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Pariste CJeneral ismet lnö- Tayyare pi-
nü - B. Blum temasile baş- ı.Y.~~l~l~~~~ 
ll11an ittifak müzakereleri ~=:. H~1~a k~;~e:i:/t:;~~ 1 başlanmıştır. Kazanan numa· 

da.._. Ankara, 10 (A.A.) - Ôf r<!n· 
.&~iae göre Fransa büyük elçisi 
~ Ponıot çarşamba akşamı Anka· 
~~ hareket edecek ve l 8 ma• 
>ltta Pariste bulunacaktır. ll. Pon· 
'°t oradan Cenevreyc hareket ede· 
~ ve ayın yirmisinde ornda lla
tltiye Vekili Dr. Aras ile temasa 
tclecektir. 
d Ankaıa, 10 (A.A.) - Cene\':re· 

e 28 kanunusani 1937 tarihinde "c ·ı tı en karara tevfikan akdedile· 
etk p 
il rnnaa • Türkiye muahede ile 

ç taraflı Til.rkiye. Fransa. Suriye 
:ııııık.a,·elesi hakkında teati edilen 
Jltoie .... u· 1 · " · d T·· 1• • " " ... e n en uzerın e ura.ıye 

1.. c Franea arasında yapılan m üzn· 

~~ler tabii seyrini takib etmek· 

10 
ır. Bu görü~melcr Ceoevredc 

t>lanan teknik komi yon mesaisi· 

lnirı neticelerine ıkı bir surette 
bağlı bulunduğu için Türkiye JJ:ı. 

ridye Vekili Doktor Aras \'e Fran· 
ea büyfik elçisi U. Ponsot mesaile· 
rine Milletler '-!emiyeti konseyinin 
toplnntıı;mdıın evel int:ıç etmı•k 

üzere Ccnenede de,·am etmcğc ka· 
rar verm i~lerdir. 

Ankara, 10 (A.A.) - Hariciye 
Vekili Dr. Te,•fik Uüşdü Arns bu 
akeam f stanbulıı h:ıreket etmiştir. 

Reisicumhur Atatürk Hariciye 
\'ek ilimizi otomobillerilc istasyona 
götürmek ımrctile ıığurlnıntilardır. 

İsın.yonda Dr. Te\ f ik Hü~dü 
.Arası uğurlıynn]nr arasında ha)ta 
B. l\J. .Mcdisi reisi B. .Abdiillıalik 

Rcnda, Ba,vckfılet \'ekili ,.e Sılılıat! 
ve İçtimai l\loavenct Vekili Dr. 

~adrid şeh;i,· dün sabah
lan beri top ateşi ahında 
•o kişi ölmüş ve
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i'so kişi yaralan 
'>lıf tır. Zitanın kardeşi de yaralı 

M Madridin harap olmuş bir caddesi 
tilat ~~rid, 12 (Radyo) - Ih- Son srelen haberlere göre, • 
~,J:.d~ dün sabahtanberi sabık Avusturya kraliçeşi Zi-
~e b 1 1 bombardıman etme· tanın kardeşi, general Franko 

Dijaşlanıışlardır. kumandasındaki orduda harp 
Ölınü n akşama kadar 40 kişi ederken yaralanmış ve Sanse 
bt. ş ve 150 kişi yaralanmış· Bastiyen hastahanesine nak

ledilmiştir. 

Refik Saydam. D.:ahiliyc-, :.\lnıırif, 

,\taliye ve lolıisarlar Vekilleri ile 
ıneLu~lıır, Fron ız Lüyük el-;i i B. 
J>onsoı, Balk:ın ''e kiiçük antooı 

cl'>ileri ile diğer kordiplı>mntik, 

Hariciye \'ekiılcıi yüksek memur· 
]arı \'e nir hirçok m\ıtl 1.ıılnnınaktıı 
idi. 

Jlori~in• Vekilimiz fstanlıulda , 
iiç güıı keldıktna sonra Biikreş ta· 
rikile Cenen~y·· giderek Ct•miyeıi 

okYıtnı korıse} iııin içtiııı:ıınn i•tirnk 
Nleccktir. --·-···---

raları bildiriyorum: 

8369 
30 bin lira 

8590 
12 bin lira 
27752 

10 bin lira 
25904 

İki bin bira 
555 12306 23564 

Bay Blum 
Paris sergisi için 

söylev verecek 

bin lira kazananlar 
5·00 lira kazananlar 

Paris 12 (Radyo) - Fransa 
Başb~kanı bay Blum, bugün 

969 4559 7766 
14530 18107 20992 
31997 32135 35182 

150 lira kazananlar: 
829 1389 3721 

5502 6692 7630 
10014 12926 14394 
23167 23244 23886 
24937 25112 29519 

7856 
22538 

4879 
9049 

22469 • 
24108 
30355 

Limoja hareket edecektir. Mu· 
maileyh, gelecek Cuma günü 
orada bir nutuk söyliyerek 
Amerika halkına Paris sergisi 
için hitap edecektir. /Devamı 4 üncü sahi/ede) 

-------.-.~-.. ..._.ı ____ , __ _ 

Bay Baldvin, hu ayın 
28 iode istifa edecek 

--Yeni başvekil Nevil Çamber
layn, kabinede tadilat yapacak 

Bay Baldvin saraydan çıkarken 
Londra 12 (Radyo) - İn · Makdonald'ın da B. Baldvinle 

giltere başbakanı B. Baldvin birlikte çekileceği rivayet olu· 
bu ayın 28 inde istifa ede· nuyor. Bu takdirde Kont La-
cektir. goar devlet Nazırlığını deruhte 

B. Baldvinin halefi, Maliye edecektir. 
Nazırı B. Nevi! Çember]ayn· Londra 12 (Radyo) - İn-
d giltere Başbakanı B. Baldvin, 

ır. dün gece Londraya gelen 
B. Baldvin, ayni zamanda muhtelif devletler mümessille· 

muhafazakarlar partisi başkan- rini kabul e ıerek uzun ko· 
lığından da çekilecek ve Lord· nuşmalarda bulunmuştur. 
lar kamarasına (kont) unvanile Hariciye nazırı B. Eden, 
aza olacaktır. dün gece Polonya sefaretha· 

B. Baldvin, Muhafazakarlar nesinde Polonya dış bakanı 
Partisi baskanlığında tam 14 B. Bekle yemek yemiştir. 
sene bulunmuştur. • • • • • 

Nevi! Çemberlayn, Bnşve· Doktor Şaht 
kalete geçtikten sonra lngiltere 
kabinesinde bazı değişiklikler Yakında Paris'e 
olacaktır. gidiyor 

Söylendiğine göre, Maliye Londra, 1 'J. (Radyo)- Dok· 
Nezaretine Sir Con Simon, tor Şaht, bu ayın sonunda 
münakalat Nezaretine Hoar Paris'e gidecektir. Mumaileyh 
Belisa, Harbiye Nezaretine Fransız ricalile ayni zamanda 
Dof Koper geleceklerdir. garp misakı hakkında konu· 

Devlet Nazarı B. Ramsey şacaktır • 

Taç giyme töreni bugün 
parlak surette .yapılacak 

-~---------~~-Alayın.,geçeceği caddeler, yağmu 
ra rağmen geceden_,tutulmuştur 

Kral ve kraliçe saltanat arabasında 
Londra 12 (Radyo) - fn- hamil olan araba ile diğer 

giltere kralınm taç giyme me- nazırların ve domünyonlar baş 
rasimi, bugün olacaktır. Yüz vekillerinin arabaları sıra ile 
binlerce halk, daha sabahtan alayı takip edeceklerdir. 
muhtelif yerleri işgal etmiş Valde kraliçe Meri ile Nor-
bulunuyorlar. 

Alayın geçeceği caddeler, 
havanın yağmurlu olmasına 
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rağmen dün geceden beri bü
yük bir kalabalıkla dolmuş 
bir halde idi. 

Dün akşamki trenlerle Lon· 
draya gelenler, ikiyüz bin kişi· 
den fazla idi. 

Programa göre, evvela ha
nedana mensup yirmi ki~ilik 
bir kafile saray arabalarına 
binmiş oldukları halde alayın 
ön safına geçeceklerdir. Bun· 
ları, kral ve kraliçeyi hamil 
olan mükellef araba takip 
edecektir. 

Hanedana mensup kafileye, 
Japon prensi Sisibu ve zev
cesi riyaset edeceklerdir. 

Kral ve kraliçenin arabasını, 
veliahd prenses Elizabet ve 
kardeşi prenses Margaretin 
arabaları ile Dük Dö Kent 
ve Dük Gloçesterin arabaları 
takip eyliyecektir. Bundan 
sonra başbakan B. Baldvini 

Bay Bitler 
lngiliz sefirini ka. 

bul etti 

Bay Bitler 
Beri in, 12 (Radyo) - Bay 

Hitler, bugün lngilterenin yeni 
Berlin sefirini kabul etmiştir. 
Sefir, B. Hitler' e itimatname
sini vermi,tir. 

veç kraliçesi ve sıra ile di
ğer hanedan bunu müteakip 
gelecekler bütün devletler 
heyeti murahhasaları, ondan 
sonra mevki· alacaklardır. 

Ayni saatta, lngilterenin her 
tarafında, döminyonlarda ve 
bütün müstemlekelerde mera
sim olacaktır. Taç giyme me· 
rasimi esnasında bütün kilise
lerin çanları çalmağa başlıya· 
caktır. 

Gece, Londra da ve Büyük 
Britanya imparatorluğunun her 
taraf mda fener alayları tertip 
olunacaktır. 

Döminyonlar sada. 
katlerini bildirdiler 

Londra, 12 (Radyo)- Kral 
altıncı Jorj, . dün gece bütün 
Döminyonlar başvekillerini ve 
Hindistan namına gelen ağa

hanla birçok mihraceleri ka· 
bul etmiştir. Bunlar, Krala sa· 
dakatlerini beyan eylemişler· 
dir. 

••••• 
Nüfus teşkilatında 

değişiklik 
lzmir halkına bir kolaylık 

olmak üzere Hazirandan iti
baren şehrimizde nüfus işle· 

rinin ayrı ayn mıntakalarda 
teşkilat yapılarak beş semt ve 
mıntakada görüleceği hakkın
da bazı rivayetler vardır. Bu 
şayialara göre, Tept>cik, Al
sancak, Güzelyalı, Eşref paşa 
ve Karşıyakada nüfus memur· 
lukları teşkil edilecek ve bu 
teşkilat, ayrı binalarda çalışa· 
caktır. Halk, nüfus işleri için 
kendi mıntakalarındaki nüfus 
memurluklarına müracaatla iş
lerini süratle intaç edebile· 
ccklcrdir. Dün alakadar ma
kamlardan tahkik ettik, henüz 
resmi kadro ve teşkilat emri 
gelmediği için yeni nüfus teş· 
kilatının ne şekilde yapılaca· 
tının bilinmediğini öğrendik, 



Sahife 2 

Hindistana elçilikle giden 
Zülfikar ağanın aşkı 

- 3 - Yazan: FARUK ULUDAG 
Feride 
Beni ne kadar seviyor• 

sun. 
- Çok. Pek çok. 
- Benden ayrılırsan ne ya· 

parsın. 

- Niçin bu suali sordun 
Curi •. 

- Hiç yani sevginin dere
cesini ölçmek için. 

- Hayır, hayır sende bir 
tuhaflık var. Söyle yoksa ba
şına birşey mi geldi, yoksa 
başka birisini mi sevdin .. 

Diyerek Feride birdenbire 
avcının üzerine saldıran dişi 

kaplanlar gibi Curinin üzerine 
atılmış, heyecanla ondan cevap 
bekliyordu. Esasen Curi bun
ları maksadına nail olmak 
üzere tertip etmişti ve şöyle 

cevap verdi. Ben çirkin bir 
adamım .. Nasılsa senin kalbın 
bana bir yer verdi, artık 
başka gönüllerde yer aramak 
neme lazım.. Fakat bugün
lerde bize uzun bir yol gö· 
ründü de.. Feride şaşkın, 
şaşkın bakarak rsordu. 

- Nereye. 
- Hindistana. 
- Gülerim Curi, şaka yap· 

masını bilmiyorsun. Bakınız 

dururken hayalin Hindistan 
ufuklarında cevelan ediyor: 

- Hayır Feride inan ki 
doğru söylüyorum. ağam Zül
fikar Hindistana hediye götür· 
mek üzere elçi tayin olundu .. 

Beni de beraber alıyor, F e
ri de elinden avı kaçan avcılar 
gibi birdenbire inkisar içinde 
kaldı. Mahzunlaştı, gözleri Ön· 
de, hıçkırmağa başladı. 

Curi, onu teselli etti : 
- Bu işde ölüm yok ya .. 

Birkaç ay sonra tekrar gele
ceğiz, sana Hindistandan ne· 
ler getireceğim. Ağlıyacak ne 
var?. 

Beraber konuşarak ilerle· 
diler. Bu esnada Curi sordu: 

- Feride ne var? Beni din
ler misin? 

- Elbette söyle ne var. 
- Yavrum ben ağamın bu 

Hindistan seyahatinden şüp· 
heliyim. O lstanbuldan bir 
macera olsun diye oralara 
kadar gitmek istemez, içime 
garip şeyler geliyor. Şunu 
Dildare kalfadan bir öğrenme· 
nin imkanı yok mu kim bilir 
belki de bu yolculuğa mani 
oluruz. 

Feride - Dildare kalfa ne 
bilecek .. 

- Bilir çünkü: Ağam onunla 
derd ortağıdır. Hem bugünler 
aralarında galiba yeni şeyler 
var. 

- Ne gibi .. 
Bilmem. Fakat şu Mısırdan 

yeni gelen dilber yokmu. 
- Ee 
- işte onu ağam galiba 

seviyor . . Hem de çıldırasıya, 
onun için Dildare kalfa ile 
sık sık buluşuyorlar. Belki 
ona Hindistana niçin gittiğini 
söylemiştir. 

- Dilber seviyor mu? La· 
kin dilberin böyle bir şeyden 
haberi yok, ben her gün 
onunla beraberim. 

- Yavrum bu sarayda ha
kim olan ağalar cariyelerin 
fii(irlerini sormazlar .. Ağa sev· 

miş ya kafi. 
- Madem öyledir. Sen ni· 

çin her zaman bana soruyor· 
sun. 

- Canım ben bir ağa de
ğilim, ağanın adamıyım. Ne 
param ve nede kıymetim var. 
Buna mukabil.. Sevdiğimden 
karşılık beklemek hakkımdır. 
Onlar öyle mi ya? .. 

- Pek iyi nasıl mani ola
biliriz. 

- Canım bir defa niçin 
gitmek istediğini öğrenelim. 
Suyu görmeden paçaları sıva
mak olur mu? 

Feride Curiye söz verdi. 
Dildare kalfayı bir saat sonra 
harem salonunun arkasındaki 
küçük odaya getirecek Curi de 
ansızın içeri girerek.. kalfayı 
orada gördüğü için birkaç laf 
derken meseleye temas ede
cekti. 

Filhakika öyle oldu... Curi 
odaya girince kalfayı gördü · 
koştu elini öptü. 

- Kalfacığım çoktanberi 
yüzünüzü göremiyoruz. Artık 

iltifatınızdan mahrum ettiniz. 
- Kalfa yok evladım bili

yorsun ya bugünlerde başı

mızda binbir derd var. Aykır 
gibi kızlarla mı uğraşırsın; sul· 
tan hanımların emirlerine mi 
yanarsın. Saray değil çıfıt çar
şısı meğer mevlam kurtara. 

Curi -kalfacığım yanınızda 
bu kadar cariyeler var biraz da 
onlara işlerinizi gördürünüz. 
Hep siz çalışırsanız.. yazık 
olur. 

Bilmez gibi konuşuyor· 
sun Curi oğlum.. Burada her 
şey bizden sorulur. Ağalar 

bizi sıkıştırır. Bir edepsiz kız 
kapı arasından kaş-göz eder 
cevap ver Dildare. 

Birisi gece yarısı koridor· 
larda gezen var bir kasdı mı 
vardı. Niçin bıraktın Dildare. 

- Curi: Zavallı kalfacığım 

herkes sizden soracağına bir 
az da hareme hakim olan 
ağalardan, kızlara musallat 
olan o ihtiyar aç kurtlardan 
sorsalar: 

- Ne gezer oğlum. Onlar 
yapar yakıştırır bütün suçu 
bizim üzerimize atarlar. 

Kalfacığım size birşey so
rarsam darılmaz mısın. 

- Estafurrah oğlum ne· 
den darılayım. 

- Bizim ağa nasıldır. On
dan da şikayetci misin? 

Zülfikar ağa mı? 
- Evet. 
- Neme lazım iki elim ya· 

nıma gelecek ağaların içinde 
ender ve en ziyade hoş soh· 
bet eden Zülfikar ağadır.Ger· 
çe o da onlar gibi ufak te
fek maceralar yapar fakat hiç 
bir zaman kimseye zararı do· 
kunmamıştır. 

- Ben de öyle zannediyo· 
rum amma. Bu günlerde ağam 
hastalandı. 

- Nesi var. 
- Vallahı ne bileyim. Ye· 

mek yemiyor. Uyumuyor bir 
ahtır, vahtır gidiyor. 

Kalfa güldü. Ve Gözlerini 
Curiye çevirerek Ferideyi işa
ret etti. Onun yanında söylü
yemem demişti. Feride Curi
nin göz kırpması üzerine on· 
ları yalnız bırakarak dışarı 
çıktı. 

(Arkası var) 

(Ulusal'•Birlik) 12 Mayıı 9~7 

Batmış bir ge
minin kasaları 

Dünyanın en acınacak 
insanları ikizlerdir 

Bir dalgıça göre, büyük bir al- ikizlerin hayatları hakkında 
tın definesi demektir çok şayanı dikkat bir etüd 

Dalgıçlığı bırakah on sene yüz lirada beş kuruş nisbetin- • 
oluyor. Zaman zaman ölümle de olan dalgıç komisyonunu ikizler için her şey kolay olabilir. Fa. 
karşılaşan, hazan kendilerini haksıs buluyordum. Bu altın kat evlilik hayatında ! ? ! .. 
defineler karşısında bulunan çubuklarını denizin altında bir Son zamanlarda Amerikada da bir zamanlar burnu kırıl· 
hu adamlar, tam manasile yere saklamak, bir iki ay son· yapılan tetkikler, ikizler ara- mış kendisine fıtıktan ame· 
birer hayat adamıdırlar. Diğer ra dönerek yerinden çıkarmak sında sıhhat noktasından şa· liyat yapılmış. O da mideden 
mesleklerde, sanalardaki kıs- çolav bir işti. Hususi dalgıç şılacak derecede benzeyiş rahatsızyır. Yapılan muaye· 
kançlık, hırs bu işte yerini sandalım ve takımım olduğun· olduğunu meydana çıkarmıştır. nede onun da kanserden muz· 
arkadaşlığa bırakır. dan buralarda çalışmam kim· iki kardeşlerden biri bir tarih olduğunu meydana çıka· 

Vak'a başımdan geçtiği za· senin de şüphesini celbetmi- hastalığa tutulursa yüzde dok- rıyor. 
man Norveçli Sven ismindeki yecek, hiçbir kimse de bana san diğer kardeşte aynı has· Bu müşabehet karşısmd• 
bir dalgıcın yanında çalışı- bu paraları nerede bulduğum- talığa tutuluyormuş. hayrete düşen doktorlar san· 
yordum. Babamın eski bir dan dolayı bir sual sormaya- Bir Amerika gazetesi bu atını soruyorlar. Marangoz ol· 
arkadaşı olan bu adam, onun caktı. hususa dair çok dikkate şa· duğunu anlıyorlar. Biraz daha 
ölümile beraber beni yanına Aynı zamanda biraz zengin yan yazılar yazmaktadır. araştırmayı genişletince bu iki 
almış ve hakiki bir baba ye· de olacağımdan Sven yeğe- Bu gazete şu vak'aları haber ihtiyarın birbirine çok ben· 
rini tutmuştu. Ayni zamanda nının bana varmasına razı veriyor; ziyen ikiz kardeşler olduğunu 
ekin rengindeki altın saçlarile olacaktı. Masajusets ' ilayetinde Pend- meydana çıkarıyor. 
tam bir İskandinavya güzeli Fakat altınları saklayabil- ville şehri hastahanesine ge· Kanser ikisinin de midesi· 
olan yeğeni Singe de bizimle mek için Svenin birkaç gün 
beraberdi. Küçük yaştanberi deniz dibine inmemesi lazım· çende yetmişlik bir ihtiyar nin ayni noktasından birisini 

müracaat ediyor. Doktorlar ameliyat ediyorlar. Ölüyor. biribirimize karşı duyduğumuz geliyordu. Bunu nasıl temin 
hisler, senelerle beraber ma- edecektim. muayene ediyorlar, bir fıtık Ôbürüsü biraz daha yaşıyor. 
hiyetini belli etmeğe başladı. Aklıma şeytani bir fikir ameliyatı geçirdiğini, bir kaza Fakat altı ay için de o da 
Yirmi üç yaşında iken bana geldi. 30 metr~de çalışırken neticesinde burnu kırılmış ol· vefat ediyor: 

duğunu öğreniyorlar. Doktorlar bu vak'adan ib· varmağı teklif ettim; teklifimi dalgıç üzerine olan su tazyiki 
Sanatı marangozdur Mı.de ret alarak bu husustakı" tet· kabul etmişti. Fakat amcası dehşetlidir. Onun için dalgıç · 

Sven teklifi duyduğu zaman yavaş yavaş yukarı çekilir. ağrılarından şikayet etmekte· kiklerini derinleştiriyorlar. Na· 
bana: Eğer bunun aksine olarak sür· dir. Muayene ne neticesinde sıl olup ta bu ikiz kardeşin 

- Kendi, dedi, bu işin atle yukarı çekilirse dalan mide ağrılarının kanserden sade ayni hastalıktan muz· 
imkansızlığını hiç göz önüne adamın damarlardaki bu hava ileri geldiği anlaşılıyor. tarip olmakta kalmayıp ayni 
koymuyor musun? Dalgıçlık habbecikler haline girer ve Doktorlar ameliyat yapıp zamanda ayni kazayı geçirmiş 
bekarlar için iyi bir sanattır. pek ziyade ıztırap vererek yapmamayı düşünürlerken has- olmalarını öğrenmek istiyorlar. 
Fakat evliler için asla. Her zevallıyı günlerce baygın bir tahaneye bir yetmişlik ihtiyar Araştırıp birbirine benziyen 

halde Yatagw a du'"şu··ru"r. Hasta- daha müracaat ediyor. Onun birçok ikizler buluyorlar. 
Her ikinizin de babası daha 
genç bir yaşta iken öldüler. 
Karada sağlam ve zevceni 
mes'ut edecek, ona inisbeten 
müreffeh bir hayat yaşatacak 
kadar kazançlı bir iş bulma
dıkça bu kızı alamazsın . ., 

Batmış bir gemideki altınlar 
Bu sözleri işittiğim zaman 

hiddetimden ve inkisarı hı:· 
yalden ağlıyacak gibi olmuş· 
tum. Fakat soğukkanlı Sven 
fikrinde sabitti. Birkaç gün 
sonra Singenin yalvarmalarına 
rağmen yola çıktık. Cenubi 
Amerika hükumetlerine ait 
batmış bir geminin kasasından 
altınları çıkaracaktık. 

Svenin bu evlenme bahsin
de hiç değişmemesi ve lakırdı 
açmaması hergün geçtikçe hid
detimi kamçılıyordu. Nihayet 
batan geminin yanına geldik. 

Deniz sathından 30 metre 

lığın yegane ilacı dalgıcı taz· bulacaktım . lzmir İkinci icra memurlu· 
yik odası denilen bir yere Kazdığım iki metre derin ğundan : 
koyup orada hava tazyikini çukurda iğilmiş bir vaziyette Ayşenin Refiadan ödünç- al· 
çoğaltmak ve sonra tedricen iken elimdeki hortum kurtul- dığı paraya ınu~abil alacakhY' 
azaltarak normal hava tazyi- du ve birden yüzü koyun yere ipotek eylediği Ballıkuyu ma· 
kini bulmaktır. Fakat bu hal- kapandığım _ zaman çukurun ballesinde Çemberciler soka· 
de de iki üç gün istirahat duvarları çöktü. ğında hudutları tapuda yazılı 
etmek, denize dalmamak şarttır. Lambam sönmüz, 30 metre eski 69 No. lu ve muhdesatl 

Beklenen dakika geldi mi? derindeki açtığım çukura den- mülk zemini Kadı ilyas vak· 
Ertesi gün fırsat zuhur etti. di kendimi gömmüştüm. Bir fından bodrum katta tuğla ile 

Sven 30 metre derinlikte ça· kaç dakika kendimden geç· mefruş bir sofa sofanın önünde 
lışırken ben de telefonla de- miş olmalıydım. Biraz sonra bir oda ve ittisalinde bir ufalc 
nizin dibinden verdiği kuman- telefon ahizesinden, (Cesaret matbah ve matbahtan çıkınca 
dayı dinliyordum. oğlum cesaret) diye bir ses bir miktar arsa ve yukarı kattı 

Ekseriya derin sularda ça- geldi. Talihin acı bir istihza- mermer taşla mefruş küçük bir 
lışan dalgıçların başlıklarına sı olarak Svenin sesini tanı- sofa ve . üç odayı müştcınil 
hava tazyiki fazla olduğu için dım. Bana fazla çabalayarak 1000 lira kıymetli bir bap ha· 
söyledikleri söz anlaşılmaz ve yorulmamamı ve fazla oksijen nenin birinci açık artırması 15/ 
sesleri telefonda boğuk gelir. s&rfetmememi tavsiye ediyor· 6/937 Salı günü saat 15 te . ikiJı' 

Bir aralık Sven telefonda, du. ci icra dairesinde yapılacaktır 
"Beni bir metre kadar yukarı Bir gün evvel kasten ve bu artırmada satış bedeli tah· 
çekiniz.,. Kumandasını verdiği haincesine sakatladığım ihti· min olunan kıymetin % 7 5 İl1~ 
zaman iyice anlamamış görü- yar ve babam kadar beni se- bulursa en çok artırana ihale~ı 

w d 1 it d k d h 1 · t k" d ven bu adamın, hayatımı kur- kd d o~ aşagı a, sene erce su a ın a nere , er a vınç e ı a ama yapılacak aksi ta ir e en ç 
kala kala demirden bir iskelet tehlike işaretini verdim. Vinç tarmak için çalışmağa başla- hh d b k" k I· 

h d artıranın taa ü ü a ı a 
halı.ne giren vapurun ankazı son süratle dalgıcı yukarı ması, ru um a korkunç bir 

mak şartile satış onbeş gii11 
üzerinde kasanın yanına git- çekmeğe başladı. Birkaç da- akis yapiı. Karanlık, soğuk 
mek için nöbetleşe nöbetleşe kika sonra dalgıç başlığının kumlar içinde gömülü oldu- daha uzatılarak ikinci artırın~ 
Svenle beraber dalmağa baş- deniz sathına geldiği görüldü. ğum halde yapmış olduğum 30/6/937 Çarşamba günü ayoı 
ladık. Deniz altında patlattığı· Zavallı Svenin elbisesini çıkar- kabahatimi ölmeden evvel va· saatta yapılacaktır. Bu artırınadl 
mız dinamit çubuklarile bu dıkları zaman yüzünün ıztırap· kit varken itiraf etmek arzu· dahi salış bedeli yine tahınİJ1 

. açtığımız yollar, hergün biraz tan girmiş olduğu şekli haya- sunu duydum. Vicdanımın ra- olunan kıymetin % 75 İni bu~· 
daha bizi kasanın yanına gö· tımın sonuna kadar unutamı- ryat etmesi için son kuvveti· mazsa 2280 No. kanun mucı· 
türüyordu . yacağım. Acı ile kıvranırken mi de sarfederek bağıra ha· hince satış geri bırakılacaktır 

En sonuncu dinamiti patlat- yaptığım şeye pişman olmuş, ğıra yaptığım şeyi ihtiyar Sve· İşbu gayrimenkul üzerine he' 
mak benim nöbetime isabet vicdan azabı çekiyordum. ne anlattım. Telefonun öbür hangi bir şekilde hak talebiJ1: 

Kendisini derhal tazyik oda- ucunda söylediklerimi dinliyen de bulunanlar ellerindeki resııı' etmişti. Kasa daıresinin böl
mesi ortadan kalktığı zaman 
ayaklarımın altında her biri 
30,000 lira değerinde olan al
tın çubuklarının uzandığını 
gördüm. 

Aklıma şu fikir geldi: 
Bu çubuklardan bir iki ta· 

nesi beni hayatımın sonuna 
kadar sevdiğim kızla beraber 
yaşatmağa kafi gelebilecekti. 
Ayni zamanda yüzlerce çubuk· 
tan bir iki tanesinin eksik ol-
ması kimseyi de zarara sok
miyacaiından bunları almağa 
karar verdim. 

Hayatımı feda ederek su· 
ların altında çalıştığım için, 

sına koyduk; 12 saat sonra bu adam, hikayem bittikten vesaiki ile birlikte 20 gün ı-': 
kamarasında yatarken yanına sonra: fmda mi.iracaatları lazımdır alc~ı 
gittim; gülerek : _ Sen haklısın. Bunları halde hakları tapu sicilli11de 11 

- Kenedi, bu senin hatan unut! dedi, ve yalnız, kurtul- malum olmadıkça paylaşın• ,. 
değildir. Btn İngilizceyi iyi duktan sonra karada bir iş hariç kalırlar satış peşin par: 
konuşamıyorum. Söylediğim tutacağını vaadet diye ilave ile olup müşteriden yalnız 161 
söz maksadımı yanlış anlattı; etti. 2 buçuk dellaliye alınır. 1 
müsterih ol, dedi. Biraz sonra kendimi kaybet· 937 den itibaren şartn•~; 

Hissiyatımı bir tarafa hıra- mişim. Gerisini siz tahmin herkese açık bulundurulaca ~ 
karak ertesi gün edibe indim. edebilirsiniz. ihtiyar adam istekli olanların % yedi buçu ı 
Elimde deniz dibindel.kumları hastalandı. Hasta dalgıç elbi- nisbetinde pey akçası . "·~t 
oyarak '. . kanal kazan: kuvvetli sesini giymiş ve derinde saat- bank itibar mektubu ile bı~"' 
hortum vardı. Maksadım bu lerce çalışarak beni yerden lzmir ikinci icra memurlu 
hortumla kazdığım çukura bir çıkarıp yukarı alını~. müracaatları ilan olun~ 
altın çubuğunu saklamaktı. ihtiyar Svene vermiş oldu- Ortağım da Svenin, .saÇ ,. 
Sakladığım altınları bir iki ay ğum sözü tuttum. Bugün ka- ekin rangindeki lskandınav>' 
sonra koyduğum işaretlerle rada bir dükkan işletiyorum. · lı güzel yeğenidir. 
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--..;ııın=i,==-iki.:;....nci ..... b~ ......... F k-m~•hk-e· ~O~B=--vı-=-·e-r ve ıü- N. v. Fratelli Sperco 1 Yakında c;ıkıyor 
·~::tr:i'~ oturan süleyman 1c.- rekisı Limited W. F. H. Van vapur acentası 
il batice tarafından turgutlu D Z ROY AL NEDERLAND VA-
lca.abuınan manifaturacı ka· V8p~ &CeDtasl er ee PUR KUMPANYASININ 
•balı tileyman yanında seydi Birinci Kordon Rees binası & C(). 11 GANYMEDES,, vapuru 13 
tehirli abdullah aleyhine açı· Tel. 2443 Mayısta bekleniyor, yükünü 
lae bopnma davası sonunda THE ELLERMAN LINES L TD. DEUTSCHE LEVANTE LINIE tahliyeden sonra BURGAS, 
tarafların boşanmalarına ve "ALGERIAN,, vapuru 5 G. M. B. H. VARNA, ve KôSTENCEye 
lcabahat abdullahta olduğun- Mayısta LONDRA, HULl ve Hamburg yük alacaktır. 
dan büküm tarihinden itiba- ANVERSten gelip yük çıka· .. LARISSA" vapuru 12 Ma- 110RESTES" vapuru 30/5/37 
ren yeniden bir sene müddetle racak ve 15 Mayısta avdet yısta bekleniyor. ROTTER- de gelip AMSTERDAM, HAM· 

Jzmir gazetele· 
rinde çalışan be~ 
muharrir arkada· 
ıın hazırlaaııtkta 

olduğu b u mü· 
kemmel eserd i'! 
Egenin tarihi, coğ· 
rafi malumatını, 

is•illsalit, ihracat, 
kültür, bayındır· 
lık hareketlerini 
bol resimli olarak 
bulacaksınız. evlenememesine ve masarifi edip LONDRA ve HULL için DAM, BREMEN ve HAM- BURG için yükliyeeektir. 

ınubakeme olan 269 ku- yük alacaktır. BURG için yük alacaktır. "VULCANUS" vapuru 20- Türkçe· 
ruşun abdullaha yükletilmesine "LESBIAN. vapuru 27 Ma· AMERICAN EXPORT LINES 5.37 de gelip yükünü tahliye- Fransızca 
temyiz yoJu açık olmak üzere yısta LONDRA, HULL ve THE EXPORT STEAMSHIP den sonra BURGAS, VARNA Bu k adar mü· 

abdullahın gıyabında 1/6/936 ANVERSten gelip yük çıta CORPORA TION ve KÖS.TENCE için yükliye- kem mel bir eser, 

tarihind :- karar verilmiş olmak- racak ve ayni zamanda LON- •EXMINSTER. vapuru 29 cektir. Egede ilk defa , .... c,., __ 
la H.U.M.K.nun madd'i mah- ORA HULL · · -k ı çıkıyor. Eg~ılck.i 

ve ıçın yu 8 a- Nı"sana doğru bekleniyor. SVENSKA ORIENT LINI· ıusuına tevfikan abdullahın k a'arıatika, hara· 
ca tır. NEVYORK için yük kabul EN KUMPANYASININ: beler, meşhur şe· •;f)l~tfl1: 

elyöm ikametgahının meçhuli- "EGYPTIAN. vapuru Ma· eder. ..SAIMA" vapuru 28/5/37 birler hakkında 
Yetine mebni tanzim kılınan d LIVERPOOL 
ihbarname mahkeme divan ha- yıs nihayetin e "EXT A VIA,, vapuru 1 O Ma- de bekleniyor, doğru ANVERS aranılan malıima t 

ve SWENSEAdan gelip yük yısa doğru bekleniliyor. NEV- bu eserde kolay· 
nesiqetahk kılındıtı ilin olunur çıkaracak ve ayni zamanda YORK için yük alacaktır. ROTTERDAM, HAMBURG, ca bulunacağı gi· 

lzmir Sulh hukuk mahke- yük alacaktır. GDYNIA ve SKANDINAVIA hi verli ve ecoc· 
naeainden: THE GENERAL STEAM NA- PiRE AKTARMASI limanlan için yükliyecektir. ui bıHün m üesse· 

SERi SEFERLER ı;clerin , h iitta kü· 
Mehmet kızı Azer ile Seli· VIGATION Co. L TD. SERViCE MARITIME ROU-ı: •EXCAMBION,, vapuru 7 çilk esnafın dahi 

qettinin · fayian mutasamf ol· •AD JUT ANT. vapuru 5 Mayısta NEVYORK ve BOS- MAiN KUMPANYASININ adresleri buluna· 

dukları şehit.ler mahallesinde Mayısta gelip LONDRA için TON için PIREden hareket • SUÇEA VA,, vapuru 19-5- caktır. 
P. d L-~ d k" · 35 N k 1 k füerin ter tibi· ıya e I01Y15ın a aan o. yü a aca tır. edec,.ktir. 37 de bekleniyor, MALTA, ne Ticar~t mat· 
ve dört odah ve 600 lira kıy· Tarih ve navlunlardaki deği- .. EXCHORDA. vapuru 21 CENOVA ve MARSILYA ıı·-
ıneti mubammeneli evin 14/6/ kl"kl d ' l" t k b l EVYORK BOS hıa~ında ha, lau· 
9 şi ı er en mes u ıye a u Mayısta N ve - manları için yolcu ve yük ka- mı~tır. Tafsilat 
37 Pazartesi günü saat 15 te edilmez. TON için PIREden hareket bul eder. Anadolu matbaa· 

lznı· lh b k k hk · sıoda 2776 tele· ır ıu u u mı emesı S l L edecektir. lla"ndakı· hareket tarı"hlen"le 
~lonunda satışı yapılacaktır. -- afi IR arsa ---~~~ fon numarasından 

·~~•~~~u ~~~~~~~ ~~cr ~mME ~~~~d~~~~n-ıjd~ın~~~i~~~-~~~~~~~~--~~~=~~~-~I 
bedelin % 15 nisbetinde bedel Selamet aokaklarile mahdut ROUMAIN den acenta mesuliyet kabul lı I Mücellit 
Verilditi surette müşterisine köşe başında 427.75 M.2 BUCAREST etmez. Doktor 
ihaleai yapılacak, aksi takdirde· •DUROSTOR. vapuru 2 Daha fazla tafsilat için ikin- Alı• RIZA 

bir arsa ehven fiatla sab· M d JC...ııı b ki T Ali Agih aatıı 15 gün daha uzatılarak ayısa 05"" eNeAm ıGyor. ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
ikincı· artırması 30/6/937 Çar· lakbr. KôSTENCE, SULI ' A· Sıi ' t .zar-~et 

T 1. ı T M c R .. GALATZ kt binası arkasında FRATELLI Çocuk Hastahkları r a 1 ıuı -ınL- minu- saat 1 S te aene a ıp er . . . esmı LA TZ ve a arması .. h 1 T h • 
ww 

1111 
·- a N I SPERCO vapur acentalığma müte assısı re e venrvet 

dairemizde yapılacaktır. Gayri ilin işleri biirosunda aci olarak TUNA \imao arı için lkinciBeylerSokağı No. 68 ., 
Toka a müracaatlar1. k 1 k müracaat edilmesi rica olunur. YENi KAVAFLAR Çarta• 

lbenkal berinde hak talebinde liılmllllli---..----- yü a aca tır. Telefon: 4142/4221/2663 T::fon 3452 Numara' : 34 
h..Iunanlar ellerindeki resmi kellefiyetleri satıcıya ve % 2 JOHNSTON WARREN LINES 
~laiki ile birlikte yirmi gün buçuk dellaliye ve ferağ harç- L TD . LIVERPOOL 
~e dairemize müracaat et- lan alıcıya aittir. ihaleyi mü- • JESSMORE. vapuru 9 
-~leri lizımdır. Aksi halde teakip müşteri ihale bedelini Mayısta bekleniyor. LlVER
haıd.nnda taptı ıicitli malüm defatcn ve peıinen verecektir. POOL ve ANVERS limanla· 
01Mltl~ paylaşmadan hariç Vermediii veya veremediği nndan yük tahliye edecek ve 
.._laanhr. Şartname %4/S/ takdirde gayrimenkul 1 S gün BURGAS. V ARNA, KÔS-
937 tarihinden itibaren herke· müddetle arttırmaya konulup TENGE, SULINA, GALA TZ 
lin görebilmesi için açıkta ve talibine ihal~si yapılacak ve ve IBRAIL limanlarına yük 
117rimenltu1ün evsafıda şart na· arada tahakkuk edecek ihale alacaktır· 
~ede yazıladu. Müzayedeye farkı hiçbir ,Una hükme ha- .. INCEMORE,, vapuru 30 
1itiralc: etmek istiyenJer kıymeti cet kalmaksızın vecibesini ifa Mayısta bekleniyor. LIVER
._hammenenin % 7 buçuk nis- etmiyen müşteriden tahsil olu· POOL ve ANVERS limanlabet· d rından yük tahliye edecek ve 

ın ~ pey akçesi veya milli nacaktır. Daha fazla malumat BURGAZ, VARNA, KÖS. 
bir banka teminatı ibraz et- almak istiyenler dairemizin TENCE, SULINA, GALA TZ 
lbt!leri lhımdır. Gayrimenku- 936/1675 sayılı dosyasına mü- ve IBRAILe limanları için 1Un v~i ve sair kanuni mü· racaatları lüzumu ilin olunur. yük alacaktır. 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaı fabrikası 
Mnslm dologısile çılcarılan lcumtıflar 

Saflam, Zarif ve Ucuzdur 
~eni yaptaracatanaz elbiseler için bu mamulitı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Miınar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oğlu 

lzmirPamukMensucatı 
Tiirk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamutundan At, Tayyare, Köpekbaş, Detirmen 
Geyik ve Leylek Markalarmı havi her nevi Kapot bezi 
lınal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu· 
qbna faiktır. 

Telefon Na. 2211 ve 3067 
el af adresi: Bayrak ........ 

---SOCIETE ROY~LE HONG-
ROISE DANUBE MARITIME 

•DUNA. vapuru 12 Ma
yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
BRATISLAVA, LINZ ve VI· 
YANA limanlan için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE • OSLO 

• SARDINY A. motörü 22 
Mayısta PiRE, ISKENDERI
YE, DIEPPE ve NORVEÇ 
limanlarına hareket edecektir. 

•Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri-
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

• 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoflu 
·Cilt ve Tenasül lıastalılclar 

1 ve elektrik tedavisi 
1 lzmir - Birinci beyler sokatı· 

Elhamra sineması arkasında 
No.: SS 

• 

·!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak biJyiJ.k Salepçiof lu hanı karıısında 

· Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

Pu•• • ş h Tesiri tabii, e,.iz bir miJshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle r en a .aprahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederı 
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Y anya gölünün kanlı f acıası 
· Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 

ltalya kralının Macaristan payıtahtı T d 
1 

lki

1
n:i-f(T1;;mh: :a:ı,ga b b 

epe e en ı, a ır e aş- aşa 

ziyaretini neler takip edecektir ~~~~r!~ikird~~~·~~=~d~b~!!~~yor-
Şeytanlar da onu melekler ka- du. Bunun için aleyhine ha· Macaristan hükumeti, mecburi askerlik hizmetinin tesis 

şekilde ilan ediyor edildiğini çok garip 
Paris 12 [Radyo] - italya kral ve kraliçesinin Macaristana 

yaptığı seyahat alelade bir iadei ziyaretten ziyade merkezi 

Avrupa siyasi vaziyetini yakından alakadar eden hususi ve 

Fakat bu ziyaret sırasında ltalya kralının yaptıracağı Macar 
ordusu geçid resmi çok dikkate şayan bir hadise teşkil et
mektedir. 

Macaristan esas itibarile mecburi askerlik tesis edeceğini 
siyasi bir ziyarettir. ilan etmiştir. Mecburi askerliğin fiilen kurulduğunu göstermek 

İtalya, Macaristanın da, Avusturya gibi "himaye altında bir için İtalya kralının Peşteyi ziyareti beklemesi hayret uyandır· 
hurriyet ve istiklale,, malik olması siyasetini gütmektedir. mıştır. 

dar himaye ediyorlar. reket eden veya edenlerin an· 
- Vezirim, şimdi bizce cak Vasilikiden öğreneceğine 

yapılacak bir iş vardır. emin idi. 
- Ne gibi iş? Ali paşa, bu ümidi besle-
- Bize hainlik eden ka- mekle beraber, vaziyetten hala 

dını öldürmek. nevmid idi. Bunun için Vasi· 
- Evet, öldürelim, kazanda likinin yanına girdiği vakit, 

kaynatalım, derisini yüzelim... meyus bir halde idi. Vasiliki 
Fakat nasıl? Bu kadın kim- bu hali çabuk farketti ve : 
dir?. Bana evvela bunu bildir - Vezirim, ne oldun gene? 

ikinci bir kanunu esası tadili de ki kendisine ölümlerden ölüm ne var? Gel kollarımın arasına Avusturyanın bile kabulde tereddüt ettiği bir siyasete Ma- Macaristanda bugünlerde 
caristamn ne dereceye kadar bağlandığı henüz belli değildir. mevzuu bahsedilmektedir. 

............. 1 

lspanyol çocukları hima- iplik buhranı ne olacak? 
h 1 1 iplik buharanının yalnız bir ileri sürmektedirler. Kıtlığın 

Ye "-re m az ar o uy o ar kısım tüccarları alakadar eden n!_haye~ ih~ikarı da doğuracağı 
J bir iş olmadığı malumdur. şuphesızdır. 

~~---------~--~~ Londradan başka Bruksel de bir kaf ıle 
kabul edeceğini bildirdi 

Londra 12 (Radyo) - Bu· Lonclra belediyesi, daha iki 
bin çocuğun Londraya getiri· 
le bileceğini bildirmiştir. 

Brükselden alınan habe~ 
renin en yüksek aileleri tara- lere göre, orası da bir kafile 
fından himaye edilecektir. çocuk kabul etmeğe amadedir. 

günlerde Bilbaodan gelecek 

olan dört bin çocuk, lngilte· 

--~---------~·~·~· 

Ankara-lzınir arasında 
--·-· Posta seferleri için Cumaova

sında bir istasyon yapılacak 
Ankara, lstanbul ve lzmir ve hava istasyonu yerinde bu 

arasında bu ay içinde işlemeğe hangarın inşası için keşif ya-
başlıyacak olan hava postaları pılması ve. raporun gönderil· 
için Cumaovası nahiyesi istas· mesini bildirmişti. Bir fen he-

yeti, Iazımgelen tedkikleri ya· 
yonu civarında büyük bir ha- parak keşif raporunu Vilayete 
va istasyonu tesis edileceğini vermiş ve Vilayet te bu rapo
yazmıştık. Bu hava istasyonu ru Nafıa Vekaletine gönder
için ayrılan sahada yolcu tay- miştir. Haber aldığımıza göre, 
yareletini alabilecek büyük- hangar, on beş bin liradan 
lükte bir de hangar inşa olu· fazlaya mal olacaktır. Proje 
nacaktır. Nafıa Vekaleti, bu tasdik ve iade edilince hanga
hangara aid planı göndermiş rın inşasına başlanacaktır. ... -
Sıhhi sular, içmeler 

-·--Sıhhat Vekaleti bu hususta 
tetkikat yaptırıyor 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti sular sıhhat mühen· 
disi Amerikalı profesör B. Rayt 
yanında Ankara hıfzıssıhha 
müdür muavini Dr. B. Kamil 
olduğu halde evelki gün An· 
karadan şehrimize gelmiştir. 
Profesör ve müdür muavini, 
Sıhhat müdürü doktor Bay 
Cevdet Saraçoğlu ile birlikte 
Ağamemnun ılıcasile Çeşme 

kaplıcalarında ve Urlanın İçme 
mevkiindeki şifalı su yerinde 
tetkikler yapmışlar, dün akşam 
Halkapınar ve Bostanlı batak· 
lıklarını da gözden geçirmiş
lerdir. 

Balçovadaki Ağamemnun ılı· 
cası suyunun demir borularla 
lnciraltına akıtılarak orada mo· 
dem otel vesaire inşası için 
bir proje mevcuddur. Müte· 
hassıslar fnciraltı mevkiinde 
de tetkikler yapmışlar ve Ber· 
gamaya gitmişlerdir. Oradaki 
tetkiklerinden sonra fzmire dö
necek, yarın küçük Menderes 
havalisinde, Cellad gölü ku
rutma tesisatını tetkik ederek, 
Torbalı ve Tireyi görecek· 

lerdir. 
Profesör B. Rayt ve doktor 

B. Kamil Cuma günü Anka· 
raya dönecekler ve tetkiklerini 
bir raporla Vekalete bildire
ceklerdir. .. ..... 
T. Piyangosu 

-Başıarafı 1 inci sahi/ ede-
30555 31204 31247 31385 
31743 31973 32310 39034 

100 lira kazananlar: 
117 200 435 

1015 1902 2603 
4180 4324 6534 
6730 7659 9469 

10594 10703 10823 
12824 15221 15271 
15969 16562 16794 
17414 18787 19373 
20906 21914 22627 
24298 24298 24916 
27314 27852 29215 
32954 33795 34410 
35071 35399 39191 

447 
3168 
6591 

10496 
12751 
15662 
17067 
19942 
24224 
26365 
30972 
34440 

Kimler kazandı? 
Türk Hava Kurumu piyan

gosunun dünkü keşidesinde 

büyük ikramiye isabet eden 

Dokumacılıkla şehrimizde Gerçi vilayet, ihtikar vuku-
hayatlarım kazanan ve birçok unda şiddetle harekete geçe-
müesseseler ve işçiler bulun· cektir. Matlup olan şunun ve 
duğu gibi Denizli, Buldan ve bunun mahkum olması değil, 
Kadıköy havalisinin büyük bir piyasaya ihtiyaca kafi ve piya· 

sanın istediği numaralardan ekseriyetinin geçimi bu s ln· 
iplik arzının temini ve bu mü· ata bağlıdır. Bu itibarla İp· 
him mes 'elenin beceriksizliğe 

lik mevzuu ehemmiyetle üze· kurban edilmemesidir. 
rinde durulacak bir meseledir. * 

ı * * ktısat Vekaleti ihtikarı ön· lktısad Vekaleti baş müşaviri 
lemek için işe devletin müda· Bay Fonder Portenin İzmir se-
halesini lüzumlu görmüş ve yahatinin sırf iplik meselesi ile 
bu işi bir devlet müessesesi alakalı olduğu anlaşılmıştır. Bay 
olan Uyuşturucu maddeler in· F onder Porten ve arkadaşları
hisarı umum müdürlüğüne tev- nın yarın şehrimizden Adanaya 
di eylemiş ve gümrük karar· gidecekleri orada da iplik mes 
namelerinde de bunun ıçm elesini tetkik edecekleri du· 
bazı değişiklikler yapılmıştır. yulmuştur _. __ _ 

Devletin bu hassasiyetine Belediye 
rağmen hala buhran devam 

eylemekte, bu işi düzeltme Elektriklerinden 
vazifesini üzerine almış olanlar k 
da buhranı görmek isteme· azanç 
mekte ve inkar eylemekte· Belediyeler tarafındaA elek-
dirler. trik tesisat ve tenviratından 

Dün alakadar tüccarlardan dolayı aranacak kazanç ver· 
yaptığımız tetkiklere göre altı, 
sekiz ve on numara iplikler 
piyasada yok gibidir. On iki 
ve dört numaralar da pek az 
vardır. Buldan, Denizli ve Ka· 
dıköy havalisinde en çok kul
lanılan iplikler de 12 numa· 
ralardır. 

Gerçi uyuşturucu maddeler 
inhisarı depolarında yüz yirmi 
balye kadar iplik bulunduğu 
söylenmekte ise de bu iplikler 
piyasanın ihtiyacı olan numa
ralara uygun değildir. 

Guya sipariş edilmiş ve ne 
vakit geleceği belli olmıyan 
mallar da mevcut imiş. Lakin 
tezgahlar gayri muayyen bir 
vakti bekleyemezler. 

Adana, öteden beri İzmir' e 
sevkeylediği ipliklerin bugün 
yarısını bile göndermemekte· 
dir. Bunun da sebebi Adana 
mıntakasında ve şarkta sarfi· 
yatın artmasıdır . 

Tüccar iplikleri Ticaret oda· 
sının tayin ettiği fiat iizerin· 
den sattıklarını temin etmekte, 
iplik mevzuunda ihtikar değil, 
kıtlık mevcud bulunduğunu 

8369 numaralı biletin onda 
bir parçası da lzmirde satıl· 
mış ve Sökede kahveci Bay 
Hüseyin tarafından alınmıştır. 

Bay Hüseyin 3 bin lira ala
caktır. 

12 bin lira isabet eden 
27752 numaralı biletin onda 
bir parçası da Alsancak Sıh· 
hat yurdunda çalışan Bayan 
Saadettedir. 1200 lira ala· 
caktır. 

gisi hakkında Maliye Vekale
tinden vilayete bir tamim gel
miştir. Bazı yerlerde bu gibi 
elektrik tesisat ve tenviratın-
dan vergi aranıb aranmıyaca
ğında tereddüd edildiği gö· 
rülmüştür. Kazanç vergisi ka
nununun birinci maddesinin 
A fıkrası mucibince belediye-
lere aid olub ticari gaye ta
kib eden müesseseler vergi 
mevzuuna idhal edilmişlerdir. 

Elektrik fabrikası işletilmesi 
ve elektrik tesisatı vücude ge
tirilmesi, belediye kanununun 
15 inci maddesinde sayılan 
belediye vazifeleri meyanında 
zikredilmemiş olduğundan bu 
gibi teşebbüslerin belediyele· 
rin mecburi hizmetleri arasın· 
da bulunmadığı bildirilmiştir. 
Onun için belediyece yapıl4 

ması kanunen mecburi olmı· 
yan ve ticaret kanunu hüküm
lerine nazaran ticari muame· 
lelerden madud bulunan elek
trik fabrikası ve tesisatının, 
ticari gaye takib eden bele· 
diye müesseselerinden olması 

itibarile kanunun 6 ıncı mad-
desinin üçüncü fıkrası muci· 
bince beyanname usulünde 
vergiye tabi tutulması lazımdır. 

Belediyelerce bazı dairelere 
verilecek elektrik ceryanından 
dolayı belediyelerin bu hare· 
ketlerinin taahhüd şeklinde 
sayılmıyarak diğer karları me· 
yanında kazanç vergisine tabi 
tutulması İcab edeceği de bil· 
dirilmiıtir. 

beğendirelim.. atıl, senin teseJli bulacağın 
- Paşam, bu meçhulü hal· yer ancak benim harimimdir. 

letmek benim için o kadar 
Sen beni ne kadar unutsan, güç değildir . 

- Bre oğlan. Ben de arz ihmal etsen, ben seni · hiçbir 
zaman unutamam. üzerinde "olmaz,, olmaz diyo· 

Dedi. Ali paşa, Vasiliki'nin rum. Fakat bu işde vakit dar· 
mesleki bir mehareti eseri dır. Muhtar, mukabil taarruza 

geçmek üzeredir. Belki de geç· olan ve her vakit tekrarladığı 
bu halini samimi sanırdı. Va· miştirl.. Bunun için içimizde 
silikinin böyle en sıkıntılı za· bulunan bu yılan kadını bul· 

mak mecburiyeti vardır. manda bu muamelesi ihtiyar 
Tahir uzunca müddet dü- Vezirin sinirlerini gevşettirir, 

şündükten sonra başını kal· pişmanlık hissettirirdi. 
dırdı; Ali paşaya dikkatle · Arkası var· 
bakarak: Kemalpaşa icra memurlu· 

- Bence bir yol vardır, ğundan: 

dedi. Yukarı Kızılca kooperatifine 
- Söyle, dinliyorum. 123 liraya borçlu Yukarı Kı· 
- Bu mektubu Muhtara zılca Çam köyünden Bütün 

kimin yazdığını bilecek bir oğlu Mehmedin Eylül 326 ta· 
kimse vardır, o da size çok rih ve 9 ve 10 numaralı tapu 
yakındır. senedi ile mutasarrıf bulun· 

- Vasiliki mi?. duğu köy civarında şarkan ve 
- Evet. cenuben Kara dere çayı şima· 
- Bu fikir bana da müla- len tarik ile garben kısmen 

yim geliyor. Çok iyi buldun.. yol ve kısmen lbrahim oğlu 
Vasiliki bunu herhalde mey· Cemal bağlan ile. mahdut beş 
dana lçıkaracaktır. dönüm genişliğinde 250 lira 

Vasiliki, Ali paşanın en muhammen kıymetli çekirdek· 
gözdesi kalmakla beraber, siz üzüm bağı satılmak üzere 
nüfuzundan istifade ederek müzayedeye verilmiştir. 14 
konakta her işi eline almış Haziran 937 tarihine müsadif 
idi. Konaktakilerin her biri· Pazartesi günü saat 11-12 de 
sinin ne kıratta ve ne histe Kemalpaşa icra dairesinde ya· 
olduklarını mükemmelen bili- pılacak birinci artırmasında 
yordu. teklif edilecek bedel muhanı· 

Mevkiinin harıs olduğu için men kıymetin % 75 şini bul· 
de, konak içinde mükemmel duğu takdirde ihale edilecek· 
bir teşkilat vücude getirmiş tir. Noksan bir bedel teklifi 
idi. Vasiliki, mevkiini kaybet- halinde en son müşterinin 
memek maksadile mükemmel mülzemiyeti baki kalmak şar• 
bir casus teşkilatı yapmış ve tile 15 gün uzatılır. 29 Hazi· 
bu sayede konakta ne olursa ran 937 Salı günü ayni saatte 
mütlaka onun da haberi bu- yapılacak ikinci artırmada en 
lunurdu. son teklif edilecek bedel ile 

Vasiliki, az bir zamanda ihale edilecektir. Dellaliye "e 
saray ve konak terbiyelerini ihale pul masrafları müşteriye 
elde etmiş idi. Paşanın gözü- aittir. Almak istiyenlerin ihale 
:ıe girmek için ne lazımsa vakitlerinde icra dairesinde nııı· 
biliyor, ve yapıyor, işinin yo- hammen kıymetin % 7,5 nisbe• 
lunda gitmesi :maksadile de tinde teminat akçası ile hazır 
birçok kimselerin esrarını bi- bulunmaları ve fazla izahat 
rer silah gibi kullanmak üze· istiyenlerin bugünden itibaren 
re elinde bulunduruyordu. açık bulunan şartnameyi takip 

İzmir Ahkamı şahsiye Sulh etmeleri ve bu emvalin üze· 
Hukuk mahkemesinden: rinde bir günll hak ve alacak 

lzmirde Tepecikte Galinoz iddiasında bulunanların 20 gün 
tarlasında nizam sokağında zarfında vesikalarile birlikte 
31 sayılı evde oturan Süley· daireye müracaat etmeleri aksi 
man karısı Zebranın hacrile hald~ tapu sicilinde mukayyet 
kocası Süleymanm vasi nasb olmıyan bu gibi hak sahiple• 
ve tayinine karar verilmiş ol· rinin paylaşmadan hariç tutu· 
duğundan keyfiyet ilan olu- lacağı ilan olunur. OosY' 

1452 no. sı 937/55 dir. nur. ~ 

---------------------------------------------il daimi encümeninden: 
Bayındırlık yönetgesince satın alınacak olan 600 kazma ~ 

kürek 15 varyoz 20 küskü 60 çekiç ile 30 çadır 15 gün 111~ 
detle açık eksiltmeye konulduğundan mevcud örneklerine go~~ 
bu eşyayı vermek istiyenlerin 2490 sayılı yasaya göre haz~; ~ 
yacakları teminatlarile birlikte 20 Mayıs 937 per~embe gun 
saat 11 de il daimi encü nince baş vurmaları. 1370 


