 (Özel) - Yu· 

iOslıvya kraUık Naibi prenı 
Pol'ua zevcesi do;urmak 
üzere bulundu;uadan Ro· 
manya kralı Karol'un valide
si kraliçe Mari, dojumcla 
1'ulunmak üzere Belırad'a 
hareket etmitlir. 

c-~~---(_U_J_u_sa_ı_B_ir._H_k_)_e _G_ö_r_e_-_-_______ J 
Halk ve mekteplere çok ucuza 

kitap vermek lazımdır 
Bir taraftan, halk okumıyor, diye sızlanıyoruz. Diier ta· 

raftan mektep kitapları ve levazımı bile cidden çok paha· 
lıdır. 

Halkı• okumadıiının birkaç sebebi vardır. Fakat paha· 
lılık, batla geliyor. Gazete ve mecmua aatııı, ne kadar 
bollanırsa bollansın ve artsın, asıl raye, kitap satııınıa art· , 
maaıdır. Biz, hiçbir vakit baıka yerlerin kitap fiatlnini eıaı 
tutarak mukayese yapamayız, buna baklnmız yoktur. Çilnkll 
hem fakir bir milletiz, hem de çok okumak iatiyacındayız. 
V • bu ihtiyacı tatmin edebilmek içi o de her çareye bıı 
vurmak mecburiyetindeyiz. 

Halka iyi •• faydalı kitap veremediiimiz gibi, baıaraltil· 
diiimiz eserlerin fiah da bugünkü orta kazanç seviyesine 
bile uyıun detildir. Münevver bir daatum var. O anlatı• 
yordu. 

• Devamı 4 ncii 14Ahifede : 



~Sahlfe2 

Avusturya 
Bulgaristan'dan 

tütün alıyor 
Sofya 'tlın ılikadar mües· 

selerimize gelen maliimat a 
göre, Bulgar Milli bankası· 
nın, Avusturya rejisile yap· 
tığı bir uzlaımada, Avustur· 
ya, Bulgaristan'dan bu sene 
içinde yUz milyon leva kıy
metinde tütlin aahn alacak · 
tır. Bu miktarın mahsup 
muamelesi şu suretle yapı· 
lacaktır. Bu miktarm yüzde 
75 fİ, AYusturya'dan 1abn 
alınacak malların bedeline 
aay1Jacak, yüzde on dördft 
Viyana'daki Bulgaristan se· 
faretine ve Avasturya'da 
bulunan Bulgar talebe ve 
hastalara ·yüzde altısı da 
Bulıar miUi bankasının ve 
Sofya belediyesinin İştiLraz 
kuponlarının ve baıine tah· 
•İllerinin mübayaaaına tahıis 
ohınacak ve mütebakı yüzde 
beş te Bulıaristan'dan lıviç· 
reye gönderilecek olan tran· 
ait mallarının Avusturya de
miryollarına •erilecek bedel -
ler için ayrılacaktır. 

Italya 
Bankaları takyi-

• 

dat altında 
Geçen haftanın mali bi

diselerini bir sıraya dizen 
Avrupa razeteleri, bu hadi
selerin baıında ltalya'nın. 
baakalar için almış olduiu 
hayrete fayan tedbirleri 
riateriyorlar. Mu11oliai; ltal
ya'daki hasuıi bankalara 
koymuı •lduj'u takyidatla 
krediye el uıatm•k isteme
clitini iddia ettiii balde, 
beyaelmilel mali müe11eacler 
ve batla AYrupa para bor
saları, bu hidiseyi koacman 
bir iıtifhamla karşılamıılar 
ve dikkat nazarlarını ltalya· 
ya çevirmitlerdir. Son gelen 
haberler, fatiımin, biltfin 
l.nkalara •azettiti koDtro
lli•, ltalya dahilinde dahi 
feaa tesir yaptıiını bildir
mektedir. 

Hain komiser 
V atanilerden bir ibti .. 

yara ne işkenceler 
yapmış 

Şam (Özel aytarımdan)
Şa111'lıla11n =ıon grev, nüma
yiılerinde tevkif olananlar, 
polisler tarafından iıkence 
ıardiiklerini iddia etmeie 
haılamıılardır. 

Kalabalık bir halk kütlesi 
baıvezire müracaat ederek 
poliı komiıeri Sabri Elkuva
ai hakkında tahkikat açıl
masını istemiıtir. 

Bu komiser, tevkif olunan 
Şak6rülharistani adında 60 
yaıında bir ihtiyarı deinek 
k1rılıncaya kadar dövdiirdiik· 
ten ıonra dij'er mevkuflar 
önünde yiz üst& yere yatır· 
mıı, elleri ve ayaklarını! Po
liılere tutturduktan sonra 
ihtiyara bir kazık sokmuıtur. 

ihtiyar bnnua üzerine 
bayı1mıı ve iki giln bay
rı• lkalmııtır. 

Şimdi dava açan bu ihti· 
yar, komiserin mahkemeye 
verilmesini istemektedir. Hü· 
kumetin, komiser hakkında 
kanuni muameleye tevessül 
-Det amı 4 üncü •alıi.ficl1>-

(Et.al Birik) 6 Niıan 936 

:Gayri menkul malların açık 
artırma iliaı 

Salihli icra mem•rluiundan: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek rayri meakuliia 
ne olduğu: Bir hektar 9739 
metredea ibaret bir kıta tarla 

Gayri menkulün bulundu
ğu me•ki, mahallesi, sokağı 
numarası : Tapunun 11 no. 
eylül 935 tuihli tapuya mils· 
tenit, çayköy ada mevkiiode. 

T alcdir olunan kıymet: He
yeti umumiyeai üç yllız altmıı 

beı lira. 
Artırmanın yapılacağı yer, 

gün, saat: 6 S-936 çarşamha 
saat 14-16. 

· 1 - işbu gayri menkulün 
';;tirma ıartnamesi 16·4·936 
tarihinden itibaren 935-1701 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"SATURNUS,, vapuru "el
yevm limanımızda olup 28-
3-36 da ANVERS, ROT
TERDAM , AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları 
için yilk alacıtkbr. 

"HERCULES., vapuru 6-
4-J6 da gelip 11-4-36 da 
ANVERS, ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAM
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

.. GANYMEDES" vapura 
8 ·4·36 da beklenmekte olup 

yllktınü tahliyeden sonra BlJR
GAS, V ARN A ve KÔS
TENCE limanlan için ylk 
alacaktır. 

.. GANYMEDES ., vapuru 

lzmir sicilli ticaret memurluğundan; 
Tesçil edilmif olan [lzmir 

suları Türk anonim ıirketi) 
nia 31, 3-936 tarihinde adi-
yen toplanan heyeti umu
miyesi zabıtnamesi ticaret 
kanunu bükömlerine ıöre 
sicilin 1594 numarasına kayt 
ve tesçil edildiği ilin olunur. 

lzmir sicilli ticaret me· 
murluğu resmi mührü ve 

H. Tenlk imzası 
1 - Zabıtaaame 
2 - Hi11edarlar cetveli 
lzmir Suları Türk Anonim 

Şirketi 
31 Mart 1936 tarihinde 

Salı ınnü ıaat 15 te lzmir· 
de ıirket merkezinde alel· 
ade içtima eden bissetlarlu 
meclisi umumisi 

Zabıtname 
Konuıulacak itler 

1 - idare mecliıi ve mü· 

umumiye riyaset ederek 
meclia saat 15 te açılmııtır. 

Meclis reiıi bay Rahmi 
Giintay ve bay F. Zalloniyi 
reylerin sayılmasına ve bay 
Hamdi Atlı meclis katipli
ğine memur etmiıtir. 

İzmir nafıa miie11eseleri 
komiıerliii vekili baı müfet
tit ilmi Onataslan . hazır bu
lunmuıtur. 

Doktor bay lsmail Vlsıf 
miirakıp : ııfatile mecliste 
buluamuıtur. 

Meclis tetekkül etmekle 
ilinab havi~gazeteleri mecliıe 
ibraz etmiıtir. lzmirde çıkan 
27 ıubat 1936 Anadolu, Yeni 
Asır ve Birlik ıazeteleri. 

ki olan temıiyeti umurların • 
dan dolayı meclisi umumi 
müttefikan kendilerini ibra 
eylemiıtir. 
4 - Mecliıi itlare azaların-

dan Bay saylav Nazmi Topçu 
oğlu ve Bay aaylav Hamdi 
Aksoyun iıtifalarına mebni 
yerlerine Doktor Bay Hasan 
Yuıuf ve Dektor Bay Hüse-
yin Hulki'nin intihapları mec
lisi umumice müttefikan ka
rarlaıtmlmıştır. Meclisi idare 
azalarının her birine beher 
içtima için 25 lira hakkı ha -
zur ücreti olarak verilmesi 
meclisce kararlaıtırılmııtır. 

no. ile Salihli icra daireıiuin 
muayyen numarasında her
kesin rörebilmesi için açık
tır. ilanda yazılı olanlardan 
fazla malümat almak isti yen
ler, iıbu ıartoameye ve '35. 
1701 dosya numarasile me· 
muriyetimize müracaat et· 
melidir. 

20-4-36 tarihinde gelip 
25·4 36 tarihine kadar rakip raporlarının okunması 

Meclis reisi nizamname 
mucibince asaleten ve ve ki· 
leten hazır bulunan hissedar
ların (2408) iki bin dört yib 
ıekiz biase senedile (80) 
seksen reye malik oldukla
rını tebeyyün ettirmiıtir. 
lçtimaın nıul ve nizamına 
tevfikan teşekkül ettiii te
beyyün ederek konuşulacak 
iıfere geçilmiştir. 

5 - Doktor Bay lsmail Va· 
ııf'ın 1936 ıenesi mecliıi u· 
mumi içtimaına katlar mura
kip olarak iatibabını ve se
nevt (200) ikiyüz lira tahıisat 
itasını heyet umumiye müt
tefikan kabul Ye karar al· 
tına almııtır. 

ANVERS, ROTTiRDAM 2 - 31 birinci kinun1935 6 - Meclisi umumi, meclisi 
idare azaları adan her birine 
kendi veya ıahsı ahar nama· 
na bizzat •eya bilvasıta ıir· 
ketle muameleyi ticariye yap· 
mak nzere Ticaret kanununu• 
323 6acü maddesine te•fikaa 
salahiyet verilmesini mltte
filr.an kabul ve karar altına 
almıttır. 

2 - Artırmaya ittirik için 
yukarıda yazılı kıymetin 
yiizde 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanıa te· 
miaat mektubu tevdi edile-
cektir. (124) · 

3 - ipotek sahibi alacak
lılarla diier alikadarla11n ve 
irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul iizerindeki hak
larını hususile faiz ve maa· 
rafa dair olan iddialarını 
iıbu ilin taribindea itibarea 
yirmi gün İçinde evrakı mis· 
bitelerile birlikte memuriye· 
timize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde laakJarı tapu ıi· 
cilile ıabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaımasındaa laı
riç kalırlar. 

4 - G5sterileo günde ar· 
tırmaya iştirak edenler artır
ma ıartnameaini okumuı ve 
lüzumlu maltımat almıı ve 
bunları tamamen kabul et; 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman-
da ıayri menkul iç defa bai
rıldıktan aoara en çok artı
rana ibale edilir. Ancak ar· 
tırma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiı beıiaf 
bulmaz Yeya satış isteyin ala· 
caj'ıaa ruchanı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o rayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazla çıkmaHa 
en çok artıranın taabhiidil 
baki kalmak üzere artırma 

on beı g&n daha temdit ve 
OD befİDcİ fÜnil ay11i ıaatta 
yapılacık artırmada, bedeli 
aatıı isteyenin alacajına rüc· 
hanı olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin 
edilmiı alacakları mecmuun· 
dan fazla ya çıkmak ıartile, 
en çok artırana ihale edi· 
lir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezae ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düıer. 

6 - Gayri menkul kendi-
sine ihale olunan kimse der· 
bal veya •erilen mlUılet içia· 
de parayı vermezae ihale 
kararı feabolunarak kendi· 
~nden evvelen yiikıek tek· 
lifte bulanan kimse arzetmiı 
olduğu bedelle almağa raıı 
olmaz veya bulunmana be· 
man on beı ıün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. iki iha • 

AMSTERDAM ve HAM· 
BURG limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LlNIEN 

.. ROLAND ,, motörü 29· 
3 -36 tarihinde beklenmekte 
olup yllkünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DATZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yftk alacaktır. 

11ALGERIA,, vapuru 14·4-
36 da beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG , 
OSLO ve ISKANDINAVY A 
limanları için y6k alacakt11. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"AR DE AL,, vapuru 3·4-36 
da KuSTENCE, GALAZ, 
BRAILA ve SULINA hare
ket edecektir. 

"ALBA JUL VA" vapuru 
16-4-36 da gelip 17-4·36 da 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede· 
cektir. 

.. PELEs: vapuru 21-5-36 
da gelip 13-5-56 da PiRE, 
MAL TA, MARSIL YA ve 
BARSELONE hareket ede
cektir. 

.. ALBA JUL YA., vapuru 
7-6·36 da beklenmekte olup 
8-6-36 da PiRE, MALTA, 
MARSIL YA ve BARSELO
NE için yük alacakbr. 

Yolcu kabal eder. 
llindaki hareket tarihle· 

rile navlonlardaki d~iiıiklik
lerden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla tafsillt 
için ikinci Kordonda T abmil 
•e Tahliye tir keti binaıı 
arkasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentasına mira
caat edilmesi rica olunur. 

T elefoa: 2004 • 2005 - 2663 

le arasındaki fark ve geçen 
ıiinler iti• yüzde 5 ten he
sap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olun11r. Mad
de (133) 

lıbu tarla yukarıda göste· 
rilen 6-5-936 tarihinde Salihli 
icra memurluju odaıında it· 
bu ilin ve göıterilen artırma 
ıartnamesi dairesine ıatılaca· 
iı ilin olunur. 

lzmir defterdarlığından: 
lnıııaın vergi borcundan ötürü tahıil emval yasasına 

göre haciz edilen Hasan boca mahallesinde Kuzu otlu 
caddesinde kiin 33-9,10,11,12 sayıla dört dilkkln tarihi 
ilindan itibaren yirmi bir gid müddetle aatılıia çıkarıldı· 
ğından pey ıürmek iıtiyenlerin defterdarlık tabıilit kale· 
mine gelmeleri. 27-1 ·6·1 l 797 

tarihli bilanço, kir ve zarar 
besabile mevcudat defteri· 
nin tetkik ve kabulft. 

3 - idare meclisi aıala
rile mllrakibin ibra11. 

4 - idare mecliıi azala· 
rından iıtif a edenlerin yeri· 
ne yenisinin intihalııı Ye aza 
bakkı huzurunun tayini 

S - Mllrakilıı intihabı ve 
ücretinin tayini 

6 - Ticaret kanununun 
323 tloctl maddesinde tev· 
fikan idare meclis azalarına 
kendi veya ıahıi ahar na
mına biızat ve bilvasıta ıir
ketle muamele yapmaia sa· 
llhiyet verilmesi. 

Meclisi idare reisi aanisi 
doktor bay Ali Agih meeliıi 

Meclisi idare mlrakıp ra· 

porları 31 kiauaueYYel 1935 
tarihli bilinço kir ve zarar 
hesabı mecliı kitilti tarafın· 
daa ekunm•ıtur. 

Kararlar 
1 - ~ecJisi idare ve müra· 

kip raporları muhte•eiyah 
mnttefikan kabul edilmiıtir. 
2 - 31 Kinune•vel 1935 

tarihli bilinço kir ve zarar 
hesapları mlttefikaa ve mev· 
cudat defterinin tamamiyeti 
de kabul edilmiıtir . 
3 - Meclisi idare azilarile 

murakibin bugüne kadar va· 

Koauıulan itler bitmiı ol
duğundan içtima saat 4 te 
nihayet verilmiıtir. 

h:mir 31 Mart 1936 
Meclis reisi: Dr. Agih Diael 
Reyleri tadat eden mecliı 
kltibi: R. Gintay Ham4i 
H6k6meti Cumburiye aamıaa 
lzmir Nafia miie11eaeleri ko
miserliii vekili Baımlfıttit 

1. Onataılan 

31 Mart 1936 ıalı ılnü IZMIR SULARI TÜRK ANONiM ŞiRKETiNiN alelade içtima 
eden biaaedarlar heyeti umumiyesinde hazar bulunan biaaetlarlar cetveli 

Hiasedarlann lkametglbları Hissedarlar vekillerin Temsil edilen Rey lmıalrı. 
iıi•leri isimleri ikametrilaları laiaae adedi adetli 

Soeiete Bılıı pour la Brukaeles Bay Feraaad Bourguet lzmir 300 Bourıuet 
Fiaance et l'l•duıtrie 10 
(Br •fiaa) S. A 
Ba7 F ernand Bourguet lzmir 
Mr. Raymond Ponıolet Ucole 
Bay Rahmi Güntay lzmir 

,, Rahmi Gnatay lımir 

Mr.Albert Zenobe Maudouks Ucole,, Françoiı Zalleni lzmir 
Bay Françoiı Zalloni lımir 
Mr. Artbar Maaure Brukaeles ,, Hamdi Atlı iz mir 
Bay Hamdi Atlı lzmir 
Mr. Lucion Sermen Chaubrire " lmre de Doloıh lzmir 
Bay lmre de Dol•gh lımir 
Mr.MariaıDrasuezTripola Brukseles" llyaa Strouro lımir 
Bay llyaı Strouıo Izmir 
Mr. Ma,.el Peren Brakselea ,, Haydar Kararöz lzmir 
Bay Haydar Karaıöz lzmir 
Mr. Edmoad Tonnoau Ikseles ,, Mahmut lımir 
Bay Mahmut Özereli lzmir 

Reyleri tadat eden 
R. Glntay 

Yekun 
lzmir 31 Mart 1936 

Mecliı kltibi Heyeti umumiye reiıi 
Hamdi Dr. Arlh Dinel 

1 
300 10 R. Glntay 

1 
300 10 F. Zılloai 

1 
300 10 Hamdi 

1 
300 10 lmre 

1 
300 10 Elio Struro 

1 
300 10 H. Karaılı 

1 
M. Öıegeli 300 10 

1 
2408 80 

HUkCımeti cumuriye aamıaa 
iz mir Nafıa mtlesaeaeleri 
komiserliği vekili baımiifettiı 

1. Onataslan 

r;{S{0
n Tayyare Sineması~r 

B lUI g U• • n Bfttftn J~mir Balkının eabırsızlakla bekledikleri sene
nin en gflzel en kahkahah en zarif filmi 

HER SEANSTA 

Aşk Bandosu 
FERNAND GRAVEY'iN temsil ettiği bu film seyircilerini kahkahadan kırıp 

geçirecek, hatırası yıllarca unutulmayacaktır 

"AŞK BANDOSU" çok uzun bir film olduğundan seans saatlarında 
deiiıiklik yapmak zaruretinde kalıamııtır. Seanılar fU saatlardadır. 

Seans saatları 
14,30 • 16,25 • 18,45 • 21,5 Cumartesi günleri 12,10 da baılar 12,10 
ve 14,30 seanılarında talebeye te•ıilitlı bilet verilir. Pazar ftinleri 

12,10 da baıhyacaktır. 

AYRICA: 'fflrkçe sözlO FOKS dünya haberleri 
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N. V. 

~"'. H. 
C•vrilecek garri •••kalla 1§ 1 
•• oldufu: iki kıtada 1 llek- = Bu·. yu·. k Pı· yangosu §5 Mocellithaneıi & Co. Cendeli Han. Birind kor-
lar 9U2 metre bir ve S ii$ ~ S OEUTSCHE LEY ANTE LıNIE don. Tel. 2443 
hektar 5760 •etere ltir, il J ~ • AGUILA. Hpuru halen THE ELLERMAN LINES L TD. 

acentası 

Garri meakulln bulunda- ~ Şimdiye kadar bin erce kişiyi !il Yeni Kavatlar çarşıaı limanımızda olup ANVERS, • MARDINIAN" •apara iıı llletki, mabaUeai, aok•iı § ~ N 34 ROTTERDAM, HAMBURG mart aibayetiade LIYER· -••raaı: Tapaau 3·2·9.'16 İi zeDlı(İD etmiştir. i5 O. ve BREMEN için yak ala· POOL ve SVENSEA'dH tırilı •e S, 6 namaralanada ; • • • • • j caktır. gelip tahliyede bulunacak. lca11uı Çaylcör ada mevküııde. iE 6 ıoı ke(lıde 11 Nıaan 936 datlır. iiE • ANGORA • Hpuru "THURSO. Hpuru nloaa 

Takdir olunan kıymet: 1 
59

8 k Ik • 200 000 L • d =l••mll!D~O~P,K'tT~O~RP-1'1 HAMBUltG, BREMEN ve iptidasında LIVERPOOL •• 
hektar 9112 metre tarlaaın 1 QyQ ramıye: ' ıra I~ ANVERS'ten yllk çıkar· SVVENSEA' .. n gelip , ... 
beher cllallml Jetli buçak iE A 30 20 15 12 :.:: Ali ..laAb mııtır. Jiyetle bulunacak. 
lira •e difer beı laektar =: yrıca: ,ooo, ,ooo, ,ooo, ,ooo, 1§ ~ .. DELOS " vapuru 13.•ni· .. GRADNO .. ••puru mart 1 k • k • J 1 (50 Çocuk HutabkJarı v 
5760 metre tufanında beher lo,009 lira ı ı ramıye ere ,ooo) ~ MDtebuaıaı aanııla bekleniyor, 18 nisana nib•yetiade LONDRA,HULL dllıı&ml ilci lira. liralık iki mGkifat vardır. ~ '~inci Beyler ~ N. 68 k•dar ANVERS, ROTTER· ve ANVERS'tea gelip talıli· Artırmanın 1ıpılacajı yer, == Telelon 3452 DAM, HAMBURG ve BRE· yede bulanacak n a,.ı 
~~ ~~·:~. 6"

5
"
936 

l'Ar .. alte IUllllllHIHllllHlllNUHlllllllllffllllllfflllllHlllHIUIHlllllllHllHllUlllUlm# Iİİlll•~•0•1•11 • ;•k_m_o•l ö•r••••ı :i~r. limanlarına ylik • 1•· :;:::~. HULL ifla ,ıık 
1 - lıba rayri mankalla AMERICAN EXPORT LINE Not: Vural tarihleri •• 

•rhrma .. rln•meıi 1'·4-936 12 beygirkavetiade (Dizel) "EXMORE. vapuru 12 ni· .. purlana Wmleri ilseriae 
taribinden itibaren 935-1909 .:9!!!!!!!i!!!!i!!!!!i!!!!!i!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!I~!!!!!!!. markab az kallandmıı bir Hada bekleniyor, NEV- defifildilderdea mu'uliyet 
No. ile Salihli icra daireıinin BAŞ DURAK YORK için hamule •l•caktır. kabal edilmeı. 

d lı "'ot6r aabbkbr. Taliplerin S. A. ROY ALE HONG-
lllaayyen aamaraıın a er- H AMDJ• Nu·· ZHET idarehanemize mlracaatfarı ROISE DE NAVIGATION nisanda bekleniyor. HAYFA lıeıin 1"6rebilmeıi i~in açık- E ET MARITIME ISKENDERIYE, DllPPE ve 
hr. illada yazalı olanlarclaa s hh E • illa olunur. FLUVIAL NOR VEÇ limanlar1aa ylk at Czanesl " DUNA ,. ••paru 10 ni-fazla lma16mat almak iıti· } alacaktır. 1 b 

barenlerl Mat· ıanda bekleniyor, GALA TZ, .. Vapurların ı' ıı'mlen·, ...a. 
Yen er, it • .. rhıameye H •-

935-1909 doıya •umarulle Yalnu ıue temiz ve neuz ilAç ve ıu- laka (Okaml!ntol) BELGRAD' BUDAPEŞT ' mo tarihleri ve D&Ylun tarf. 
111emari1etimize mlracaat valet çe,i eri eatar. k k ı ,... • tl 

'-- . , BRA TISLA VA ve VIY ANA felerı· lıa•-kıada bı·r taalalllde 
etmelidir. ~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~- 6bClrO fe er e CU için yBk alacaktır. girifilmeı ... 

2 -Artırm•r• ittirak için • rini ıecrilbe ..ıı --ı SPANSKELINJE • OSLO Birinci Kordon, telefoa 
yukarula yazılı kıymetin ylı· 1İ&.. ~ .. BAY ARD " motarı 11 No. 2007 - 2008 
de 7,5 niılaetinde pey ••ya 8 .- ) · ı A ~ 
milli bir .... k.ıua tomi•at agcı ara 1 an ~ rıı . y .. 

mektuba te••leıılileeektlr.(124) Ere bat mıatokalanaıılaki oatıı •ceatal•rımıııa isimleri 11 Z fil lr ll fi file fiS ll ca tı 
3 - ipotek oahibi alacak· ve •eealolan• lıojcal•rıılu tolep edebilecekleri •• yilkıek O) ., • · - · • · • -.---lılarla .ııı ........ d.rluua ve k • ı-..... Tu·· rk A. Şırketının irtifak hakkı ulaipleri•ha perakeatle fiatler ıualartlu: Pera ea e Hbf fiatleri ....,... 

r•yri menlınal lzerbuleld Satıı mıntaka11 Acente belıer torl:ta için 

h.ldanaı baoulle faiı ve Iımir Euııf ve A ... li b .. k•aı • lımir 330 kuruı = HALKAPINAR KUMAŞ 
ma1raf• dair oı.. iddialanaı lımir Memarl•r kooperatifi • 330 • ~ 
itba ilh tarilti•den itibar•• MHiH K•dı ojla Ahmet ,, 341 ,, FA BRJKASI 
yirmi ıBa i~inde evrakı mlı· Alaıehir Eınıf Ye Ahali bankası M 350 ,, 
bitelerile lııirJikte memuriye-
timiıe bildirmeleriiicıp eder. Turrutlu · " .. ,, " 342 " 
Aksi halele hakları tapu si- Salihli " " • ,. 347 " 
cilile ıabit olmaclılrp Hbf Urla Cezayirli Hüaeyia Av11i 
bedelini• paylıtmaııadaa ve Fuat Urla 345 " 
hari~ kalırlar. Çeı•e .. ., ,, " 3SS .. 
4 - Glıterilea ılade ar- Seferilaiur " .. " " 35S ,. 

t · • L Kemal-ta Awni Meıerretci la•ir 3A " ırmayı ııtıraa edealer artar- ..,.. 
•• t • · •- Sema " • " ,. 349 " tar aameııaı ••amaı Ye 

ltlzamlu malumat almıı •• Karkaiaç " " " " ~= " 
b 1 Bıhkeıir " " " " " an arı tamame• kaltul etmiı N k L • d ı B 360 

Bergama Hilmi ve amı oara er er , erı••• " 
ad Ye itibar olun•rlar. Meaeme Salih Nuri , lamir 336 " 
S - Tayie eclilea ıamaatla Akbiur M. Fahrettin Mııarcı , Akhi1ar 348 ,, 

rayrimeakul I~ defa lııaianl- Klkllrtlerimiz kurıu• mlihlrl& (SO) ellif er kiloluk terha· 
dıktaa ıonra en çok arbraaa larda satahi• çıkanlmııtır. Beynelmilel 16hreti haiz Lond
ihaJe edilir. Aaeak artır•• rada (Daaiel Gnffth) laltoratuvarıncla yapbrılaa talılilde, 
laecleli muhammen kıymetin k&k&rtlerimwn, 
Jlzcle yetmiı beılai bulmaz yllzde 99,S 1 safiyetle 
••ya ntıı iıtiyeaia alaca;u.a 
rtlchaaı olaa difer alacaklılar 
la.ıanupta beclel bunların o 
l•yrimenkal ile temin edilmit 
•lacakla11nıa mecmuuaclaa 
faılaya çıkmaua en çok ar· 
lıraaın taabhlldll baki kalmak 
&zere artırma onbeı ı•• dalıa 
teındit •e onbeıinci l'İl•tl ay
•i saatta yapalacak arbrmada 
bedeli Hbf iıtiyenia alacajına 
tGcbaaı olaa dijer alacakbla · 
tı11 o ••1rimenkal ile te•İ• 
ttlilmit alacakları mecm•ua
daa fazlaya çıkmak ıartile en 
Çok artırana ilıale edilir. Bay· 
le bir bedel elde edil•eıse 
ihale yaapalamaı. Ve 1atıı ta· 
lebi dlifer . 
6 - Gayri•e•lrul keadiıiae 

ilıale ol•naa kimıe clerlaal •• 
Ya Yerilu mlhlet i~acle pa
rayı • '1meHe ilıale lr ararı 
feıboluaarak keadmaden e•· 
•el en ylkaek teklifte bulu· 
•aa kimıe arıetmit oldaiu 
bedelle almata razı olursa ona 
tazı olmaz veya baluamazsa 
hemen onbeı ıln •ldcletle 
artırmaya çıkanlıp en çok ar· 
tarana ibale etlilir. iki ilıaJe 
•raaı•daki fark •• ı•f•• 

olduiu anlatdmııtır. 
Klldirtlerimiz hağcıhk için ıoa derece fayclab lıaualara 

haiz muzır maddelerden tamamile iri ve •11 ylkaek ecnebi 

kOklirtleriae muadildir. Keçiburlu kClkClrtleri Tlrk 

Anonim tirketi 

ı ı 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve F.abrikaıı : lzmir'de Halkapınaffladır 
y rrli Pamuıundan At, Tayyare, Klpekbaf, Deilr-
men, Geyik ve Leylak Markalarını lıavi beı- neyi 
Kabot bezi imal eylme~te. olab m•lları Avw upanın 
•yni tip menıuc•hna faıkbr. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Iamir 

ıoaler içia 7Bıde beıten he
sap olunacak faiz ve dii•r 
zararlar ayrıc• h&kme hacet 
kalmak1111n memariyeti•iıce 
ahcıdaa tahlil olaaur. IJ!•cl· 
4e 133 

iki kıt'a tarlı )'akanda ılı· 
terilen 6-S-936 taribiacle Sa-

lilıli icra •••r.1rlafa ocla11a
d• iıltu iJAn vıe glıterilea ar
tırma .. rt•am.eıi tlaireıiade 
ı•blacajı il&r.a olw•ur. 

VePtlıjen ~ 

en Cl.aftn blw mtla

hU tekeri oldata 
aa aaatmayıaız. 

Kuvvetli mlebil 
ietiyenler ~.ahap 

SılıUt ıClrgln 

haplarını Maruf 

eeza depolannd 
ve ecr.anelerden 

Tarafında11 mevıim dolayaaile yeni ~ıkar«lıta . 
kumqlar: 

SAGLAM 
ZARI~., 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıraeatı•ız elbieeler itin bu m•mulah 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar J(emaleuin Caddde.inde FAHRi KANDE· 
MIR O~LU 

mlar • ............... ~-----------------------........ 

·N~A 
r 

\~a<uru..r ~.6 ti ıu ~, 
1 l . 



s.wı. 4 :cuı .... ı Birlik) 

SON · TELG~AFLAQ . . . . 

l(adın l(orsanlar 
- ' 

Japonyanın, Mongolistan yoluyleS ihir AnHarikuladeve ha~!ı~!a ~~~e7ralar 
tayfalarına korkak herifler diye 

yaya uzanmak '~!~~iği söyleniyor s .. ıbazı::~d~~!.:.·!~m- b~~~~~~~~~kcesurdu; 
Moskova ga7.eteleri ve siyasi çevenler! hudut hadiselerini dikkatle 

takip ediyorlar. Rus ordusu da hazırlanıyor 

ruklaımaktan da ıe:ri dur· bununla beraber, baıiretki· 
aıyerdal rane hareketi severdi. Ken-

Korsan iemisinia ilk ıör· di sefinesinin sekiz topu var-

Moskova 6 (Radyo)- Rus siyasi mahafili ve bClUln birya'ya uzanmak istediiini yazmakta ve 
matbuat, Mongolistun hudutlarında birbirini takip eden kômetinin na7arıdikkatini çekmektedir. 

tıo;u ve avJadıiı ltalıkçı ka- dı fakat karşıdaki ieminin 
ovyet hn- yıkları oldu; balıkçı kayıkları de kendisini mldafaa kabi

içia kara bayraiı karııdan liyeti aıikirdı, bu ıemiye 
görmek teslim olmaj'a klfi aaldırmak, abura, aburaya hidiseleri ônemle takip etmekte ve Japonya'nın, çok Son haberlere gôre Rus ordusu hazırlanmakta devam 

tGpheli gôrOoen aıkeri hazırhklanoı iyi gôrmemek· ediyor • 
tedirler . Japonya erkAnı Harbiyei umumiye başkanlığma ta· 
Mongolistan'ın, Rusya için bnyak ehemmiyeti baiz yin olunan general Niı, Japon ordularmın girdikleri 

olduğundan, Japonya'oın buraya ayak basması, Mos· yerler hakkında demiştir ki : 

idi; top, tüfek lizım deiildi! boi.1ımak lizım i•liyor mu 
An, tutulan balıkçı kayı· idi? Korsan ve tayfalarla 

iıoa , elintle tabanca olduiu müzakere etti, hakim bi11i 
halde ilk olarak atladı. Ve baıiretkir idi. ·Kolay avlar 

kova'da heyecanla karşılanmı,hr. - Bu yerler, tamamen Mançuriye 
konan arkatlıılarına: dururken akibeti meşkuk 

aittir. Bunları _ Yazık zahmetimize! Di· bir maceraya atılmakta mi-
Pravda gazetesi, Japonya"nıo, Mongoliııan yoluyle Si. geri almak, ~lançuri'nin hakkıdır. 

1 ···••··· ·--------
Para ve uçak Bir vapur hattı 

lıtanbul 6 ( Özel ) - Alh ltalyan tayyaresi, diln sabah 
ikinci defa olarak De11iyeyi bom~ardımaR etmitler ve bü
yOk tahribat yapmıılardır. 

lıtanbul 6 ( Özel ) - Habeşiıtan'ın Londra elçisi Müs· 
yll Marten'in, zecri tedbirlere iştirak etmiş olan devletlere 
mlbacaat ederek para ve tayyare iıtiyeceii ıöyleniyor. 

Asmara 5 (Radyo) - Havas muhabiri, oa Habeı .,dusu· 
nun evelki gün Asanii gölü cİYarındaki muharebede 
mabvolduiunu bildiriyor. Cenuba doiru cla;ınık birhalde 
ka~aD HabeşJkuvYetleri, ltalyan uçaklarıtarafıadan takip 
emlmektedir. 

ltalyan Umumi karargilu timaJ ceplaeaindeki Havas ajaa
ıı muhabiri, lmparatorua beynelmilel vaziyetin kanııklığı 
dolayııile Adiı·Ababa'ya çağırıldıiı rivayet edildij'ini bildi· 

riyor. Adiı·Ababa'ya iiden yollar, ıimdi ltalyan ordularına 
tam~ile açılmıı olup, bu ordular oraya kada; -;raziaia 
zorluklarından baıka itir mukavemete raıt ıelmiyeceklerdir. 

ölenlerin yerine 
lıtanbuJ, 6 (Özel) - ltalya baRdırah (Atlaata) adındaki 

blylk poıta vapuru, din 37 zabitle iki ta~ur asker alarak 
Afrika'sıaa mliteveccibea Napoli'clen laareket etmiıtir, Bu. 
aıker, ıoa muharebelerde maktul tliiıen neferlerin yerlerini 
dolcl•rmak içiatlir. 

Fransa'da seçim 
Pariı, S (Ratlyo) - Saylav 11çimi, yarın (iluriln) Fran· 

ıa'nın laer tarafında batlıyor. Şiadiye kadar ıaylaYhk için 
namzetliklerini koyanlar, iki bin yedi ylz kiıitlir. 

Yeni seçim kanunu muuibiace iki defa rey Yerealer, on 
bin fraak para cezasına çarpbrı · acaklardır. 

Tayyaresini düşürdü 
lıtaabul, 6 (Özel) - Tayyareci (loı) un rekorunu kır· 

mak için Londra 'clan uçan tayyareci (Miı Eli Moliıon), 
Kolonpeıer havalisinde bir kazaya u;ramıf ve binditi tay· 
yare, ıayet alçaktan düıerek sakatlanmııtır. Mis, tayyaresini 
tamir edecek ve lıtir hafta senra seyabatına devam ede
cektir. --------. -. 

Halk ve mekteplere çok ucuza 
kitap vermek lazımdır 

- Başıarafı lci sa)fa<la -

Midem katlar, kafamın açhiını dütDnürtim. Her iÜn 
bir razete ahyorum. Ayda 150 kurut tutuyor. Dört mec
mua okuyorum, o da 30. Etti 180. Hiç olmazsa d6rt kitap 

okumak iıterim, fakat beherine 100-150 kuruı na11I vere· 
itilirim?. Bltçe buna nasal dayanır?. Bu sebeple, kafam yarı 

yarıya aç vaziyette!. 
Okumak isteyilt de pahahhl&tan okumayan münevverin ve 

halkın ıztırabı ne bllyiiktür. 
* .... 

Mektep kitaplarımızda da ayni maazara ilze çarpıyor. 

Gerçe evlid okutmak ve yetiıtirmek zordur amma, bu ka· 
dar çok ve sabtı ıarantili kitap baık111•da ellıtette daha 
ucuzluk temin edilebilir. Çocukların ebeveyni kitaptan 
baıka ders levazımında da ayni ııkıntıyı çekiyorlar. Kilittir 
bakanhiı, bu mevzu lizerinde durarak, · halkın ve çocukla· 
ramızın ucuz ve hol okuma imkinlarını ne kadar kolaylaı· 
tararsa, rejimin ve iakillbın lıtekletliii yDkaek seviyeye o 
aiıbette çabuk çıkabiliriz. 

GÖKÇE 

Paris, 5 (Radyo) - ( lmaiUle Konsepsyon ) adında bir 
Fransız vapuru, (Oleron) adaıı civarında ateı almııtar. Bu 
vapur, gaz y0kl6 idi. Ani surette vukubulan bir infilik 
neticesinde kaptan köprilsü hayaya uçmuş ve kaptanla 
oflu parçalanmıştır. Bu sırada geçen diier vapurlar, yanan 
vapuru sabile çekmeğe ve batmaktan kurtarmağa muvaffak 
olmuılardır. 

• 
gezıyor Prenses 

Asmara, S (Radyo) - ltalya veliahtı Onberto Piyemon· 
tenia zevcesi prenses Mari Joze Piyemonte, Maıavva'daki 
haataaeleri teftiı ettikten ıonra Aı~ara'ya relmiıtir. 
Prenseı, buratlaki bııtaneleri gözden ı. çirdikten ıonrı 
ieaeral Graçyani'nin Muratliıoclaki kararıllnna iİdecek 
ve haıtaneleri iezecektir. 

---------~·~·~··~·-.... ~-----~-~~ 
Dış bakanımız, '(Avala) Lik maçları . 
ajanıına Bulgaristan -&,ı.raft 1 inci salıi/~-

için ne diyor lla en kuvretli tekli ile. 
- Ilaşıaraf 1 inci salıif ede - Biriaci devre•e rüırlrı 
baraya tliaeceldir. lebiae alan Altaylılar, 8 iaci 

lıtan~al 6 (Özel) _ Ati· dakikatla Baıri'aia 10 uacu 
dakikada da V alaab'ıa ayatı 

aa'tla• biltlirillyeı: Siyaıi ile iki ıol çıkar4lalar. Oyun 
partiler baıkaaları, teplaatı· ~uadaa ıeara ıertleıti. iliz· 
larını ltitirmiılerdir. MOıyD rirın yartlımile birkaç 101 
Makıimoı, ~ Yanaaiıtan'ıa 

yapmak iıteyea Altaylılar 
fİZlİ hiçbir taalabltle ririt· bakim OJDamalaraDa rajmea 
mediiini ılyleaiıtir. fır1atlardaa iıtifade etleme· 

M. Çaltlariı te, Veaizelist· diler •e devre 2·0 Altınor· 
lerin •ukalete yapbklaraaı dunua aleyhine aeticelendi. 
s6yliyerek M. Makıimesu lkiaci tlevretle rüzıAr Al. 
mildafaa etmiıtir. baerdanun lehine ol•a11na 

Lokarnocular 
-B~ıarafı birinci ıahifede

ve bu huıuıta Yerilecek olaa 
karar, konseye arzetlile· 
cektir. 

Fransız dış bakanhiı, 
ıimdidea ltir plia hazırla· 
mai• lıtaılaaııtır. M. Flln· 
dea, b11aun için ltalya'nın 
Pariı ıefiri Kont Çeroti'yi 

kabul etmiı ve 1fir01mli1tllr. 
Bu sırada, Habeı meselui 
de konuıulmuttur. 

Koat Çeroti, Italya'nın, 

13 ler komiteıine delere 
ıintlerece;ini bildirmiıtir. M. 
FJinden, lıtu laaberi memnu
•iyetle tellkki eylemiıtir. 

Hain komiser 
-B~ıarafı 2 inci sahifede-

edecetine kendiıine onlteı 
riln mezuniyet verilmiı tir 

16 martta vukubulan lai
diaelerden dolayı Suriye'li 
gençlerden 20 kiti barb di
vanına verilmiılerdir. 

Hllkumetçe kapatalmıı olan 
V atanilerin kul6pleri benllz 
açılmamııtar. 

raimen, Altay mOdafaaıının 
yerinde mildahalelerile Altıa 

ortlu akıalarnu kesiyorlardı. 
16 ıncı dakikada Valaab'ın 
çektiii ilzel bir korneri il· 
yaı ıola çevirdi. Altay 3, 
Alhaordu O 

Bu vaziyet karı111nda Al· 
baordu'lular sert bir oyun 
sbteai takibe başladılar. 
20 nc:i dakikada Said ofsa· 
yittea A. O. nun ilk ıolüoil 
yapb. 25 aci dakikada pe· 

nalbdan iMinci ı•lil yapan 
Altıaordu'lular birkaç dakika 
ıonra tla kerr erden 6çlnc0 
r•lil attılar ve beraberliii 

_temiae muvaffak oldular. 
Oyunu• sonlarıaa doiru, 

laıkem Altay aleyhine bir 
penaltı •ertli. Bunu ka~ul 
etmiyen Altay'hlar maçı ya
rula bırakarak sahadan ay
rıldılar. Altıaordu hilkmea 
ıılip ilin eılildi. 

Sabalaleyin lımirspor 4-0 
Şarkıporu, Demirapercla 2· 1 
Buraava'y• yendiler. 

B. takı•ları maçlarıada 
Buraova 2-1 Demirapor'u, 
lımirıpor ıere•oai ile Şark 
ıperu yendiler. Altay· Altın 
ortlu 0-0 berabere kaltlılar. 

ye baiardı. Balıkları, iıtirid- ai göremiyorlardı. 
yeleri tliıimize göre olsa .. ile, Fakat, An Boaney söze 
bizim •ıçı batı enlara fazla karııarak: 
tuzla zehir iİbi yapmakta - Y • .. Dedi. Demek siz 
biç tereddüt etmiyecektir. ancak ıizden zayıf ve sizden 
Fakat Aa, tabancasına kor· kuvvalliz olaalara taarruzda 

kudan birer ölüye benzemit mahirsiniz! Rokb1111, sen 
olan bahkçıların kulakları di· böyle bir kaptanmısın? Bi· 
binde patlatarak, yeni Pro· zim CHaretimiz top, tüfek 
vidonı'da duydukları gibi dinlermi hiç? 

Rokbam'ın kafasında Ta· sızlayarak: 
- Krokak herifler ·dedi· sın, Major Boane'ain ve 

Siz bayatın manisıoı hali mı 
anlamatlınız?. Zenginler ka
ralarda kanun ıiperini kulla
narak fakirleri ıoyarlar, yo-

.Jarlar; biz de denizlerde ce· 
ıaret ve kahramanhğımıza 
dayaaırık zenginleri soyan 
iaualarızt Haydi defelua. 

E•et, bu balıkçı kayıjıada 
haydutlarıa itine yarayacak 
birkaç batman taze balıktan 
baıka birt•Y yoktu . 

Balıkçı kayıiını salvercli· 
ler. 

Günler ve hatti haftalar 
böylece ıeçti. Antil denizi, 
kor1aalara sağmal bir inek 
katlar rlzel relmiıti: ipekli 
kumatlar, iace aefiı ve ko· 
kulu tltilnler, rakı, albn ıi
bi teylerle ylklü tilccar ıe
milerini vurdular, çok etya 
aldılar. Rokhım Ye aveDeai 
bu aeferden çok memnun 
kıldılar. 

Bu baıı boı ve hattan 
baıa faaliyetle dolu olarak 
bu bayat 1aye1intle An Bon
ney, koraanların ea cesuru, 
ea atağı olmuıtu. Gtlndiiz 
koraan iıleri bittikten ıonra, 
korsanlar rece ıüvertede 
punç yakarlar, sızıncaya veya 
deliriaciye kadar içerlerdi. 
Iıte bu andan itibaren de 
Rokham ve An için aık ve 
muhabbet saatleri batladı. 

Bu insanlar, taarruz, kaa, 
kanua bilmemekten ibaret, 
bu bayattaR acaba memnun 
mu idiler?. Bu suale kendi· 
leri de cevab veremezlerdi. 
Fakat azami bir hi11izlik, 
ehe•miyet vermemek per· 
desi altında memnun g&rü· 
nllyerlarclı .. 

Bazı illnler, korsan ıemiıi 
kilç6k adalardaa mlrekkep 
çok ıirintili çıkınblı yerlere 
ıirer, karaya ada• çıkarır, 
buralara malasuı bDylk kap
lumbaialar avlatırlardı. Bu
ralarda kaplambaialarıa eti 
çok makbul itli. Bu etlerle 
kendilerine kolbastı, pirzola, 
veuir et kemikleri ziyafeti 
çekerlerdi. 

* . .. 
86ylece sllrilp iİden bu 

hayatın bir ı&nlncle, öile· 
den ıoara Havana lturaunda 
bir lıpanyol f emiıi 16rDadl. 

Averi'nin sözleri dolaııp 
clurayordu. 

An, ıözlerinil daha tabkir 
imiz bir şekle ıekmak için: 

- Kadınlar bile böyle bir 
vaziyette tereddüde dtıımez· 
ler dedi. 

Kadınlar bile .. Bu ıözdeki 
iıtibza ve tahldı i ancak Rok· 
ham anlıyalıtiJirdi. Bunançün 
azamet ve izzeti aefıini kur· 
tar•ak istedi ve lıpanyoJ 
ıemiıiae taarruz kararıaı 
vereli. 

Devamı var 

••• 
Nişanlanma 

Samıon tiltüa tüccarların· 
elan Sabri Erman kızı Nea
rin Erman ile tehrimiz tile· 
carlarından Sabri Şekereilu 
izzet Şeker düa akpm Salıtri 
Şekerin Kordon'daki evinde 
niıanlaamıılardır. Yeni ai· 
ıanlılara iyi ve mes'ud ıe· 
çim diler, iki aileyi teluik 
ederiz. 

Akbitar •ahkeme baı ki· 
tabetinden: 

Kabili taksim olmadıiın· 
dan ıablarak ıuyuun izale
ıine malakemece karar veri· 
len Akhisarın efendi mahal· 
lesinde iıa çelebi ıekağında 
14 numaralı saiı semerci 
abclullab veresesi ıolu pa· 
puççu abdurrahim verHesi 
arkaıı topal ça••ı firatın· 
daa ilacı nebi ojlu iımaiJ 
önll yol ile mahdut tahtaai 
iki oda •e ufak bir mutbab 
bir ay mntldetle açık artır. 
maya çıkarılmııtır. 

ihalesi 4·5·936 pazartesi 
rlinü saat 15 te mahkeme 
kaleminde yapılacaktır. O 
ına muhammen kıymetin 
y6zde 75 ıi bulursa ea çok 
artırana ibaleıi yapılacaktır. 

lulaa11a miizayede 15 
ıll• uzatılarak 19-5-936 ıalı 
ıinli ıaat 15 de yine kıymeti 
bulmazsa aatıı tehir edile· 
cektir. 

DelliliyHi laarcı alaaa ait 
ıatıı peıinclir. Milzayedeye 
iıtirik için alıcıların yüzde 
7,S pey akçesi yatır•aları 
llzımdır. Artırma 9-4-1936 
tarilıindeD itibaren alıcılara 
açıktır. Alıcıların ltu ıerait 
daireıiade mlizayedeye iıti· 
rakleri illa eluaur. 


