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Montrö 
Teknik komite boğazlar 

projemizi müzakereye de
vam ediyor. 

Fiati (100) Pata 

Italva Tahliimat Mı Yapıyormuş? 
~~· ~-<~-~~3-~~c:::===~:::::::::===========-=:.===========================::::::::::;::.========:===:~~:=:::::::::~~::::::::::::~~ 

Japonlar 
~ sene&kbir 
lıava planı ha
zırlamışlar 

Bir Japon ıulceri 
T olcyo 2 ( Radyo ) - Ja

:::ya, askeri hazırlıklara baş-
lfbr. Tokyo'da 3 temuzda 

toplanacak olan kabine mec-1 .. 
ıaındc, Harbiye bakanı gene-
r~I Tcroşi, bir hava bakanlıjl 
Vücd udc getirilmesini teklif 
t tcektir. 

Hava inıaatını kontrola me-

1 Titülesko 
Bu vahşi hareketler 
yeter, diye bağırdı 

Cenevre 2 (Radyo)- Assam
blede vukua gelen müessif ha-
dise esnasında Romanya Ha
riciye Nazırı M. Titülesko aya
ğa kalkmış ve ltalyan gazete
cilerine hitaben : 

- Bu vahşi hareketlere ar
tık bir nihayet veriniz ! 

Diye bağırmıştır. . - -
Şükrü Kaya 

lzmir'i nasıl buldu? 

M. Leon Blum 
sosyetesi kuvvet bulacaktır." 

lstanbul, l (Hususi muha
birimizden) - Dahiliye Vekili 
Şü~rü Kaya Edirne'ye hareket 
ettı ve buradan gitmeden 
gazetecilere yaptığı beyanatta: 

- izmir' de idari bakım
dan hükumetle halk arasında 
derin bir anlaşma ve kaynaş
ma vardır. Bu, rejimin mu
vaffakiyetini gösterir. 

Demiştir. ...... 
Zogo M. L«:on Blum, bundan 

sonra Romanya hariciye nazırı 
M. Titülesko'yu kabul etmiş 

ve uzun müddet konuşmuştur. 
Bu konuşmalara dair hiçbir 
şey sızmamıştır. 

nazırı M. Litvinof, f ngiltere 
hariciye nazirı Lord Eden, 
lrlanda başdelegesi M. Dö 
Valera ve daha birçok dev
letler delegeleri söz söylemiş· 

Romaya mı gidecek?! 

Cenevre, 2 (Radyo) - As
samblenin dünkü toplantısı, 

geç vakte kadar devam et
miştir. Fransız başbakanı M. 
Leon Blum, Rusya hariciye 

Lokarno 
Konferansı hangi 
fart/ar dairesinde 

toplanacak 
Cenevre, 2 (Radyo) - Lo-

kamo misakını imzalıyan dev

letler murahhaslarının hazır 

bulundukları bir ziyafette, Lo-

l~r ve ltalya'nm Habeşistan'ıa 
karşı reva gördüğü tecavüz
den bahseylemişler, uluslar 
sosyetesinin kurtarılması için 

bütün devletlerin, pakta riayet 

ederek mütecavize karşı müş

tereken hareket etmeleri lazım 

geleceğini bilemişlerdir. 

------------------~~ Çin' de 
Kral Ahmet Zogo 

Roma 2 (Radyo)- Arna
vutluk Kralı Zogo'nun yakın

tayyare filosu, Kantona yürü- da Roma'ya gideceği ve Mus-
mekte olan Nankin hükume- solini ile askeri bazı hususat 

Harp Mukaddimesi 
Sangay, 2 ( Radyo ) -

Sanks hükumetine aid bir 

tine mensup bir fırkayı bom- hakkında konuşacağı söyleni-
karno konferansının hangi bardıman etmiştir. yor. 

şartlar içinde toplanacağını ~•.,.. ~----------

görüşmüşlerdir. Yugoslavyada büyük 
Şimdilik, ltalya, Belçika, 

Fransa ve lngilter~ arasında askeri manevralar 
bir toplantı yapılacak, bila- · • - . 

hare Almanya'nın da iştira- Manevralar bu ay olacak ve 600 
kile konferans toplanacaktır. • • k J k . 
Bu toplantının Eylül sonunda tayyare lŞflra eaece fır 
olması muhtemeldir. 

Cenevre, 1 (Radyo) - Röy- "~~ ; :PJ- '1>:i.'E.,;A~~ 
ter muhabirinin haber verdi- r 8;f ... ~: f"~lfl'~~.~~ 
ğine göre, Lokamo devletleri 
hemen bir toplantı yapmıya

caklardır. ilk toplantının Eylül 
sonlarında olacağı anlaşıl
maktadır. 

1 

lzmir'deki Türkkuşu talebemiz valimizle bir arada 
Hava kurumu; Ankara, fs- mütehassıslar tarafından yetiı

tanbul, izmir, Adana, Bursa tirilecekler ve bu arada askeri 

ve Kayseri Türkkuşu şubele- dersler de göreceklerdir. 
rinde muvaffakiyet gösteren Haber aldığımıza göre, 

gençler için lnönünde bir kamp . ağustosun yirmisinde kampa, 
hazırlamıştır. Bu kampa; iz- Rusyadan da planörist, yel
mir, Ankara ve İstanbuldan kenci ve paraşütcü talebe ge
yirmibeşer, Adana ve Bursa lecek ve Türk-Rus havacılan 
şubelerinden de yirm işer genç arasında, planör, yelken uçuı
iştirak edeceklerdir. ları, paraşüt atlama müsaba-

Gençlerimiz, kampta Rıs kaları yapılacaktır. 
~~--------••h•--·~·~··-·~-~---~---

Boğazlar konferansında 
lngilizlerin bir dil~ği 

-----------~----------Serbest geçme prensibinin teyidini iate-
diler. Esasta mutabakat var. 

Montrö 1 (A.A) - Anadolu lec~ktir . 
ajansının hususi surette gön- f ngiliz delegesi, Lozan mu· 
derdiği muhabirinden : kavelesinin birinci maddesinde 

Teknik komite, mukavele yazılı olan serbest geçme pren· 
projesini ikinci defa olarak sibini, Boğazların tekrar tah
okumağa başlamış ve mukad- kiminden mütevellit olması ta
demenin tahririni, tahrir ko: bii olan tadilatla yeni muka
mitesine havale etmiştir. Mu- velenin birinci maddesinde 
kaddemenin kısmen, projenin teyidini istemiş ve diğer de
hey' etiumumiyesi tamamen ha- legeler de bu isteğe iştirak 
zırlandıktan sonra tesbit edi- (Devamı 4 üncü sahifede) 

(·-===-(_u_ı_u•_a_ı_B_i_rl_ik_J_e_G_ö_r_e:::_...) 
Yaşasın Medeniyet 

Dünkü gazetelerde iki haber vardı : 
1 - ltalya, assambleye 60 sahifelik bir muhtıra vermiş . 

Kendisinin mütecaviz olmadığını iddia etmekle de kal-
mıyarak vahşi Habeş illerine medeniyet götürdüğünü bildir
miş. Bu hasbetenlillah, gazlı, tayyareli medeniyet mücadelesine 
karşı, şu elli iki milletlik assamble ile bütün dünyanın nankör
lüğü, hakikaten bir hadisedir Medeniyeti bu asırda zorla ve 
ölüm bahasına kabul ettirmekte artık revaç kazanmıştır. Amma 
bu bir "medeniyet,, "değil, bir vahşet" ve esaret imiş. Asrın 
yüksek siyaset kitabı, kelime ve lugatla uğ'J'aşmadığı için bu
nun münakaşası salahiyetini milletler cemiyeti bile haiz değil
dir. 

2 - Assamblede Habeş imparatoru kürsüye çıkınca mede
niler, iki parmaklarını ağızlarına koyarak var kuvetleri ile ıslık 
çalmışlar.. Bu da galiba medeniyetin bir senfonisi olacaktır. 

Bununla beraber, Almanya
nın lngiliz sualname!.İne vere
ceği cevap, acilen bir toplantı 
yapmalarını istilzam edebilir. 

ÇerkesReşid'in 
küstahlığı 

lstanbul 2 (Hususi) - Ma-

< Biraz evvel altmış sahifelik medeniyet teranesi savuran ağızların• 
bizaz sonra parmaklarını diş arasına sokarak ıslık çalması bi
raz tezat arzediyorsa da, değişen ~edeni ölçüler karşısında 
adabı muaşeretin de artık rafa konulduğu unutulmamalıdır. Bu 
gün ıslığa da cevazı medeni vardır. Bomba atan, gaz kullanan; 
elbette ki ıslık ta çalar. Elverir ki bu ıslık, konservatuarda 

ruf vatan hainletinden Çerkes 
mur h ' .h k ey et, cı anın en uv-
Vetli tayyare filosunu vücude 
tetirınek için be, senelik bir 

1 

Etem'in kardeşi Reşid'in, şu
raya buraya beyannameler 
pndererek tefevvühatta bu
.... _ .... lnufbr. 

Belgrad 2 (Radyo) - Yu

goslavya ordusun, bu ay için

de büyük manevralar yapaca

ğı ve bu manevralarda, biz· 

zat krallık naibi prens Pol'un 
hazır bulunacağı alakadarlar-
ca beher verilmektedir. 

Manevralara 600 tayyare 
İftirak edecektir. 

terbiye görmüş hançere ve dudaklardan çıksın . Yoksa bu ıs
lığı siyah derili bir zavallı çalsa, beyazlar ku"rd kesilip onu 
dişieri arasında parçalarlardı. 

Ve binaenaleyh hep beraber tekrar edelim : 
Yaşasın büyük ve mukaddes yirminci asır "medeniy~ti 1 
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-• Arab Aleminde Yere inmek --M~~· ....................................... k.....____ • isterken •• 

1 aça iZi 1 kopa'!.!.•rtına! Hava ce~~;anlarına 

f zmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

lzmirde Y apıcıoğlunda İctal 
sokağında 2 no.lu hanede otu

rur Mehmet kızı Naciye ta-

.. Cinai Romn Nakili KAMJ ORAL 1 Filistin mes' elesinde tekmil Arablığın gös kapılarak 1100 met. 
Büt .. l l -

161 

ğ L .. . , . t mılh terdiği tasanüt, eşi görülmüş şey değildir reye kadar çıkmış .. 
rafından ayni hanede 

kocası Ahmet oğlu 

aleyhine açmış olduğu 

oturan 

Is mail 

boşan· un ça ışma ara ra men uı nın a - Moskova, (T. A.) - Sverd-

liyesini mümkün kılacak bir ip lovsk'ta paraşütçü Kosenko, ma davasının muhakemesinde 

müddeialeyh fsmailin 'bu ev

den çıkıp nereye gittiği bili· 

nemediği cihetle kedisine teb

ligat yapılamadığından tebli

gatın ilanen yapılmasına ve 

dava arzuhalının bir sureti-

IJ d•/ • • 700 metre irtifada uçan bir ucu e ae e ı ememıstı .. 
Piyedoş, yolda tebdili kı

yafet etmek üzere mahirane 
bir tedbir buldu. Vaktile Te-
rez'in nişanlısı ve M. Anri'nin 
oğlu Lüi 'yi tevkif etmek üzere 
Polonya'ya gittiği zaman, 
kendisinden bir araba kira
lamış olduğu, arabacı arka· 
daşı ·Pigaş'ın akrabasından 
olmakla onun vasıtasile herife 
mühimce bir para vererek 
Cafer Han için arabacısı ga
yet ketum olmak şartile bü
yük ve mükellef bir araba 
kiraladı ki, Cafer Han, otelden 
Hind Prensi kıyafetile çıkıp 
bu arabaya biner ve ondan 
sonra gittiği yerde arabadan 
başka bir kıyafetile inerdi. 
Bu tebdili kıyafet sırrına, 
Piyedoş ile arabayı kiralıyan 
adamdan başka hiç kimse 
vakıf değildi. Maamafih, biça
re M. Anri, o zamana kadar 
vukubulan teşebbüsatile bera-
ber, oğlunun tahliyesine medar 
olacak hiçbir ip ucu ele ge
çiremediğinden dolayı fevkala· · 
de meyus idi. Bir müddet, 
heyecanla makasçı Kambre· 
mer'in mülakatını bekledi. 

Bu mülakattan da birşey 
çıkmıyacağını düşündükçe, 
baba Anri, daha müteessir 
oluyor, oğlunun mahkumiye-
tinden o ane kadar boş ge
çen zamanları göz önüne ge
tirerek adeta kan ağlayordu. 

T olbiyak veya Holç tarafın
dan dahi işia ilerletildği gö
rülmiyordu. Mumaileyh, filha
kika kendisinin nezdine gele
rek, binbaşı Osi]van'ın sülale
sini bulmuş ve kariben kat'i 
malumat getirmek ümidinde 
bulunmuş olduğunu söylemiş 
ise de, ifadesi muayyen olma· 
dıktan başka, herifin tebdili 
kıyafet ederek Orlean şimen· 
diferile Paris'ten uzaklaşmış 
olması da, Müsyü Anri'nin 
zihninde bir takım ihti
maller dönmesine sebebiyet 
veriyordu . Binaenaleyh M. 
Anri için vukuat ve istitlaatını 

· yekdiğerilc mukayese ederek 
bunlardan bir takım eğri doğ
ru neticeler çıkarmağa çalış
maktan başka bir çare kalma
mıştı. Piyedoş'un getirdiği ma
lumat, kömürcünün ve Kam
bremer'in vuku bulan ifadat mı 
yekdiğerile mukayese · edince 
M. Anri Arbalet sokağı cina
yeti ile binbaşı Osilvan'ın va
rislerini taharri etmek maddesi 
arasında münasebet bulundu
ğuna dair bundan evvel dü
şündüğü bir maddenin isabe
tine inanmağa başladı. Bahu
sus binbaşının varisleri meya
nında Lö Kont adında birisi
nin bulunması nazarıdikkati 
celbedecek ahvalden olup bu 
suretle Lüi'nin nişanlısı Te
rez'in dahi lrlanda bankasına 
depozito edilmiş olan külli
yetli paralarda hissesi bulunu
yor demekti. Şu kadar ki, Te
rez'in o mirasta hakkı olduğu 
sabit olsa dahi M. Anri, ara
dığı malumatın .istihsalince pek 
ziyade ilerlemiş addolunamı
yacaktı. Binaenaleyh Piyedoş'un 
memur eylediği adamlar, yeni 
malumat getirinceye kadar 
kendisi, evvelce olduğu gibi 

~ tayyareden paraşütle atlıyarak madam Dizney'in evine devam 
ile vakit geçirmeği kararlaştır-
dığı gibi Arabellanın olanca 
esrarına vakıf bulunmak iddi
asında bulunan lngiliz kızı gü
zel Herini'yi de bir iki defa 
ziyaret eylemişti. Fakat bu 
kızın Arabellanın esrarına ka
milen vakıf bulunduğu sahih 

olsa bile kendisinin, şimdiye ka
dar bu esrara dair Hindli Prense 

pek cüzi malumat vermiş ol
duğuna nazaran, bu kızdan 
bir sır öğrenmek imkanı he
men, hemen mefkuttu. 

Herininin, Hindli Prense 
söylediği mühim birşey varsa 
o da, Madam Dizney'in öte
denberi muteb'!r bir kadın 
olmayıp, her zaman zengin 
kimselerin salonlarında bulun
mamış olduğundan ve Tolbi-
yak'ın da namuslu bir famil
yaya mensup bulunmadığın
dan ibaretti. 

M. Anri, bu malumatı elde 
ettikten sonra Arabella'nın 
evine gidip gelmekten sarfı-
nazar etmiş ve bütün dikka
tini, Osilvan familyasının bir 
şeceresini getirecek olan ma
kasçı Kambremer'e atfeyle
mişti. 

Kambrcmer, Piyedoş'un mi· 
ras hakkında kendisine ver· 
diği malumattan dolayı tahrik 
edilmiş bir halde idi: Muma
ileyh, hem hırslı ve hem de 
endişeli idi, çünkü, öyle bü
yük bir mirasın mevcud ol
duğu tahakkuk edecek olursa, 
kızı Mart için zengin olmak 
keyfiyeti temin edilmiş olacağı 
şüphesizdi. Lakin, küçük 
Mart'ın, bu miras yüzünden 
kaçırılıp öldürülmesi de ihti
malden uzak değildi. Bir ta· 
kını adamların, kızı bu mi
rastan mahrum etmek istiye
cekleri mülahazası, makasçıya 
en ziyade korku veriyor, bu 
gibi adamların, şimdiden kı
zın etrafmda ve mütemadiyen 
dolaştıkları zannını veriyordu. 

Bakılsa, Kambremer'in bu 
endişeleri, pek değersiz de
ğildi. Piyedoş'la bir iki kadeh 
şarap içtikleri gün, kim ol
duğµ meçhul bir kadın, kızı 
aşırmağa çalışmışken yavru-. 
cuğun akıl ve dirayeti buna 
mani olmuştu. Filhakika, o 
zamandanberi ikinci defa ola
rak böyle bir teşebbüs vuku
bulmuş değildi. Fakat Mart; 
mektepten avdetinde iki üç 
akşamdan beri bir herifin mü
temadiyen kendisini takip et
mekte olduğunu hissedip pede
rine söylemişti. Kızın ifadesine 
göre, bu adam. uzun paltolu, 
uzun sakallı bir herif olup, 
elinde iri bir baston bulun
duğundan, kendisi onun yü
züne baktıkça fevkalade kor
karmış. Bu adam, her ne ka
dar kızcağıza hiçbir lakırdı 
söylememiş ise de, onun bakı
şında bir başkalık, bir hiya
net eseri seziliyordu. Kor
kunç kıyafetli adam, küçük 
Mart'ı ta evlerine kadar takip 
etmiş ve kız eve girdikten 
sonra o, biraz tevakkufta 
evin dış manzarasını uzun 
uzadıya tetkik eylemişti. 

( Arkası "'" ) 

Filistin arabları nümayiş yapıyorlar 
Fölkişer Beobahter gazete- arap meyiller, herkesçe bili-

sinc Kahire'den yazılan bir nen bir davadır. 
yazıda deniliyor ki: Böyle bir plan mevcud olun-

" Denilebilir ki, eğer Fili~- cada, Bağdad'da, Şam' da, 
tinde mücadeleye gırışmış M kk 'd h A d h k 

l . e e e ve atta a aya m o anlar, kendt sınırları dışın-
da kendilerine gerek maddi 1 zamanlarda, başbakanı, İslam 
gerekse manevi olarak ne de- aleminin önderliğini iddia eden 
rece yardım edileceğini sez- Mısır' daki politikaların, Arap 
memiş olsalardı, hiçbir zaman 
böyle bir harekete geçmek 
kudretini kendilerinde göre
mezlerdi. 

aleminin tam ortasında yabancı 
bir ırkın devlet kurmasına 
karşı kayıtsız kalmaları bek
lenemezdi. 

{ Devamı 4 üncü sahifede J 

yere inmek isterken, bi~den

bire, zukarı çıkan hava ecre-

yanlarının yüksek tesirine tu· 

tulınuş ve bu suretle 400 
me~re daha çıkarak 1, 100 
metreye kadar yükselmiştir. 

Kosenko, bu hava cereyanları 
dolayısile, 21 dakika havada 
kalmış ve n:hayet, paraşütünü 
açtığı mahalden 10 kilometre 
ötede ancak yere inebilmiştir, 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tes.isatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 

nindc mahkeme divanhanesine 

asılmasına ve muhakemenin 

11191936 cuma günü saat ona 
• 
bırakılmasına karar verilmiş 

olmakla mumaileyhin o günde 

ve saatta lzmir ikinci hukuk 

mahkemesinde asaleten hazır 

bulunması veya bir vekil gön· 

dermesi aksi takdirde hak-

kınca gıyap kararı çıkarılacağı 

hukuk usulu muhakemeleri 

ev kiralıktır. Tutmak istiyen- kanunun tebligat faslına tevfi
ler gazetemiz idare memuru kan tebliğ makamına kaim 
Hüsameddine müracaatları. üzere ilan olunur. 

İzmir milli emlak müdürlüğünden: 
381 Tepecik bkzkurt s. 11 taj no.lu 71,04 metre m. arsa 56,84 

384 Karşıyaka alaybey naldöken tramvay c. 121 eski 

115 taj no.lu 160,50 metrem. arsanın 2/6 hissesi 30,00 

378 Birinci süleymaniye altın taş s. 30/2 eski 38,40 

42 taj no.lu 780 metre murabbaı arsa 195 

386 Çorakkapu mahallesinin ziba ve bedava sokakla-
Filistin mcs'elesindc tekmil 

araplığın· gösterdiği tesanüd, 
eşi görülmüş şey değildir. 
Kahire ve Mekke' de, Şam ve 
Bağdad'da gazeteler, bugün
lerde Filistinde olan biten 

Deniz ekspresi 
rında 15 kapu ve 15/40 no. tajh 59 metrem. arsa 88,50 

416 Karşıyaka bahariye karakol s. 16/l eski 19 taj no. 

501,50 metre m. arsa 130 ........ __ 
hadiseleri kendi davaları ola
rak ele almaktadırlar. Hatta 

Bunun sür'atı saatta 
70 kilometre olacak 

Yukarıda yazılı arsaların bedelJeri peşin para ile ödenmek 

üzere ve onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur. Alıcıların 
6171936 pazartesi günü saat 17 de milli emlak müdüriyetine 

gazetelerin bu yazıları, Mısır 
başbakanı Nahas Paşayı bü
yük gazetelerin başmuharrir
lerini toplamak, lngiliz - Mı
sır görüşmelerini göz önünde 
tutarak daha mutedil bir dil 
kullanmalarını kendilerinden 

Moskova ( T.A ) - Kara 

deniz kıyılarında kain Kafkas 
büyük banyo istasyonları ara
sında işliyecek olan deniz 
ekspres glisörünün projeleri 
hazırlanmıştır. Mühendis Hart
vigin eseri olan bu glisör, iki 
kayıktan mürekkeptir ve bun
ların üst kısımları bir köprü 
ile birbirine bağlıdır. Kayık
ların uzunluğu 24, glisörün 
genişliği 11,5 metredir. Gli
sörün yan kamaraları 150 
yolcu almakta, köprünün ön 
tarafında ise mükemmel bir 
salon bulunmaktadır. 2700 
beygir kuvvetinde dört mo· 
tör ile işleyen glisörün sür' atı 
saatta 70 kilometredir, 

rica etmek zorunda bıraktı. 

Filistin hadisesi, hakikaten 
tekmil Arap aleminin bir da
vasıdır. Müstakil yahud müs
takil olmıyan Arap devletle
rinde, politikada büyük ölçüde 
rol oynıyan ve ileride bir tek 
Arabistan kurulmasını göz 
önünde tutan, yahut hiç ol
mazsa bir Arap federasyonu 
kurmak gayesini güden pan 

lzmir emrazı sariye hastaha-
nesi.başhekimliğinde'!-: . ~ 

Hastahanesıin . 1936 mali yılının onbır ayına aıt aşagıda 
miktiarı ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatı yazılı muh
telif ihtiyaçları açık eksiltmeye ko~muştur. Şartnameler ha~
tahane başhekimliğinden alınır. Eksıltme 3 temmuz 936 tarıh 
cuma günü saat onda Tepecikle emrazı sariye hastahanesinde 
yapılacaktır. Muvakkat teminatları nakit olarak verecekler 
eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatıracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat. 

fiatı 
Lira Kuruş 
101 25 
435 
187 50 
320 
183 
156 90 

1015 
1290 
2560 
550 
420 
60 

120 
50 

100 
150 
162 50 

Miktarı 
kilo 

4500 
2000 

15000 
400 
600 
600 

35000 
12000 
6400 
5500 
2800 
800 
800 
200 

1000 
1400 
1300 

teminatı 
Lira Kuruş 

7 60 
32 65 
14. 06 
23 
13 72 
11 77 
76 12 
96 75 

192 
41 25 
31 15 
4 80 
9 60 
3 75 
7 50 

11 25 
12 18 

11 

Cinsi 
Kalın buğday 
Pirinç tosya 
Odun 
Sade yağı 
Sabun 
Toz şeker 
Kok kömürii 
Ekmek 
Et 
Süt 
Yoğurt 
Patates 
Kuru soğan 
Taze bamya 

,, fasulya 
Patlıcan 

kepeği 

müracaatları. 1771 

• 
lz mir vakıflar direktörlü-

günden: 
Seneliği 

L. K. Vakfı Mevkii No. Nevi 
120 Hisar Kemeraltı 254 düKkin 
200 ,, Kolancılar 12/14 ,. 
180 ., " 2. belediye 2 ,, 
240 ,, 1. " 15 il 

36 ,, Samancı 1 1 ,. 
60 ,, Palancılar 6 ,, 

240 ,, 1. belediye 13 ,, 
54 Hayrettin paşa Hasan hoca 9 ., 
60 K. F. Ahmet Yol bedestan 39 ,, 

300 ,, ,, ,, ,, ,, 34 mağaza 
60 Salepçi oğlu Gön han 5615 dükkan 

200 Şeyh Bedri Çorakkapu 295/267 ,, 
144 Hasan hoca Tuzcu sokak 32 ev 
42 Hasta mescit Hasta sokak 43 ,, 

108 Kaba soğan Kaba soğan 16 ,, 
96 Ali reis Ali reis 2 " 

200 Emin zade Sandıkçılar 39/41 mataza 
70 ,, ,, e erci er Ş k l 56 dükkan 
Yukarıda mevkii ve numaraları yazılı hizalarında gösterilen 

senelik kiraları akarat on gün müddetle açık artırmaya çıka
rılmıştır. İhalesi 6171936 pazartesi günü saat 15 dedir. lstekl! 
olanların evkaf müdürliiğünde toplanan komisyona müracaat-
ları ilan olunur. 27 2 6 1892 

, il llll lll il 111!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1\ 

~ Türk Hava Kurumu ~ 
~ Büyük Piyangosu 1 
= 21 inci tertib biletleri satılıyor ~ 
=3üncü keşide 11-7;.936 dadır~ 
=.Büyük ikramiye 50,000 lira mükafat~ 
=20,000 liradır.Ayrıca 20,000, 12,000~ 
::ve 1 O ,000 liralık büyük ikramiyeler~ 
: de vardır. • ~ 
=-Biletler hükumet önündeki di-~ 
~rektörlük gişesinde vebil'U~uml 
~bayilerde satılır ~ 
~;UHUllllllUllllllUllHIUlllllllHllHHIUlllllUIUIUllllllllllHIHIHlllUHlllllH 
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Umumi harpte para kazan- size çek v~reyini. 
W. F. H. Van co Vapur Acen-

mış olan "Yeni zenginler,, in Ve. Banger 20 
birçok tuhaf maceraları var- lık bir çek verdi, 
dır. Bunlar arasında, f stanbul- alıp gitti! 

bin frank
tabloyu da 

Der Zee tası 
& C ROY AL NEERLANDAIS 

O. KUMPANYASI 

BAŞDURAK 

: Hamdi Nüzhet 
da Arapyan hanı hamallığını 
Yaparken milyoner olan Kap
kaç Ali'nin şu macerası ol
dukça hoştur. 

Kapkaç'ın, neyi kapıp kaça
rak zengin olduğunu yazacak 

~. değilim? Herif günün birinde 
·bankonotları artık göğsüne 
sığdıramaz olmuş, binbir dü
şünceden sonra parasını kıs
rn~n tavan arasına, kısmen 
bankalara, kısmen de faize 
· koymağa mecbur kalmıştı. 

Mütarekenin ilanı sırasında, 
Vaziyeti tehlikeli görmüş ve 
rasını kaldırdığı gibi soluğu 
IYiçre de almıştı. Kapkaç Ali, 
Bosna'nın bilmem hangi kö
Yiinden olduğunu tahattür 
ederek lsviçre'de Aliç Kapka
viç'e tahvil etmiş fakat buna 
rağmen ruhunda hamallık 
atırlığım, hayatındaki adiliğini 
bir türlü değiştirememişti. 

Aliç, dış hayatta hiç olmazsa 
bazı incelik mukallidlikleri ya
Pahiliyordu? Fakat kansı .. 
Zerrece değişmemişti! Yontul
mamış bir kütük gibi kalmış 
~e seneler geçtikce yontulmak 
1lllkanlarını da tamamen kay
betmiş idi! 

* • • 
Akşam, Aliç döndü, karısı 

kendisini ta bahçe kapısında 
karşıladı: 

- Amman kocacığım! de
di. Çok karlı bir iş yaptım. 
Sade sen mi para kazanırsın, 
ben de bir günde on bin 
franga on bin daha kattım! 

- Hayır ola. Ne yaptın? 
- Senin son getirdiğin 

tablo yok mu? 
- Var. 
- işte onu 20 bin franga 

sattım. işte ç~k. 
Aliç, otuz bin franklık tab

lomun 20 bin franga gittiğine 
birşey demedi. Çünkü bir de
fa on bine aldığını söylemiş idi. 

Fakat bir müddet sonra 
gazetelerde şu haberi okudu: 

,,fsviçrede bay Aliç'ten bir 
Amerikalının aldığı Tüfinavın 
tablosu Nevyorkta 300 bin 
Franga satılmıştır." 

Bu haber Aliçin aklını ba
şından oynattı; fakat felaketin 
daha büyüğünü çeki bankaya 
arzettiği vakit: 

- Bu çekin mukabiJi yok
tur. Kabul edemeyiz! Cevabı
nı alınca anladı. 

Vedi Fikret 

Olivier ve şü
rekisı Limited 

Aliçe fsviçre'de garip bir 
merak, bir kibarlık meti sar
mıştı: Evvela eski şatolardan 
birinisini satın almıştı. Kan11 
bu eski kalelere - benziyen bu 

bina~ın ahnoıuma itiraz et~ vapur acentası 
~eajşti. Çügkü .şatoyu para Cendeli Han Birinci kor
ile Amerika'I. seyyahlara sey· don. Tel. 2443 
~ettirmek oldukça kirlı bir Not: Vurut tarihleri ve va
ıtti. Fakat Aliç bir de tablo purların isimleri üzerine deği
lheralcma düşmüştü. Haftada Şikliklerden mesuliyet kabul 
bir tablo alıyor, km-ısını hid- edilmez. 
dettcn. çıldırtıyordu. THE ELLERMAN LINES L TD. 

- Be herif, diyordu. Bu " GRODNO ., vapuru 25 
r:sim parçasına 300 veya 500 haziranda beklenmekte olup 
lıra nasıl verilir!. LONDRA, HUL · için yük 

- Karıcığım .. Sen bilmez· alacaktır. 
sin. Bunlar eskidikce pahala- "MARDINIAN,, vapuru 27 
~!r. Ben iş bilen bir adamım.. haziranda beklenmekte olup 
•Yierak etme.. Diye karısını LIVERPOOL ve GLASGOW 
teskine ç&lışan Aliç bir gün için yük alacaktır. 
biiYiik bir sevinçle eve döndü: "DRAGO., vapuru Temmuz 

- Aman kancığım .. Ne ortalarında LONDRA, HUL 
~Ü)'Ük kelepir!. Meşnur ressam ve ANVERS'ten gelip yük 
l'··f çıkaracak ve ayni zamanda u ınav'm bir tablosunu 10,000 
f LONDRA, ve HUL için yük 1

Anga satın aldım. Ne kele- alacaktır. 
Pir. Hiç olmazsa 60,000 frank " LESBIAN ,, vapuru 15 
~~Ynı~ti . vardır diyerek yeni Temmuzda LIVERPOOL ve 
ır tablo gö~terdi. SWENSEA' dan gelip yük çı-

b I<arıs( saçını başını yolmağa karacaktır. 
tşladı : · . . DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
. - Eyvah .. Onbih frank daha "SOFIA., vapuru 25 H~zi· 

~ıtti ha .. tEyvah!.. dedi. randa HAMBURG, ve BRE-
, b" Halbuki bu tabloyu Aliç 30 MEN' den gelip yük çıkara
b ~~ franga almış Korkusundan _ca_k_t_ır_. ---~----

0Yle 10,000. !rank demişti. Sablık motör 
. * * 

ı Bundan birkaç güh sonra s . 
. vtçreye birkaç taburluk Ame 

rı.kalı seyyah geldi . BüHin ls
~Çreyi gezdiler; Bizim bay 

1 aptcaç'ın şatosunu da gezdi
er. 

h Amerikalılardan birisi bil-
.assa füfinav'ın ·tablosu üze
rıııde durdu; ve: 

12 beygir kuvvetinde Dizel 
markalı az kullanılmış bir mo
tör satılıktır. Taliplerin idare
hanemize müracaatları ilan 

olu11ur. 

Ali Rıza 
fr - Şu tabloya şimdi 20,000 Mücellithanesi 
k ank veririm . Dedi. Aliç,in 
-~~nın gözleri dö~~çılarak 

- Para üzerinizde mi? Di-
Ye tordu. 

· - Hayır. Fakat çek defte-

DEUTSCH LEVANTE LINlE "VULGANUS,, vapuru 27 
"MACEDONIA,, vapuru el- Haziranda gelip yükünü tah-

1 Sıhhat Eczanesi 
yevm limanımızda olup AN- liyeden sonra BURGAS, VAR
VERS, ROTTERDAM, HAM- NA ve KÖSTENCE limanları 
BURG ve BREMEN limanla-

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 
çeşitleri satar. 

tuvalet 

rına yük kabul etmektedir. 

"DELOS" vapuru 7 tem

muzda beklenmekte ve 11 tem

muza kadar ANVERS, ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

"CHIOS., vapuru 11 tem
muza doğru beklenilmekte ve 
ANVERS, BREMEN ve HAM-

BURG limanlarından yük bo
şaltacaktır. 

"ANGORA" vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, 25 tem

muza kadar ANVERS, ROT

TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXAMINER,, vapuru el

yevm limanımızda olup NEV
YORK için yük almaktadır. 

"EXMOOR" vapuru 13 tem-
muza doğru bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LI
NES Ltd. 

L!VERPOOL 
.,KENMORE" vapuru 1 

temmuzda bekleniyor, BUR. 
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
GALA TZ ve BRAILA liman-
ları için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

için yük alacaktır. 
" HERCULES ,. vapuru 29 

Haziranda gelip 4 Temmuzda 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"NORDLAND., motörü el· 
yevm limanımızda olup 25 
Haziranda ROTTERDAM, 

HAMBURG BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GO

TEBURG, OSLO ve ISKAN

DJNAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 
Temmuzda beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINAVYA 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELEŞ" vapuru 3 Tem
muzdagelip 4Temmuzda PiRE, 
MAL TA, MARSIL YA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsil at için ikinci 

Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binasında FRATELLI SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Navlonlardaki ve hareket 
tarihlerindeki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avnlpa'nın ayni tip mensu-
catına faiktır. • 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzm· 

lzmir Yün Mensucatı 
TU k A. Şirketinin 

Jialkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
"DUBURG,, vapuru 29 ha- • 

ziranda bekleniyor, HAM-

Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Doktor 1 Satlş Yerleri 
BURG ve ANVERS limanla-

randan yük boşaltarak, AN
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN limanları 
için yük alacaktir. 

DEN NOSKE MIDDEL
HASLINJE (D. S. A-S 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SARDlNIA " motörü 15 
t"emmuza do~ru beklenilmekte 
olup ISKENDERIYE, DIEPPE 
DÖNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 8 

temmuza bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
lfabul edecekti.·. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

11 BUDAPEST" motörü 24 
hazirana doğru beklenilmekte 
olup, BELGRAD, NOVISAD, 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektiı. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-

Ali Agih ı Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
H ki HAii T. A. Ş. 

Çocuk astalı arı • • 

mütehassısı 1 Mımar Kemalettın caddesinde F AHRı 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 iKAN DEM J R Oğlu 

Telefon 3452 • ,_:_llİI. ---------------••P 

Jlı'rı 

·-

N~A 
o~ ,LJ r= 

~ rını Ü • 
b zerımde: Ben Şikago Kordon, telefoon 

'tnz 81lferlcn· d · L · • ı -._ n en evıson umı No. 2007 - 2008 

Sür'at, %aralet 
ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

şilmez." 
Birinci [ Z.lrocwl 
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, SON , TELGgAFLAA'' 
cı. . . . f _ .. 

Paris'le Londra arasında henüz anlaşma yoktur. Boğazlar 
konferan~ı Cumartesiye toplanacakbr. Ital-

ya Malta'ya karşı tahkimat yapıyor 
lstanbul, 2 (Hususi) - Al- de vardır. Bilhassa Malta'ya karşı oluşu ı Çünkü lngiltere, Akdeniz mes· 

man devlet reisi M. Hitler'in Diğer taraftan ftalya'nın bu ehemmiyeti artırmakt~dır. elesinin Habeşistan meselesi 

yakında Akdenizde bir istira- Malta civarında Pantallaria Herhalde bir Akdeniz mes'e~ ile beraber halli lüzumuna ve 

hat gezintisine çıkacağı ve bu adasını tahkime başladığı ha· lesine doğru gidildiği mu· böyle bir misaktan evvel hu-
arada M. Mussolini ile vapurda her alınmıştır. Avrupa emni- hakkaktır. susi temas ve müzakereler 
buluşarak, Almanya ve ltal- yetinin mevzuu bahsolduğu Paris ve lngiliz siyasi ma- yapılması icap ettiğine kani· 
ya'yı müştereken alakadarıeden ve Habeş harbının nihayet hafili arasında, bir Akdeniz dir. Halbuki bugünkü halde 
işler etrafında konuşacağı söy· bulduğu bugünlerde böyle misakı aktınm mevzuu bahsol· bir Akdeniz meselesi olarak 
]eniyor. Gcrçe bu haberi bir harekete hiç mana veri· duğu da söyleniyor. Fakat Boğazlar konferansından başka 
Roma mahafili tekzip edi· lememektedir. Bu adanın as· fngiliz mahafili, şimdilik bunu herhangi bir müzakere yoktur. 

yorsada katiyete yakın bir şekli keri ehemmiyeti büyüktür. mevsimsiz telakki etmektedir. Boğazlar konferansına ge-

• " ' ' t t • ' " • lince, Cumartesi günü umumi 

Mütecaviz 
Italyan gaze

tecileri 
Cenevre 2 (Radyo) - Ulus

lar sosyetesi assamblesinde 
Habeş imparatoruna hakaret 
eden 8 ltalyan gazeteci, Ceza 
kanununa göre değil, yaban
cılara ait kanunla ya sürgün 
cezasile ve yahutta bir müd
det lsviçre' den ayak basma
mak suretile tecziye edilecek
leceklerdir. 

Gazeteciler, mevkuf bulu
nuyorlar. lsviçre hükumeti, 
gerek assamblede ve gerkse 
konseyde olur olmaz kimse
lerin girmemesi için tedbirler 
almıştı. 

Filistin 
Ahvalisükônet 

buluyor 
Kudüs 2 (Radyo) - Ajans 

Röyterin verdiği bir habere 
göre, Filistin Ahvali biraz 
sükunet bulmuştur. Vaziyetin 
normal bir hale girmesi ümid 
ediliyor. Küçük esnaf, bugün 
kısmen dükkanlarını açmışlar 
ve alış verişe başlamışlardır. ---·· .... --Yunanistan' da 
işçi, patron ihtilafı 

Istanbul, 2 (Hususi) - Bu
gün patronlarla işçiler dele
geleri, başbakan general Me· 
taksas'ın başkanlığında bir 
toplantı yapmışlardır. Metak· 
sas, her iki tarafın bir rapor 
tanzim ederek kendisine ver-
melerini istemiştir. Bu rapor, 
işçilere aid işleri tetkik eden 
hususi hususi komisy ... na ve· 
rilecektir. 

•••• 
Hat 

Tamir ediliyor 
Denizli ile lzmir arasında 

tren seferleri dün akşamdan
beri aktarma suretile işliye· 
bilmektedir. Hattaki bozuk-
luk Kuyucak istasyonunun iler
sindedir. Seylap, burada çok 
zarar yapmıştır. Dün hattın 
tamirine başlanmıştır. Şimdi
lik trenlere yalnız yolcu ile 
hafif eşya kabul edilmekte, 
ticaret eşyası alınmamaktadır. 

Habeşistan'da Milli takım hey'etin toplanması beklen· 
mektedir. Teknik komite o 

Karışıklıklar oluyor Macarları 1-5 mağ- vakte kadar bazı maddeler 

. Adis-Ab~.ba, 1 ( A.A ) :-- /up etti üzerindeki tetkiklerini bitirmiş 
Bır kaç gun evvel Habeşıs- 1 t b 1 2 (H A) D'. olacaktır. İleri sürülmüş itiraz· 
tan'ın cenub mıntakasında ·ı1sA an ku' u~~s.~ - un lara karşı bazı formüller aran· 
b k kl ki ıd ğ b·ı mı ı ta ımımızla uçuncü defa 
azı arışı ı ar o u u ı • 1 k k 1 M B maktadır. Bu meyanda boğaz-

d . ·1 · t• B .. . b o ara arşı aşan acar oç· 
ırı mış ır. unun uzerıne u k t k 5 1 IA l ların silahtan tecridi mukave· 

karışıklıkları bastırmak mak· ay a ım.ı, _ · mağ up 9 · 
t M 11- k d b lesinin derhal hüküm ve mer· 

d·ı it 1 S ı· · d muş ur. ı ı ta ım a irinci 
sa ı e ayan oma ısın en d d 1 · 'd S 'd ·ı.:. iyetten kaldırılması formülü 
bir otomobil kolu hareket et· Hev~~ e zmır l en _alkı d ııe de vardır. 
miş ve bunu yerli asker kıta· a. 1 oynamış ar dvek~k edv-
1 

. . . renın onuncu a 1 asın a Hariciye Vekilimiz Tevfik 
an takıb eylemıştır. S 'd ·ık 1.. lk· · Rüşdü Aras'ın Türk, ecnebi 

Moyale, Kenya, Venoea haftı ı gdo u aStm.dış.t.ır. m. fi ·ı f . gaıetecı er şere ine vermış 
mevkileri işgal olunmuştur. Fa ~yım f ·~ . aı ın yerır]F. olduğu çay ziyafeti sonunda 

• • • , • ua ge ırı mış ve maçın so~-
1 

A k' 
)arına doğru da Adil oyuna gazeteci er, tatür e tazim· Dün gece alınmıştır. lerini sunmuşlardır. 
~-------~--------~~ 

Avni Doğan şerefine Dolandırıcı· 
bir ziyafet verildi 

Eski Parti başkanı ve Yoz- Nihayet yakayı 
gad saylavı Avni Doğan'ın, l 
parti reisliği vazifesinden ay· . • e everdi 
rılması münasebetile, dün ak· Zabıta, dün tanınmış bir 
şanı şehir gazinosunda Parti dolandırıcıyı elegeçirmiştir. 
tarafından bir ziyafet veril· Çorum'lu Ömer Sipahi adını 
miştir. Çok samimi bir hava taşıyan bu dolandırıcı, lzmir'e 

içinde geçen bu ziyafette, geldiğinden beri birçok kimse· 

ilbay ve pa~i reisi Fazlı Gü· leri dolandırmağa kalkışmıştır. 
leç kısa bir söylev vermiş, Kendisine tüccar ve madenci 

Avni Doğan'la eski dostluk· süsü vermiştir. Bir müesseseye 
larmı anlatmış ve Parti işle· 

rinde gösterdiği muvaffakiyeti 
takdir eylemiştir. 

Bundan sonra Avni Doğan 
bir söylev vermiş ve kendisi· 

ne duyduğu derin heyecanı 
anlatmak fırsatını bahşeden 

İlbaya teşekkür ettiktens onra, 

lzmir'lilerin ve lzmir'in husu

siyetlerini ve yüksek varlıkla· 

rını bilhassa işaret etmiş, ya
pılan yeniliklerin memleket 
ve Millet menfaatına daha 
uygun olduğunu söylemiş, iz· 
mir' e karşı sevgilerini bildir
miştir. 

••• 
Dançing'teki 
son hadiseler 

Cenevre, 2 ( Radyo ) -
Uluslar sosyetesi assamblesi, 
Dançing'teki fevkalade komi
serini buraya davet eylemiş

tir. Assamble, fevkalade ko· 
miserden son hadiseler hak-
kında malumat istiyecektir. 

Komiser (Laster), Naziler 
lideri (Koster) tarafından ma
ruz kaldığı muameleye dair 
assambleye verilmek üzere bir 
rapor hazırlamıştır. 

de giderek Y ozgad ve say lavı 

Avni Doğan'ın ismini vermiş, 

bir marifet yapmak istemiştir. 

Fakat bu defa rolünde mu· 
vaffak· olaniıyan dolandıncı, 
yakayı elevermiştir. 

Hakkınqa tevkif kararı çık
mıştır. 

• •••• 
Boğazlar 

( Ba,tarafı 1 inci sahifede) 
etmişlerdir. 

Türk delege hey' eti esasen 

mukavelede derpiş edilen ah· 
kanıdan neş' et etmekte olan 
bu prensibi asla reddetmek 
tasavvurunda olmadığını bil
dirmiş, yalınız bu prensibin 
mukavelenin baş tarafında te· 
yidindeki fayda mes' elesinin 
konferans tarafından umumi 
celsede ve diğer maddeler mü
zakere edildikten sonra mü
nakaşasını istemiştir. Komite 
bu veçhile karar vermiştir, 

ikinci maddedeki sağlık hiz
metleri ve diğer takslar mes
elesi yeniden noktainazar taa· 
tisine sebep olmuş ve komite 
mes' elenin konferansa havale-
sine karar vermişti{. 

i tizar 
Y azimızın çokluğu do!ayı· 

sile ( Sardanpol'un Ölümü ) 
adlı tefrikamızı kayamodık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

Arap aleminde 
kopan fırtına 

f Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
Netekim bir Arap gazetesi 

yazdığı bir yazıda diyordu ki: 
.. Yahudi hicretinin tehlikele· 
rini Filistin sınırları dışında da 
sezmek için, uzak bir atiye 
bakmağa lüzum yoktur. Filis
tin' e bitişik olan devletler, 
karşılarında bir kardeş devlet 
yerine, birdenbire bir yabancı 
devlet, belki de kendilerine 

düşmanca bir tavır takınan 
politik faaliyeti Yahudi göç-

menlerine daha fazla yer bul· 
mak gayesile Maveraişeriaya 
da şamil olan bir devlet gör• 
dükleri zaman, kayıtsız kala
mazlar. 

işte bu mülhazalarladır ki, 
Filistindeki kargaşalık ve az· 
malar, arab aleminde gittikçe 
büyüyen bir çevre halini al· 
maktadır. Sıkı bir surette 
tatbik edilmekte olan sansö .. 
re rağmen, Kudüs'ten alınan 
hususi haberlerden, Maverai
şeria' dan geçen petrol boru· 
larının tahrib edildiği anlaşıl
~aktadır. Bu da gösteriyor 
ki, Maveraişeria' dakiler de, 
Filistin' deki kardeşlerile, yal
nız manevi bir tesanüd halin· 
de değildirler, icabında cebir 
hareketlerine geçmek suretile 
maddi bakımdan da bir teSP" 
nüd ıöıtermek azmindedirler. 

Bir facia 
Istanbul 2 (Hususi) - Üs

kudar' da bir tütün deposunun 
dıvarı yikıldı. Bir kişi öldü, 
üç kişi yaralandı. 

/smetlnönü fahri Dr. 
İstanbul, 2 (Hususi) - Ber

lin üniversitesi, başbakanımız 
general İsmet lnönü'ne fahri 
doktorluk unvanı tevcih et
miştir. 

lzmir sicilli tica
ret memurluğun
dan 

İzmir' de yemiş çarşısında 
19 numarada komisyonculuk 
ve ticaret Y amişçizade Mus
tnfa Hilmi unvanı altında 
yapmakta iken bu kerre 
( Mustafa yemişçi ) unvanını 
almış olduğundan işbu yeni 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerin göre sicilin 1718 
numarasına kayt ve tesçil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli lticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

T enik imzası 

lzmir lkinei icra memurlu
ğundan: 
Açık artırma ile paraya çev· 

rilecek gayrimenkulün ne olduğu 
Karşıyaka donanmacı mahal
lesi Çoraklı sokağında eski 35 
yeni 67 numaralı hane: hududu 
ada 55 parsel 1 de kayıtlıdır. 
Hane, icra vaz'ıyedine göre; 
alt-alta demirden iki kapısı 
vardır. Alt katta bir koridor 
üzerinde üç oda ve alt katta 
merdivenle yukan çıkıldıkta 
gene bir koridor üzerinde üç 
oda vardır. Alt kattan bahçeye 
çıkılır. Bahçede bir mutbah 
bir de heli ve banyo mahalli 
vardır. Sokaktan bahçeye gi· 
rilir ayrıca bir kapısı vardır. 
Bahçenin etrafı kısmen demir 
parmaklıklıdır. Hane çatmadır. 
içinde elektrik tesisatı ve su 
tulumbası vardır. Kıymeti iki 
bin beşyüz liradır. Bu hane 
satılığa çıkarıldı. Birinci artır· 
ması 17171936 tarihine müsa
dif Cuma günü saat 15 te da-
iremizde icra edilecektir. Bu 
svtış 133 üncü maddeye göre 
yapılacaktır. 

işbu gayrimenkul üzerinde 
hak talebinde bulunanlar eli~ 
rindeki resmi vesaiki ile bir· 
likte ve müracaatları lazımdır. 
bu son ve en çok arbranın 
üzerine bırakılacaktır. Müza· 
yedeye iştirak etmek istiyenler 
şartnameyi okumuş ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Yüzde iki bu· 
çuk telliliye ve Tapu harcı 

müşteriye aittir. Şartname tarihi 

2 Temmuz 926 
• 
lzmir sicilli hca· 
ret memurluğun· 

1dan 
İzmir' de Çangırı çarşısında 

26 numarada her türlü yer 
mahsulleri alımı ve satımı 
ticaretini Mahmut Efendizade 
Hüseyin Zihni ve Beliğoğlu 

Hasan unvanı altında yapılmakta 
iken bu kerre (H. Zihni Doğu 
ve Hasan Bal) unvanını almış 
olduğuna mütedair beyanna:1!e 
ticaret kanunu hükümlerine 
göte sicilin 1721 numarasına 
kayt ve tesçil edildiği ilin 
olnnur. 

lzmir sicilli tiçaret memur· 
luğu resmi mührü ve F. 

Tenik imzası 

1 •• Beyanname 
lzmirde Çangın çarşısında 

26 numarada mahsulatı arzi· 
ye alım ve satımile meşgul 
bulunan kollektif şirketimizin 
mukavelesinin beşinci madde· 
sinde zikredilen: 

Mahmut efendi zade Hü
seyin Zihni ve Beliğ oğlu Ha· 
san unvanımızı yeni soy adı 

kanunu mucibince bukere: 
H. Zihni Doğu ve Hasan Bal 
Şeklinde tertip eylediğimiz· 

den ticaret kanunun 150 inci 
maddesi . mucibince tanzim 
edilen işbu beyannamenin be· 
rayi tescil tastikini dileriz. 

H. Zihni Doğu ve Hasan 
imza: Z. ·Doğu H. Bal 

Bal ticarethanesi 
Umumi No: 4687 
Dairede okunup ne olduğu 

anlatılan işbu 1/7 /936 tarihli 
beyanname altındaki H. Zih· 
ni Doğu ve Hasan Bal fırına· 
sile imzaların zat ve hüviyet· 
leri dairece maruf lzmirde 
Çangırı çarşı~ında 26 numa· 
rada tüccarandan Zihni Doğu 
ve Hasan . Balın imzaları ol· 
duğu ve münderecatını tama· 
men kabul ve ikrar eyledik· 
ten sonra bizzat yanımızda 
vaz eylediklerini beyan ve w· 
dik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz altı yılı temmuz ayının 
birinci günü. 

İzmir birinci noteri Meh· 
· · met Rifat Bayraktar oğlu 

imzası ve noterlik resmi 
mü hürü 

30 kuruşluk pul 
Aslı ıibidir. 
lzmir sicilli ticaret memuru 
resmi mührü ve F. Tenik 

ımzası 

ilandan ilandan itibaren her· 
kesin ıörebilmeai için açıktır. 
Daha fazla malQmat almak iı

tiyenlerin 933-21424 dosya ile 
münadiye müracaatları lüzumu 
ilan olunur. Şartname 6/7/'36 
dan itibaren açıktır. 

lzmir vakıflar direktörliJ
ğünden: 

Vakfı No. Cinai Mevkii Seneliği 
maz. pazaryerı 78 ev paza,yeri 48 

., ., 80 ev • 120 

., esnaf şeyhi 68 dükkan arapfınnı c. 60 
,, salepçi oğlu 24 mapa ceaayir hanı 17 5 
Yukarıda yazılı akarta açık artırma ve uıaltma müddetleri 

içinde de istekli çıkmadıtından pazarlığa bırakılmıştır. istekli 
olanların evkaf müdµrlüğUnde toplanan komisyona müracaatları 
ilin olunur. 1971 

Mülhak mumyakma:z Veli . oğ
lu uakfı mütevelliliğinddn; 

Mevkii Senelij'İ Vakfı No. 
268 

Cinsi 
dükkan tilkilik 36 mumyakmaz veli 

oA-lu 
" 31/33 arsa keten ç. 56 

Y 11kanda yazılı akarata açık artırma ve uzaltma müddeti~ 
içinde de istekli çıkmadığından pazarlıt, bırakalmlftır. lıtekh 

~ta!P.JA .. evkaf müdürlüğüride toplanan komisyona müracaatları 
ili~unur. 1972 


