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Hindistanda vaziyet 
Asilerin üzerine yeniden 

kuvvet gönderilmesine ka. 
rar verildi. 

Fiati (100) Para 

Ha tavda Zulüm Devam Ediyor 
Türkiye Ve Yugoslavya Rükômet

Jerinin Müşterek Sulh Siyaseti 

...... x 

Linç usulu 
Birleşik Amerikada 

· kaldırılacak mı? 

Muhtelit mahkemeler 
meselesinde anlaştllar 

Şarki ve merkezi AVrvpayı harp tehli
kelerinden koruyacak bir siyasettir 

Vaşington, l6 < A.A > - Nahas paşa, /ngiliz delegasyonu şerefine 
Cenup devletleri memleketle· 
rmın şiddetli muhalefetine dün akşam bir ziyafet verdi 

latanbul 17 (Huauıi) -Baş· 
Vekilimiz ıeaeral fımet lnönü· 
nün Yuıoılavya ziyareti, Tür· 
kiye ve Yuıoılavya hükumetleri 

1 

ziyareti haberi bütün Sırbis
tanda büyük bir sevinçle kar· 
şılanmıştır. 

Filomuz amiral Şükür Oka· 

nın kumandasında hareket 
edecektir, Yugoslavyanın liman
larında şimdiden büyük hazır· 
lıklar vardır . 

rağmen parlamento linç usu· 

lünü tatbik edenlerin cezalan
dırılması federal hükumetin 

müdahalesini ve ihmalleri gö· 

rülen polis memurlarının şid

detli cezalara çarptınlmasını 

derpiş eden kanun liyıbası 

l 19 reye karşı 276 rey ile 

kabul edilmiştir. Liyıha ayan 
meclisine sevkedilecektir . 

•• 
Norman Davis 
Şeref ine ziyafet 
Londra, 17 ( Radyo ) -

Fransanın bura sefiri Bay 
Koryen, dün Amerikadan ge
len fevkalade sefir Bay Nor· 
man Davis şerefine mükellef 
bir ıiyafet vermiştir. Bu ziya· 
fette bütün diplomatlRr hazır 
bulunmuşlardır. 

arasındaki dostane münaıe· • a 
betlerin tahminlerden çok 8.n.k l • • F 1 b d f kuvvetlioldujılnugöstermiştir. u reı e çımı~ ransız arın e e i nedir 

Yugoslavyanın bütün halkı Bay Antoneako [ile. 
Türk milletinin ünlü mümes· konufiU Manevra .,.~ bJııa:f)a Hal-~da ... -
•illerini görmek, karşılamak w«~ ~. -.u.y· 
Ve alkışlamak için uzak yer· Bükreş, 17 (Radyo) - Ro- t•k) A(j t • •• d•• ••ı 
lerden istasyonlara·inmişlerdir. manya hariciye nazırı Bay I a .a eŞI SOD Urll emez 

Belgrad siyasi mahafilinde Antonesko, dün Türkiyenin 
F:ransız matbuatının bu seya· bura sefiri Bay Hamdullah 
hat üzerine yapmakta olduğu Suphiyi kabul etmiş ve uzun 
lllenfi ve manasız neşriyat müddet konuşmuştur. 

··ı ••• ıu ünç görülmektedir. K ( 
Bu mahafil "Yugoslavya, ata ODY8 ..ı. 

Türkiye gibi Balkanların ve Hükumeti ikinci re .. 
lllerkezi Avrupanın statoko-
ıuna ve asayişine taraftardır. isi ortadan kayboldu 
Bu dosluğun Fransanın hususi Mıusilya 17 (Radyo) - Bir 
emellerine hizmetle mükelle- müddettenberi burada bulunan 
fiyeti yoktur. "Demektedir. ve ispanya için silah ve mü· 

Türk filosunun Yugoslavya himmat tedarik ettiği anla-
~ bazı Adriyatik limanlarını şılan Katalonya hükumeti ikinci 

il ı ı B k reisi Bay Filer Dekaza, dün r\O one e ikamet ettiği otelden çıkmış 
Gelecek haf ta 

Bükreıte 

• ve bir daha dönmemiştir. Antakya' dan bir görünüş 
İstanbul 17 (Hususi) - İs· haberler, Fransızların garip 

kenderun ve Antakyadan gelen hareketlerini bildirmektedirler. 

Kolonel Bek 
Bükreş 17 (Radyo) - Po

lonya Hariciye Nazırı Kolonel 
(Bek), gelecek hafta içinde 
buraya gelecek ve Bay Anto· 
l'leskoya iadei ziyaret P.de· 
Ctlctir. 

Kolonel (dek), bu seferki 
liyaretinde, kral Karolun Var· 
lova seyahati hakkında ihzari 

ınuı:m@lw oı.caktır. 

Zabıta, şiddetli araştırma
lara başlamıştır. 

-------~ ...... ._. ______ _ 
ispanyada harp 
devam ediyor ------------Cumhuriyetçilerin resmi tebliğleri, asi-

lerin inkarile karşılaşmaktadır 
Kordo, 16 (A.A) - Cep

hede Fuente Dvejunanın mu
hasarasına devam eden hüku
met kıtaları şimdiye kadar 
zaptedemedikleri şehre hakim 
yegane sırt olan Siyera Grav
nayı işgal etmişlerdir. Muha
rebe pek şiddetli olmuştur. 

Asi tayyareleri cumhuriyetçi· 
lerin işgal ettikleri mevzilerin 
birkaç noktasile Avdiyor şeh-
rini bombardıman etmişlerdir. 
Bombaların neticesi sivil halk
tan birkaç kişinin ölümünü 
mucip olmuştur. 

Bilbao 16 ( A.A) - Resmi 
tebliğ : Bask cephesinde cum· 
huriyet topçu kuvvetleri iai 

mevzilerini bombardıman et· 

mişlerdir. Biskay cephesinde 

asilerin bir mukabiJ taarruzu 
geri püskürtülmüştür. 

Burgos cephesinde~ kayde 
değer birşey yoktur. 

Salamanka 16 (A.A)- resmi 
tebliğ : Bask cephesinde hü-
kumet milislerinin bilhassa Q. 

kandiyano ve Lorilla mınta· 
kalarında yaptıkları taarruzlar 
geri püskürtülmüştür. Düşman 
büyük zayiata I uğramıştır. 

Eskürbal cephesinde düş
manı Robbcdste Kavala mm
takasında yaptığı bir taarruz 
muvaffakıyetaizlikle neticelen· 

Fransızlar, gene kendi aian· 
!arının işareti üzerine Hatay· 

lıların meskenlerini basmakta 

ve silah aramaktadırlar. 

Bundan başka Bilars dağ· 

larında askeri bazı manevra· 
lar yapmaktadırlar. 

Fransızların manevraları halk 

tarafından · manalı tebessüm

lerle karşılanmaktadır. 

idam edildi 
Kahire 17 (Radyo) - lda· 

ma mahkum olan çapulcular

dan Mehmed Galan, dün 

kurşuna dizilmiştir. 

miştir. 

Madrid cephesinde ehem· 

miyetsiz piyade ateşi teati 
edilmiştir. 

Kordo cephesinde Milisle
rin Siyer• Granadaki taarruz· 
lan geri püskürtülmüş Biıkay 

cephesinde iki düşman tayya
reai diifürülmüıtür. 

Nah.as ve Suphi paşalar 
Cenevre, 17 ( Radyo ) - de kabul edilmiştir. 

:M~ntrö konferansı müzakere- Nahas paşa, dün gece in. 
len devam ediyor. giliz delegasyonu şerefine bir 

Tali komite, dün ötleden ziyafet vermiştir. 
sonra toplanmış ve muhtelit Fransız delegesi Bay Dede. 
mahkemeler hakkında bazı şan, gelecek hafta dönmek 
devletler tarafından ileri ıürü- üzere bugün Parise gide· 
len teklif, Mısır deleıelerince cektir. 

--~~~-----··~·~··~,··-~~---~~~~~ 

Lord ÇurçiJin tavassut 
teklifi reddediliyor 

-----~---~ ...... --~~~~ 
G. Miyaha, Cumhuriyetcilerin sonuna ka. 

dar harba devam edeceklerini s6ylüyor 
Londra, 17 (Radyo)- Avam lemişti(. 

kamarasının dünkü toplantısın· Bu teklif, gerek ihtilalciler 

da bay Viston Çurçil tarafın· ve gerekse CumhuriyetçiJer 

dan bir takrir verilmiş ve Is- nezdinde fena akisler yapmış· 
panya'da çıkan dahili harba tır. General Miyaha, cumhu· 
nihayet verilmesi için büyük riyetçilerin nihayete kadar 
devletlerin tavassut ve müda- harbe devam edeceklerini söy-
halede bulunmasını teklif ey- !emiştir . 

~~----------~~·~~----~---------
Amerika 

Gümrük maniaları 
Vaşington 16 (A.A)- men· 

sucat konferansı bütün dün· 

yada gümrük manialarının kal· 

dırılması hakkındaki teklif ile 

mensucat endüstrisinde ıslahat 

ve fiatlerin tetkiki için bey

nelmilel bir komisyon kurul

masının derpişine dair olan 

Amerikan teklifini kabul et· 
miştir. ___ __._ .. __ _ 
lngiltere-ltalya 
Münasebatı iyiliğe 

yüz tuttu 
Roma 17 (Radyo) - İtalya -

İngiltere münasebatının iyiliğe 

yüz tuttuğu söyleniyor. 
Eski muharip İngilizlerin 

Roma'yı ziyaretleri ve ispan
ya' da vazedilecek olan kon· 
trol mes'elesinde iki devletin 
birbirinin fikrine mülayim su· 
rette hareket etmesi, vaziyeti 
salaha sevketmiştir. -... 

Mısır tahvilatı 
Kahire, 16 (A.A) - %3 

faizli ve ikramiyeli Mısır 
Kredi F onıiye tahvillerinin 

G. Göring 
Çarşamba gü
nü Romada 

General Göring 
Roma, 17 (Radyo) - Ge

neral Goringin, önümüzdeki 

çarşamba günü buraya gele· 
ceği söyleniyor. 

General Göring, ltalya baş 
bakanı Bay Mııssolini ile mü

him bir mülakat yapacaktır 

dilnkü çekilişinde 1903 senesi 
tahvillerinden 566,335 numara
lı tahvil 100,000, 1911 senesi 
tihvillerinden 396, 105 numa
ralı tahvil 50,000 frank ka· 
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1 Mucize Yapan Ada~ ıJaponyada polltık buhran,. ~J:n·:_'k~:~~mi!c::.:t. 
~11WF[~~~:~~~~,!~::;:.k f':e:;:~en ıtıliıiliııfıiı1ıt iılıfıtırııımı ne su retı e bertaraf edilecek 1 ~:;~~~~:te~;;~~:·~:=~~~ 

kudretinin kendisinde fitri ol- Ve, tam bu anda, muhal U " • •- N' -: d ütülemek için kullanılan basit 
,duğun$ şüpheli idi; ben, bu olan şey, vukua geldi! Bu ha- mUml SeÇlm Of UZ ISBD 8 yapılacak. ütülerin (cenderelerin) yarım 
~udretin lçendisine ani olarak diseyi. bu harikayı, daha doğ- M h ı·f I B k·t A , otomatik elektrikli mütekamil 
,geldiği kanaatındayım. Vaziyet rusu bu mucizeyi barda bu· U 8 I er, 8ŞVe I yaşİ DİD aJey"' bir neini yapmış bulunuyor. 
_.ş1,1dur ki bu adam otuz yaşına lunanların hepsi de, gözlerile h• d f ı• Namık Yarmanın y~ptığı 
~elinceye kadar durgun dü- gördüler! Evet, tavanda asılı ID e 88 ıyetf e bu)unuyorJar makine büyük ve çift el ku-
şüııceli bir adamdı ve mafev· bulunan lamba le.endi kendi· Le Tems yazıyor: güzel bir surette tefsir etme11i son derece şiddetli itirazlara maşları ütüleyebilecek şekilde~ 
.kültabiiye şeylere inanmazdı! sine ters döndü ve yanmağa Japondaki politika kriz fi· sayesinde müsterih oldular. yol açmakta idi. dir. Bu ütü elektrikle teshin 

Bu adamın kısa boylu, ela devam etti! kirleri kuvvetle işgal etmek· Öyle anlıyoruz ki iki büyük Büyük sanayiin kontrolü edilmekte ve 13o aantim ge· 

f k t k k. .. 1.. d'k l M. Foseringev, bir elini · l'ğ' d k. k a lan ütüle• a a es ın goı u, 1 saç ı ten geri kalmıyor. General politik parti olan Minseito hakkındaki proje ise doğru· nış ı ın e ı um ş 
b. d \d u b'ld' k lambaya uzatmış olduğu hal· kt d" ır a am o ugunu ı lrece Hayaşinin başkanlığı altında ile Seiyukay, her türlü askeri dan doğruya taarruza ug" ramı• me e ır · 

.. "t d 1 de, yerinde taş kesilmiş gibi ~ El t "hl d 'mdiye en musaı zaman a şu za- bulunan· kabine imparator· diktotara tehlikesinin berta· ve muhafazakar elemanlar ta· ezga arın 8 Şl 
d 

ı duruyor, barda bu hadisenin d d. d f d kadar kullanılanlar tek en ku· .man ır. an iyetin feshini iste i ve ra e ilmiş olduğuna kanaat rafından açık bir surette çig" -
* şahidi olanlarda, bir felaket ·· ··1 k · a • ,,. diyet feshedildi. Yeni umumi hasıl ederek hükumetin di· nenmiştir. maş utu eme te ve aynı z • 

Adı Corc Mak Hörter Fo- bekliyormuşlar gibi ters döne· h d h 1 manda merdaneleri kömür seçim 30 nisan tari in e ya- yette oşnutsuz uk uyandır- Hükumet, dün yaptığı be· 
rek yanmakta devam eden k b 1 b ateşinde ısıtılarak ütü yapıl· 

seringcv idi, kendisi de Gom
sot ta katip idi. 

Müsbet dwalara merakı ve 
meylı çok idi; mücizenin im
kansızlığını iddia ettiği sırada 
da mücize göstermiştir. 

Bu hadise "Büyük Dragon" 
barında, Toni Biniç ile büyük 
bir münakaşa esnasında oldu. 
Toni mütemadiyen inad edi-
yor ve: 

- Sen böyle söyliyorsun, ı 

amma... Hakıkat böyle de- 1 
ğildırl 

Diyerek F oseringevi sabrının 
sonlarına getiriyordu! 

Bu ikisinden başka, müba
haseyi dinliyenler arasıııda bir 
kundura boyacısı, Koks barı 
müessisi ve barın çok sevimli, 
çalışkan garsonu Memleriç te 
vardı. 

Mis Memleriç, arkasını M. 
F oseingeve dönmüş olduğu 

halde bardakları yıkamakla 
meşguldü. Diğerleri de, iddi· 
asında inat eden Binice ve 
muhatabına alakalı bir halde 
bakıyorlardı. 

Nihayet, M. F oseringev so
nuncu bir tecrübe olarak şu 
fikri ileri sürdü : 

- Bir dakika müsaade, M. 
Biniç, dedi. Herşeyden evvel 
mucize nedir onu anlıyalım. 

Mucize, bir insanın iradesini 
teksif suretile vücuc:le getirdiği 
tabii kanunlara aykırı birşey

dirl İrade teksif edilmedikçe 
husul bulamıyan birşey .. 

- Sen böyle söylüyorsun 
amm .. 

M. Biniçin bu cevabı üze· 
rine M. F oseringev kundra 
boyacısının tasvip edici halini 
farketti. Fakat bar sahibi fik-
rini ve kanaatini belli etmi
yor idil Yalnız, mucizeyi ta
rifi esasında Biniçin de ayni 
fikirde olduğunu hisseden M. 
Foseringev: . 

- Mesela, dedi. Mucize 
filen şu demek olabilir: Şu 
lamba, tabbi1 kanunlar muci
bince ters çevrildiği zaman 
yatmaz; bunu M. Biniç yapa· 
bilir mi? 

- Sen tabii yanmıyacağı 

kanaatindesin! 
- Ya sen? Yanacağını id

<lia edeceğin( sanmıyorum. 
- Evet; yanmıyacaktır.Ben 

tersine döndürülmüş bir lam
banın yanmasını mümkün gör· 
müyorum; mevcut tabiat ka· 
nunlarına mugayyırdır. 

M. Foseringev bu muvafık 
cevaptan memnun oldu ve: 

- işte bunun aksi mucize 
olur! Dedi. Birisi gelir, mesela 
ben .. gelirim, bütün irademi 
bir araya teksif ederek lam· 
baya: "lamba, tersine dön ve 
yanmakta devam eti,, emrini 
veririm, sonra, irademi daha 

pılaca tır. mış u unan ir takım proje- yanatta, millet mümessilleri 
lambaya bakıyorlardı. Ve... l kt ·d· Parlamanter mekanizmanın erden vazgeçmesini temin ile kendi aralarında tam bir ma a ı 1 

• 
Mis Men briçte ç1g" \ıli.t kopardı! N k Y t ğı * 5 kaidelerine tabi kalındığı tak etmek niyetile hükumet üze- teşriki mesai yapmanın, mem- amı armanın yap ı 

* * dirde bu, içinden çıkılamıya- rine bir nevi tazyik icra ey- leketin bugün içinde bulun- bu makinedeki yenilikler, te· 
Lamba, bu şekildi, tabiat k" " il l d kanunları hilafına olarak üç cak bir vaziyet gibi gorun- lemek arzusuna düşmüş bu- duğu mühim müşkülleri yene· amu er şun ar ır: 

mekte idi. General Hayaşinin lunmaktadırlar. Hükumet di- bilmesi için lüzumlu oldugu unu A - Merdane elektrikle 
saniyeden fazla durdu; sonra, l k idaı eyi eline aimış olduğu yette devamlı hücumlara ma- bildirmiştir. Halbuki Hayaşi otomatik şekilde ısıtı ma ta. 
boğuk, garip bir ses duyuldu f k ve bu se: gündenberi, yani iki aydan· ruz kalmış ve bu hücumlar kabinesi iktidar mevkiine geç- B - Mak;"'ı' çi t en umaŞ 

b 
beri diyette ekseriyeti teşkil hükumetin .... '''faaliyetlerini akim tigu i günden beri lüzumlu ad- ütülemekte. 

- Bundan fazla lam ayı ·k · 
bu halde tutamam!. Dedi. eden büyük partiler yeni ka- kılmak gibi bir tehlike teşkil dettiği projelerin meclis tara- C - Makine otomatı ış· 

Bu sözleri söyliyen gene M. 
M. Foseringev idil 

Ve bu sözler biter, bitmez 
ters dönmüş olan lamba yere 
düştü ve söndü! Bereket ver· 
sin ki lambanın bir kaza 
vukuunda otomatik olarak sön-

. mesini temin edecek ihtiyat 
tedbirleri vardı; yoksa, bar 
bu yüzden yanıp gidecekti! 

Lamba sönünce, ilk olarak 
ve samimi olduğuna şüphe 

olm1yacak bir eda ile M. 
Koks: 

- Bu M. F oseringev deli
dir! Dedi. 

Fakat M. Foseringev o ka-
dar derin ve ruhi bir yorgun
luk içinde idi, ki bu ithama 
mukabele edecek kudreti ken
disinde bulamadı. Evet, vukua 
gelen hadisenin harikuladeli-
ğine rağmen, kendisi de hay
ret ve dehşet içinde idi. 

Bundan sonraki histe, umu
mun M. Koksun fikrine iltihak 
oldu; M. Foseringevin, boş 

bulundukları bir sırada bir 
hile yaptığına müttefikan ve 
reddi mümkün olmıyacak bir 
kanaatle karar verdiler! 

Doğrusu.. Bu hadiseyi M. 
Foseringev'in de havsalası bir 
türlü almıyordu. Az daha bar-
dakilerin kanaatine kendisi de 

liştirak edecekti. Bardakiler, 
kendisine artık .. : gitmesi lüzu
munu teklif ettikleri zaman 
zerrece itiraz etmedi. 

Gözl . ri adeta şiş, kulakları 

kıp-kırmızı olduğu halde evi· 
nin yolunu tuttu.'! Hemen hiç 
birşey düşünemiyordu; ancak 
evine, küçük odasına geldiği 
vakit kendi kendine : 

- oluyor? diye soruşturmak 
ve hadiseleri düşünmek kabi
liyetini elde edebildi. 

Cakctini ve konduralarını 
çıkardıktan sonra karyolasına 
oturdu; derin derin düşündü. 
Bilmiyerek, şuuru hilafına lam-
banın ters dönmesini irade· 
sinin bütün kuvvetile istediğini 
anladı. 

M. F oserngr, "bizatihi tel
kin,, hadisesini anlıyacak ve 
tetkik edecek derecede yüksek 
seviye ve fikirli bir adam de
ğildi; bütün düşüncesi, doğ
rudan doğruya hadisenin fev· 
kaladeliği üzerinde toplanmıştı; 
hadisenin hakiki sebep ve 
mahiyetini aramaktan ise, ye-
niden bir tecrübeyi daha 
muvafık buldu. 

binenin önüne türlü türlü şe- etmişlerdir. fından tasvip edilmesi için lemckte. 
killer çıkarmaktan geri dur- Birkaç gündenberi Japon- elinden geleni yapmış bulun- D - Kısa zamanda çok iş 
madılar. yanın gerek dahili ve gerekse maktadır. görülmektedir. 

Milli müdafaaya taalluk harici politikasma müteallik Beyan edildiğine göre, hü- Bu makine ütülemek için 
eden krediler meselesinde mes'elelerde hücumlar birbi· kumet tarafından gösterilmiş saatte iki buçuk kilovat elek· 
askerleri karşısında yerını rini takip eylemekte ve bil· olan hüsnü niyete rağmen trik sarfet. ektedir. 

terketmek mecburiyetinde •h•alllls•s•a-i•dııar•1-t•eşİrıık11il•a•t llrlle•folllrllllm•uiıııııl--D•e•v•rı n•ı•ı -4•n•c'•' •s•a•hım'f P.•.<.•ie ___ D•e•v•a•m•ı •4•u··· n~c•u•· •s•a•h•i•/e•d•:. .. 
kalmış bulunan Hirota kabi- W' 

nesinin bıraktığı vazife bugün Izmir ithalat Gümrügv ü Müdürlüguv .. nden; 
Hayaşi kabinesine yüklenmiş 

b l 
Kapların 

u unuyor. Askerlerin bu ta- Adet Nevi Marka No. 
Sıkleti 

Kilo Gr. 
Kıymeti Tesl5it 
Lira K. No. Cinsi eşya 

m.m.2 lepleri diyetteki ekseriyet E z R 
tarafından müfrid telakki e· Yün mensucat 200/600 g. kadar 
dilmiştir. 

General Hayaşi de ken-
dinden evelki kabinenin tat· 
bik etmiş olduğu politikaya 
devam etmek istedi; fakat 
ayni zamanda büyük tradis
yonel partilerle deniz ve ka-
ra kuvvetlerinin şeflerini bir
birlerile uzlaştırmaya gayret 
etti. 

Yeni hükumetin vaziyeti 
daha ilk gününden itibaren, 
son derece müşkül bir veçhe 
arzetmekte idi. Çünkü mev
zuu bahsolan şey sadece Ja
ponyanın bugünkü mali va· 
ziyetinde halledilmesi çok zor 
olan [milli müdafaa kredileri 
meselesi değildir, ayni zaman 
da parlamentonun başlıca 
liderleri ile ordu şefleri ara· 
sında Japonyanın dahili ve 
harici politikasını ~alakadar 
eden mühim meselelerin hal
edilmesi lazım gelmeotedir. 
Bununla beraber Japon poli· 
tikasında son derece müessir 
olan elemanların müzaharetinc 
malik bulunan Hayaşi kabi
nesi bu ince meseleyi niha
yetine kadar muvaffakıyetle 
idare edebilecek bir vaziyette 
görünüyordu. Mart iptidala
rında M. Satonun hariciye 
nezaretine getirilmesi de ka
binenin vaziyetini sağlamlaş· 

tırmıştı. 

M. Satonun liberal tema· 
yülleri malumdur. Alman Ja· 
pon anlaşmasının Japonyayı, 

doğrudan doğruya japon_i 
menfaatlerine taalluk etmiyen 
beynelmilel ihtilaflara sürük· 
liyeceğinden korkan kimseler 
M. Satonun bu anlaşmayı 

IDoktor 
1 .Aİi Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 
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10 
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3 
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2 

170 
45 
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189 

271 
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119 

103 
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,, ,, 200 den aşağı 
% 20 ye kadar ipekli yün men
sucat. 
M. s. ile mürettep gümüş yaldızlı ~ 
pirinç elektrik lambası ko.3 adet ~ 
Yere sermeğe mahsus man- ~ :1 
tarlı muşamba. · 

m.m.2 -Q 
Yün mensucat 201/600 g. k. ~ 

" ,, .,, " 
Fasuneli merserize pamuk men-
sucat. 
Merserize pamuk mensucat 
% 20 ipeği havi pamuk mensucat 

Pamuk şerit 

a 
Cf 
~ 

725 Yün mensucat 

1 175 Kondura nalçası 

153 
108 

107 
496 

144 

140 

137 
133 
173 

111 

188 

Yassı, yuvarlak dört köşe demir ' 
Yaldızlı porselen fincan ve ta
bak. 
Kul lanı lmış posta pulu 
Safi keten mensucat 

% 20 ipeği havi pamuk men
sucat. 
Demir makine aksamı 100/300 

" " ., 15/100 

Demir çatılmış inşaat malzemesi 1 
Kurulmuş çit makinesi 
Pirinç ve demir somunlu cıvata 

Pirinç cilalı karyola 
Demir sumya. sade 
Safi yün mensucat 200 g. kadar 
Arşı pamuk yün mensucat 
200 g. kadar. !! 

f '!. 
% 50 deıı fazla yünü havi kadi e ~ 
Safi yün kumaş 2.01/600 g. k. :J 

28 Kına ~ 
63 Somunlu demir cıvata ~ 

245 
195 

~ 
Kağtt reklam ~ 
Dolu gramofon plağt ~· 
Yassı ve yuvarlak adi demir 

5 Sandık F D T HM 347/51 4.56 50 257 Adi demir çivi 

1 17 Koli Adres 345 36 194 Müstamel boş çuval 

1 Sandık H S Z 3243 114 500 50 233 Porselen izalator 

9828 340 2100 t 
Yukarıda yazılı çeşit eşyalar 28 ve 30/4/937 ve 3/5 /937 günlerine rastlıyan günde sa~ 

14 de açık artırma suretile dahile satılmadığ_ı taktirde de aynı günde ecnebi memleket göt1'' 
rülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaat 
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Fratelli Sperco • N. \1. 
Birinci sınıf mutahassıs W f ff v-VapUT acentası • • • an 

ROYAL NEDERLAND Dr. Demir Ali Der Zee 

Olivier ve şü-1 
rekası Limited 

KUMPANYASI Kamçıoğlu & c 
"SATURNOS" vapuru 10 ni· O. s· · · K d R b" Cilt ve Tenasül hastalıklar ırıncı or on ecs ınası 

,sanda limanımıza gelip AMS. l , / "k t d • • DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel 2443 

vapur acentası 

ve e etl rı e avısı · 
TERDAM, ROTTERDAM ve f . 8. , . b I k ğ Hamburg THE ELLERMAN LINES LTD. 

A zmır · ırıncı ey er so a ı· " X " vapuru 12 mayısta H MBURG limanları için yük "LESBIAN" vapuru 19 mart-
alacaktır. Elhamra sineması arkasında beklenilmektedir. ROTTER- ta LONDRA, HULL ve AN· 

"TRiTON,, vapuru 18 ni· No. : 55 DAM, HAMBURG ve BRE-
sanda )imanımıza gelip yükünü Telefon: 3479 MEN .!:in yük kabul eder. 

tahliyeden sonra BURGAS, • AMERICAN EXPORT LINES 
VARNA ve KôSTENCE Ji- THE EXPORT STEAMSHIP 
manian için yük alacaktır. -DOKTOR- CORPORATION 

VERS'ten gelip yük "çıkara

cak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala
caktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN j "[ . "EXCPIANGE,, vapuru 17 
smaı Zıya Tregul Nisanda beklenilmektedir. NEV-

KUMPANYASI Memleket hastanesi Asa- YORK için yük kabul eder. ANVERS'ten gelip yük çıka· 
"GUNBORG" vapuru 26 ni bige ve Ruhiye mü- "EXMINSTER" vapuru 26 racak ve ayni zamanda LON-

"GRODNO" vapuru 8 ni
sanda LONDRA, HULL ve 

sanda ROTTERDAM, HAM- tehassısı Nisanda beklenilmektedir. NEV- DRA, HULL için yük ala· 
BURG, GDYNIA ve SKAN- Muayenehane ikinci bey- YORK için yük kabul eder. caktır. 

lzmir Yün Mensucatı. 
Türk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası_ 
Tarafından mevsim dolayısile yeni. 

çıkardıf ı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağmız elbiseler için bu msmulatı ter.cih ediniz~ 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

DINA VY A limanlarına yük ler sokak. SE.RI SEFERLER 
alacaktır. Telefon No. 3990 1 AMERiKAN EXPORT ~UNES 

SERViCE MARITIME Pazardan maada hergün 1 PiRE AKTARMASI 
ROUMAIN öğleden sonra hasta kabul "EXETER" vapuru 23 Ni-

"OPORTO" vapuru lima· 
nım1zda olup UVERPOOL ve 
SWENSEA'dan yükünü tah-

Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

1KANDEMİR Oğlu 
d liye ediyor. Ayni zamanda 

"ALBA JULIA" vapuru 21 e er. - sanda PIREden BOSTON ve LIVERPOOL ve GLASKOV 
Nisanda gelip PiRE MALTA navlunlardaki değişikliklerin- NEVYORKa hareket ede-

cektir. için yük alacaktır. 
Ve MARSILYA limanları için den acenta mesuliyet kabul "FLAMINIAN" vapuru 5 ni-• Seyahat müddeti: 
Yük alacaktır. etmez. PlRE-BOSTON 16 gün sanda LlVERPOOL ve SVEN-

"SUÇEAVA,, vapuru 19 ma- Daha fazla tafsilat için ikin- PIRE-NEVYORK 18 gün SEA'dan gelip yük çıkaracak 
Yısta gelip MALTA, CENO- ci kordonda Tahmil ve Tahliye ROMANYA SEYRÜSEFAiN ve ayni zamanda LIVERPOOL 
VA ve MARSIL YA limanları binası arkasında FRATELLI iDARESi ve GLASGOV için yük ala-
için yük alaccıktır. SPERCO vapur acentalığına BÜKREŞ caktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. müracaat edilmesi rica olunur. "DUROSTOR,, vapuru 2 Ma- THE GENERAL STEAM NA-
ilandaki hareket tarihlerile Telefon: 4142/4221/2663 yısta beklenilmektedir. KÖS- VIGATION Co. LTD. -------------..!---------- TENCE, SULINA, KALAS "ADJUTANT" vapuru ni-
/mzir Vakıf far müdürlüğün- için yük kabul eder, KALAS san nihayetinde gelip LON-

aktarınası olarakta umum ORA için yük alacaktır. 
den: TUNA limanları için yük ka- Tarih ve navlunlardaki deği· 

bul eder. şikliklcrden mes'uliyet kabul 
edilmez. . . 

• . ·. ~ • . .... 1<- . ~ ........ ~' •. " • . •. • 1. . 
~- .•• :.· • ~ ;_ı:...a.,;.....:_ı§ • .-_~ .. ·''' "\· .. .._q:· '" ... - -~ ~4"..:..,.,.·~ ".:: ...... . .- . ~ ............ ~-... . .. .,.: . . .... ,. ..: ...... . 

ZMI 
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 Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir -Hastahane caddesinde kain Arnavut oğlu vakfından seneliği 

~2 lira muhammen bedelli 106 no.lu evin Mayıs 938 nihaye· 
tırıe kadar icarı artırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 17-4-937 cumra· 
tesi günü saat 11 dedir. f~teklilerin vakıflar müdürliiğüne 

JOHNSTON WARREN LINES 
L TD - LIVERPOOL ... ~ .·;. ....... _..... . . . .. \,.., -, - ,. r 

• ·- J. , -· .• !\ 

~üracaatları ilan olunur. 8 13 17 1081 

il daimi encümeninden: 
Bayındırlık yönetgesince satın alınacak olan 1200 kazma, 

~600 kürek, 60 çekiç, 90 el arabası, 12 varyoz, 20 küskü 
ıle 74 çadır 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 
llıevcud örneğine göre vermek istiyen isteklilerin 2490 sayılı 
Yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile birlikte 25 Nisan 937 
Per~embe günü saat 11 de İl daimi encümenine gelmeleri ilan 
~nur. 1126 

Yakında 
lzınir gazetele

r· 
•ııde çalışan beş 

tltubarrir arkada· 
~ııı haztrlam.ıkta 

i~~~:ı bu e :.'.ı"; 
genin tarihi, <'O~· 

l' ~ c 
. ••.ı nıalıimatını, 
•srı 1 ısalnı ihracııt it·· ' • 
l kltür, bayıııdır-
~ lı:ırl!ketlcrini 

01 reııimli olarak 
hntııcak ınız. 
lurkçe. 

Fr nsızca 
~ lıu kadar mü
~ elltınel bir eser, 
~gede ilk defa 
~'ltıyor. E •ed cki • o 

~8"'latikn, hara· 
1'~ler, meşhur şe-
ıtJı•r hakkında -~-

'ta J ~il Ilı an rııaliııııat ..,~ .. re·•· 

Ca eeer<le kola). 
b· buluııncı[;ı gi· ~rot• 
b'. Yerli ve ecoe 

1 
hiitün ınüc e~ 

~tle · -
Mı rıu, haua kü-
"'Jc • ,

11 
e n.ıfın dahi 

ı: te leri buluna· 
11ltıır. 

~ l.:scrin tcrıibi
e T· b ıcaret mat· 
"a ~ •oda J>a,la11-
~ 'flır. Tafsilat 

ııı:~dolu ınnth;ııı· 
ı il 2776 tele· 
lita 

'lı llurnarasından 
~bilir. 

~ıkıyor 

1 l 

1 

I 
ı ı 

"JESSMORE" vapuru 
mayısta beklenilmektedir. Ll
VERPOCL ANVERSten yük 
getirecektir BURGAS, VAR· 
NA, KÔSTENCE, SULINA, 
KALAS ve IBRAIL limanları 
için yük kabul eder. 

SOCIETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARITIME 

"SZEGED" vapuru 19 Ni
sanda beklenilmektedir. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEŞTE, BRATlSLAVA, LINZ 
ve VIY ANA limanları için 
yük alır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
UNJE - OSLO 

"BOSPHHRUS" motörü 19 
Nisanda beklenilmektedir, ayni 
gün HAYFA, DIYEP ve umum 
NORVEÇ limanları için yük 
kabul eder. 

"SARDINY A,, motörü 22 

Mayısta beklenilmektedir, ayni 
gün PiRE, ISKENDERIYE, 
DIYEP, ve NORVEÇ liman· 
ları için yük kabul eder. 

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

Birinci 

•• .;...).~· •T ~ ,•...- • .._ '·~ :;r· ~,... 'f • ,' ~ • • 

6 (z • ,.,::.- • ·" , ' ..... ~ ~ ' 

Mücellit 
Ali RIZA 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENİ KAV AFLAR Çarş1sı 

Numara : 34 

• 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşit eri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczah3nesinde 
bulunuı· 1 

·~~-.-.~~~~~~~~~~~~~~~~~;· 

N~A , ., 

oJI ıu; 
\ 

(&i'ra01l 
> 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
• 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Şimali garbi Hindistanında asayiş vaziyeti 
endişey · mucip şekilde devam ediyor 

-----------------------------~"""---------------------------~ lngiltere hükumeti, sadık kabilelerin silah istemesine müs
bet cevap vermemiş, fakat müdafaalarını deruhde etmiştir 

Bombay 16 (A.A) - Şimali garbi hududundaki asayişsiz

liğini nazarı itibare alan Hindli ve Sikhlerden mürekkep 

Bannu müdafaa komitesi Hindli ve Sikhlere taarruz vukuunda 

Tehlike işaret! verilmesi üzerine askeri kıtalar hazırlanmış
lardır. Panik olmasına mani olmak için bir polis müfrezesi 
şehre girmiştir. Gece yarısına doğru top sesleri işitilmiş ve 
akıncılar geri çekilmişlerdir. Bu akınların yağma ve dağa 

kendilerini müdafaa edebilmeleri için silah dağıtılmasını ısrarla kaldırma gayeleri ile yap}ldığı zannedilmektedir. 
istemiştir. Roma 17 (Radyo) - lngiltere hükumeti şimall Hindistana 

Banun civarındaki muhasım kabilelere mensup çeteler git- yeniden kuvvet gönderilmesine karar vermiştir. 
tikçe cüretlerini artırmaktadırlar. Bu çetelerden biri dün Ak- İsyanın tevessüü ihtimali görülmemekle beraber vaziyet en-
ban şehre birkaç mil mesafeye kadar ilerlemişlerdir. dişeyi muciptir. .............. 

B. Anjoliti 
Berllne vardı 

Berlin, 16 (Radyo) - İtal
ya Devlet Bankası genel di
rektörü doktor (Anjoliti) bu
raya gelmiştir. 

Doktor Şahtın Brüksel se
hatinden sonra vukubulan bu 
ziyarete büyük ehemmiyet at· 
folunmaktadır. ····-Polonya İktısad Na

zırı Brükselde 
Brüksel, 16 (Radyo) - Po

lonya lktısad Nazırı Bay Ro· 
man bugün buraya gelmiş ve 
kral tarafından kabul edil
miştir. 

Nazır, müteakıben Başba
kan Bay Van Zelandla ko
nuşmuştur. -···· Canlı balık 

ihracatı 
Sökeden Almanyaya on 

ton canlı balık sevkedilmiş 

ve balıklar, canlı olarak Al-

manyanın Dresden şehrine 

varmıştır. . 

Kontrol işinde Al
manyanın teklifi ------Posta ve nakliye vapurları, Alman harp 

gemilerinin önünden geçecekler 
Londra 17 (Radyo)- lspan- Almanya, bütün posta ve 

ya sahillerini kontrol edecek 

olan bilumum ecnebi gemile-

nakliye gemilerinin, Alman 
harp gemilerinin önünden geç-
melerini ve layıkile kontrol 

rin hususi bir bandıra taşıma- edilmeden serbest bırakılma· 

!arı takarrür etmiştir. malarını istemektedir. . ______ ..................... -~~-~--~----
1 s ve~ Krah dUn 

PariSe geldi -·--Fransa Reisicumhuru, bugün 
kral şerefine ziyafet verecek 

Paris, 17 (Radyo) - İsveç l İsveç sefiri ile Reisicumhur 
kralı Güstav, dün Nisten bu- Bay Lebrunun hususi katibi 
raya gelmiş ve istasyonda tarafından karşılanmıştır. 

23 Nisan ha
zırlıkları 

Reisicumhur, bugün kral 
şerefine bir ziyafet verecektir. 

Kral Güstav, salı günü İs· 
veç sefarethanesinde bay 
Lebruna mukabil bir ziyafet 

Almanya da 
11 O kişi vatandaş
lıktan tardedildi 
Berlin, 17 (Radyo) - Al

manya dahiliye nezaretinin 
neşrettiği yeni bir listeye göre, 
110 kiş\ daha vatandaşlıktan 
tardedilmiştir. . ' .... 
Ana katili tev

kif edildi 
Keçecilerde Şerefiye soka

ğında anası Hediyeyi, başka 

erkeklerle görüştüğü için ta
banca kurşunu ile öldürmek 
kasdile ağır surette yaralıyan 
Kemal hakkındaki tahkikata 
birinci sorgu hakimliğinde dün 
devam edilmiştir. Sorgu neti
cesinde Kemal tevkif olunmuş 

YF hapisaneye gönderilmiştir. 
Bu hadisede alakası bulun
duğu zannedilen ve nezaret 
~ltına alınmış olan Kemalin 

gabası Mehmed ile kahveci 
Osman ın şuçla alakalarına 
clair delil bulunmadığından 
serbest bırakılmışlardır. Tah· 
kikata devam edilecektir. 

l 'l Nisan 937 

Japonya, harici bir maceraya 
atılmak istemiyor 

(Baş tal'afı 2 inci sahifede J 
muhtelif politik pC\rtilerin men
supları, hükumetin teklifleri 
karşısında "organize sabotaj" 
denilecek surette harekette 
bulundular, gerek milli müda· 
faanın tanziminde ve gerek 
milletin yaşayış tarzının istik· 
rar kesbetmesi işinde hep ayni 
müşkülleri çıkardılar. Buradan 
diyetin feshedilmesine ve hal· 
kın yeniden seçime davet 
edilmesine kadar pek uzun 
bır mesafe yoktur. 

Demek oluyor ki Hayaşi 
kabinesi mes'uliyet deruhte et
miş ve ihracat kontrolüne zi
raat reformuna taalluk eden 
projelerin müzakeresini tehir 
etmiştir:. 

Japonya' da daimi bir faali-
yet gösteren ordu ve donan
manın diyetin feshedilmesi le
hinde tezahürat yapmış bulun
maları bedihidir. Fakat şu da 
malumdur ki, Hayaşi kabine· 
sinin iktidar mevkiini işgal 
ettiği günlerde parlamentonun 
fesholunması gibi bir ihtimal 
tamamile bertaraf edi lmiş bu
lunuyordu. Başvekil, parlamen-
tonun ekseriyeti ile çok iyi 
geçinmek hususunda samimi 
bir arzu göstermekte idi. iki 
aydanberi bu hususta yapıl· 
makta bulunan tecrübe iyi bir 
netice vermedi. Politik parti· 
lerin göstermiş oldukları mu· 
hafazakarlık yüzünden bugünkü 
krizin doğmasına ve parlaman
ter rejimden hoşlanmıyan as· 
keri elemanların da vaziyetle
rinin sağlamlaşmasına sebebi· 
yet verildiği görülüyor. 

Bununla beraber bazı kim· 
selerin tahmin etmekte olduk
ları ve hakikatte Japon mil· 
letinin ekseriyetinin hislerine 
uygun düşmediğine emin bu
lunduğumuz askeri mahiyette 
bir nevi diktatoranın teessüs 
edeceği kanatini hasıl etmek 
doğru olamaz. Hayaşinin, da
ha ziyade işi esasından hal· 
!etmek istiyeceği ve milletin 

bilmesini mümkün kılacak şe
kilde parlamentoda:~bir ekse
riyet temin etmek üzere mil· 
lete hitap eyliyeceği hissedi· 
liyor. Bu ise Seiyukay ve 
Minseito partilerinin muhalif· 
lerini de ~ etrafına toplıyacak 
olan Shovakay grubunun bir 
merkez teşkil etmesi ile 30 
nisanda yapılacak olan umumi 
seçimde büyük bir partinin 
teşkiline müzaharet etmek 
şeklinde olur. 

Bu politika oldukça mahi
rane olmakla beraber geçen 
seçimde alınmış olan netice
lerin daha ziyade sola müte
mayil bir veçhe arzeylemiş 
olduklarının ve iki tradisyonal 
partinin ise kendilerini medeni 
ve kanuni hürriyetlerin müda
fileri şeklinde takdim etmek
ten geri durmıyacaklarının 
muhakkak o lduğunun unutul
maması lazımdır. 

Seiyukay, daha şimdiden 
diyetin oynamakta olduğu ro· 
lün pek sönük bulunduğunu 
ileri sürmeğe başl \mış ve bazı 
projelerin kafi derecede mü
zakere ve münakaşa edilme· 
den kabul olunmaları için 
tazyik yapılmakta olduğunu 
iddia etmiştir. 

Liberal mahafilde, "yeni hü· 
kumet partisinin kuvvetlenme· 
sile eski partilerin zaafa düş
meleri yüzünden ordunun 
vaziyetinin Kuvvet kesbetme· 
sinden korkuluyor ve ordu 
ile donanmanın bilhassa harici 
politika sahasında belli başla 
bir ehemmiyet kazanmaların
dan çekiniliyor. 

Sökeden ilk defa yapılan 

canlı balık sevkiyatında temin 

.dilen bu muvaffakıyetten 

memnun olmamak mümkün 

değildir. Dalyan işletenlerin 

bu tarzda balık sevkiyatını 

ileri götürmeleri çok istenilen 

bir harekettir. 

23 Nisan Hakimiyeti Milliye 
ve çocuk bayramlarının, bu verecektir. 

yıl daha mükemmel bir surette r 
kutlulanması için şimdiden ha- ' İhtiyat subay 

Maçlar • konstitüsyonel kuvvetle sami
mi bir surette işbirliği yapa-

M. Sato hariciye nezare• 
tinde bulunduğu müddetçe 
böyle bir halin zuhur edebil· 
mesi hiç de muhtemel görül· 
memektedir. Satonun birçok 
defalar yapmış olduğu beya· 
nat ve gerek Japon-Alman 
anlaşması, ve gerekse Çine 
karşı tatbik eclilecek olan po· 
litika hakkında söylemiş oldu· 
ğu sözler kafi derecede sarih 
bulunmaktadır . 

• • •• • 
Fuara İngilizler de 

iştirak ediyor 
İngiltere hükumeti, 937 İz· 

mir enternasyonal fuarına res· 

men iştirake karar vermiş ve 
fuar komitesine müracaatta 
bulunmuştur. 

Nafıa Vekaleti de, geçen 
seneki pavyonunu büyütecek ve 
nafıa · eserlerinin daha geniş 

mikyasta teşhirini temin ede
cektir. 

••• 
İnebolu davası 

İnebolu faciası muhakeme
sine pazartesi günü şehrimiz 
Ağırceza mahkemesinde de
vam edilecektir. Bu celsede, 
f stikbal vapuru süvarisi ve 
ikinci kaptanın lstanbul Ağır· 
cezasınca istinabe suretile 
alınan ifadeleri okunacaktır. 

• itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı

sile (Ali paşa kira Frosini ) 
adlı tefrikamızı koyamadık. 
Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. • 

zırlıklara başlanmıştır. 

Çocuk bayramı bir hafta 

devam ederek, yalnız bayra

mın ilk günü, bütün nakil va

sıtaları çocukları parasız taşı

yacaklar, o gün sinemalarda 

çocuklara mahsus filimler gös
terilecektir. 

Halkevinde, çocuklara bir 
müsamere ve çay bisküvi ve
rilecek, bütün mekteplerde 
sıra ile bir hafta müsamere· 
ler tertib olunacaktır. 23 Nisan 
Hakimiyeti Milliye bayramı 
münasebetile resmi devair ve 
bankalar bir gün kapalı bulu
nacaklardır. 

Fazla alınan 
vergiler 

Fazla veya fuzuli tahsil edi
len yol paraları hakkında Da· 
biliye Vekaletinden şehrimiz

deki alakadarlara bir tamim 
gelmiştir. 

Hususi idareler tarafından 
mükelleflerden fazla alınıp se· 
nesi içinde ödenmiyen para· 
ların beş se6elik müruru za
man müddetine tabi tutulması 
lazımgeldiği ve müruru zaman
dan evel yapılacak müracaat
ler üzerine fazla ve fuzuli alı· 

nan paranın red ve iadesi İcab 
ettij'i bildiri imiştir. 

Yetişecekler için 
izmir askerlik şube-

sinden: 

Güneş takımı bugün Üçok, 
yarın da Doğansporla karşı
laşacaktır. Hakem, Ankara 
mıntakasından eski Beşiktaşlı 

1 - 332 doğumlu ve Bay İbrahimdir. Üçok, geçen 
bunlarla muamele gören ve haftaki kadrosundan daha 
daha eski doğumlulardan başka şekilde çıkacaktır. Daha 
olupta her ne sebeble olursa doğrusu hatasını tashih ede· 
olsun askere gönderilmemiş cektir. 
olanlardan (deniz sınıfı ha- Takım kadrosu, ağlebi ih-
riç) askeri ehliyernamesi ol- timal şöyle olacaktır: 
mıyanlar 1 mayıs 937 günü Nejad, Ziya, Ali, Şükrü, 
ihtiyat subay okulu hazırlık Enver, Adil, Namık, Basri, 
kıt'asında bulunmak üzere llyas, Said,Saim. 
sevkedileceklerinden 24-4-937 Güneş takımında Rebii, 
günü mekteb şehadetname- Salaheddin, Reşad, İbrahim 
!erile ve nüfus cüzdanlarile gibi İzmirin çok yakından 
birlikte şubede bulunmaları. tanıdığı iyi oyuncular vardır. 

2 - 1 Mayıs 937 gününde Bisiklet yarışı 
hazırlık kıt'asında bulunmı- Federasyonun hazırladığı bi-
yanlar okula kabul edilemi- siklet seri koşularının ikinci 
yeceği gibi haklarında kanuni hafta koşusu 40 kilometre 
muamele yapılacaktır. üzerinden yarm Güzelyalı-Urla 

\...._ __________ ,,; yolu üzerinde yapılacaktır. 

Devlet Demiryollarından; 
1 - 30 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerin

den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yüksek tahsil 
görmüşlerden stajiyer hareket müfettişi alınacaktır. 

2 - İstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı al· 
mak için Ankara, Hoydarpaşa ve lzmir işletme müdürlükleri
mizden birine müracaat etmelidirler. 

3 - İlk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 
~taj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik edenle· 
rin maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. 

4 - İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden 
(Lisan bilenlerden) lüzumu kadarı bir sene müddetle Avrupaya 
gönderilecektir. 

5 - Son müracaat a-ünü 10/Mayıs/937 dir. 17-22-27 1201 

Mısır kralı 
Gelecek haf ta Lon

draya gidiyor 
Paris 17 (Radyo) - Mısır 

kralı Faruk, Baldan buraya 

gelmiştir. 

Kralın, burada iki gün ka

lacağı ve müteakiben valde 

kraliçe ve prensesleri alarak 

Londraya gideceği söyleniyor. 

Adana'lı 
San'atkarın icadı 

f Baştaraf ı 2 inci sahifede J 
Makineyi 10 saat tahrik için 

sarfedilen elektrik 3 kilovattır • 
Bir buçuk beygirlik bir mo" 

tör de makineyi tahrik ede• 
bilir. 
Namık Yarman bu makineyi 

halkımıza her gün göstermek· 
tedir. Tecrübelerde muvaifa1' 
olunmuştur. 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Lirıt 

Mazbut H. Beşir 54 dükkan Hisar önü 72 
,, Salepçi oğlu 57 ,, Kemeraltı 210 
Yukarıda yazılı kiralık dükkanlara açık artırma uzalbllJl' 

müddetleri içinde istekli olmadığından pazarlığa bırakıldığı 
ilan olunur. 1200 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~ 

lzmir muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 
Bedeli muhammeni Yeri Cinsi 

Lira Ku. 
5400 50 Balçova Ağamemnun ve Mil ılıcalsrı 
İdarei Hususiyei vilayete ait olup yukarıda yeri ve cinsi Y'' 

zılı ılıcalar 1 15/ 937 tarihinden 30 / 10/ 937 tarihine kad•r 
6 ay müddetle kiraya verilmek üzere 20 gün müddetle ve 1'9' 

palı zarf usulile artırmaya konulmuştur. Şeraiti öğrenmek İS' 
tiyenlerin her gün Hususi hesaplar müdüriyeti varidat kalernİP; 
ve isteklilerin de teklif mektuplarını · ihale günü olan ?.9/4/93 I 
perşembe günü saat 11 e kadar veya ihale gününden e"~ 
depozito makbuzlarile birlikte vilayet daimi encümenine tev 

1 

temeleri ilan olunur. 1125 


