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&ızdorduda şahsi snel rnt
beler kabul edildiğine dair 
~vyeı lıükQmeti merkezi 
•era komitesi bir kararnaıne 
neşretmiştir. 
-......;;:::::::------------------------
~: 2 - No: 496 Telefon: 2776 

• ULUSAL • 
lzmirde çıkar, akıamcı siyasa) gazetedir 

- Salı - 24 Eylul 1935 
-----~-=========--==-=--=-== 

Istaobul'da bulunan Yunan 
filosu subayları ile uçmanları 
onuruna bir şölen verilıniş 

ve şöleni · bir suvare takib 
eyl~miştir. 

Fiatı (100) Para 

Arazi Tadilatını Kabul Etmişler 
~~=======::~~===:=7===:=.:==:::a=:_::z~=::-=~- :-=-~~::::::::::========r=====:::==~-~~~~===-===~===s~~~~~~==========:==~==:;~~==-
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Bald,1iıı , l\fakdooald ve Çemberlayn"la konuştu f Ekonomi Gemi bayrağı yarıya kadar çekilidir 

ngı• it h • .. " • h• Bakanlığında değişik· it • d ere, ır suru yenı zır tikler olacağı haberi aurı, vapu~un a-
lılar yapmağa karar verdi .. ~:~::!ç~!I~~~h~.!:: ki kıya nasıl oldu 

hon k · • • • 200 • l ı · t h • telerinden birinin 19 Eylül 
anmanın ta vıyesı IÇID mı yon ster lll a Si· 935 tarihli sayısında ekono- Maktul Kord Foke, bugün Alman 

Sat ayrılmıştır. Yeni gemiJer, 941 de bitmiş olacak mi bakanhğında değişiklikler 
olacağ10a dair vermiş olduğu 

mezarlığına gömülecektir 

tttltt'aabuJ 24 (Özel) - ln
";e . baıbakanı Baldvin, 
''t 1eıınden Loadraya dön
~'-' le derhal Makdonald'ı 
~· bakını Çemberlaynı, 'd illa birinci lordunu ve 
~erburg piskoposunu ça· 
~~ ıiyasal durum bak
" lcı fikirlerini almıştır. 

•kan, bu toplantıdan 

l11giliz do11a1111uw 

sonra Akdenizde alınacak 
yeni tedbirler hakkında li
zımgelenlere emirler vermiş· 
tir. 

Londra 23 (A.A) - Ay· 
rışıkların pazar günü çık
makta olan (Peoflo) gazete
si, başvekil M. Baldvin'in 4 
birinci teşrinde Bourneme· 
uth'da toplanacak olan mu· 

bafazakir parti konferansın· 
da lngiliz filosunun silahlan· 
masına dair tafsilat verece
ğini yazmaktadır. 

Bu silihJanmanın masraf
lan 200 milyon lngiliz lira· 
sını bulmaktadır. Altı sene 
içinde alta dritnavt, 36 kru
vazör, 100 torpito ve 30 
tahtelbahir yapılacaktır. 

~~~~~~----................. ~----~~~~~~ 
S Yunan 
llbaylarına verilen 

ı. şôlen 
'~llbal 24 (Özel) - Is

' hava kurumu tarafın
' ~il •kıam Perapalas'ta, 
~--: '1'da bulunmakta olan 

~ M~ açmanları onuruna 
fiı'tta 1 11 verilmittir. Yunan 
İle a11ıirali Sakelaropulos 

MI. ~bayların da bulunduğu 
t ... b' .,.... ır ıuvare takib ey-.... ,ti ;::____ 
l\ızıl ;.·duda 

ş,b t 
i1 sOel rDtbeler 

'kabul edildi 
,~-

Sı,.<ll · 
,,, v K '1 e alenin yoldaş 

l Oak0 'tıt . va 23 (A.A)- Mer-

'trı komitesi ve halk 

'-"e ~Itri meclisi bir karar 

~I r~~ Kızd orduda şahsi 
\"'i b· eler kabul edildi· 
~d Üdirınekte, ordunun 
-..;;~ heyetinin ıtatularını 

•lctedir . 

Arnavutluk 
imtiyazlar verdi 

·~ 
1 l . 

Kral Alım11t Zogn 

lstanbul 24 (Özel) - Ti
ran' dan haber verildiğine 
göre, Arnavutluk hükumeti, 
bazı bölgelerde yabancı ka
pitalistlere geniş mikyasta 
imtiyazlar vermiştir. 

M. Heryo 
Fransa'oın mali duru· 

mu hakkında bir 
söylev verdi 

Pariı - Liyonda toplanan 
tütüncüler konireaine M. 
Heryo başkanhk etmiş ve 
önemli bir söylev vermiştir. 
M. Heryo, bu söylevinde 
demiştir ki: 

Finansel durumu kurtar-
mak için fevkalade bazı ted
birlere lüzum gördük. ikti
dar mevkiinde kim olursa 
olsun bıı tedbirlere baı vur· 
maktan baıka bir ıey yapa
mazdı. Fraaıa uluıuadan 

"Yeni Asır,, 
Atioa'da radyo istas· 

yonu kurmuş! 
Atina'da çıkan "Aneksarti· 

tos" gazetesinin 21 Eylül 
tarihli ve 671 numaralı nüsha· 
sında "sabit bitaraflık temin 
edelim,, başlığı altında bir 
başmakale çıkmıştır. 

Yeni Asır gazetesi, bu 
sabahki nüshasında "Harb 
çıkarsa Yunanistan bitaraf 
kalacaktır., başha-ı altında 
verdiği bir haberde:, üç gün 
evvel intişar etmiş olan bu 
başmakaleyi yeni bir haber 
gibi göstermekte radyo ile 
Atina 'dan aldığını bildir· 
mektedir. 

T efikimiıin Atina'da rad

yo istasyonu olmadığı halde 

(Atina Ö. R.) kaydile hava-
•dis uydurmasına doğrusu 

hayret ettik . 

Çerkes köyünde 
ilk yatı okulu 

Çankırı 23 (A.A)- Çerkes 
ilçesinin eıki pazar kamunun 
da bir ilk yatı okulu açılmıı
tır . 

istediğimiz, azacık fedakir
lıktır. Bütçemizi tevzin et-
tikten sonra bu tedbirleri , 
yavaı yavaş kald11acağız. 
Ulusumuzun, uzun müddet 
için böyle ağır ıartlar altın· 
da yaşamasmı istemiyoruz. 
Aldığımız tedbirler muvak
kattır. 

haberin ash olmadıoını bil· 

dirmek ve bu haberi yılan

lamak için Anadolu Ajansı· 

na izin verilmiştir. 

Hava kurumuna 
Oye yazımı devanı 

ediyor 
Çankırı 23 (A.A) - Çan

km ilçesinde uçak yöneti 
şimdiye kadar üç bin beı 
yüz lirayı bulmuştur. Halk 
üye yazılmaya istekle devam 
etmektedir. 

Dün sabah 
limanımızda 
bulunan ve 
Hamburgli
manına yazılı 
oJan Alman 

· bandıralı ita· 
uri vapurun· 
da bir cina
yet olmuş ve 

vapurun ateş
cisi Münibli 

Haten Kofer, 
Katil Haıe11 tayfalardan 

Hamburg'lu Kord Foke'yi 
bira şişesi ile ve şiryanlarını 
kesmek suretile öldürmüştür. 

-------· .......... 1 

Hadise şöyle olmuştur: 
Pazar günü akşamı kama

rasında fazla bira içen ateş 
çi Haten, gece yarısından 
sonra vapurun güvertesine 
çıkmış ve elinde bulunan son 
bir şişe birayı da middesine 
indirdikten sonra, ötedenbe
ri arkadaşları ile geçineme
yen tayfa Kord 'un kamara
sına gitmiş ve iki gün evvel 
muavinini niçin dövdüğünü 
kendisinden sormuştur. 

Maktul, gece yarısından 
sonra, bir sarhoş tarafından 
-Devamı 4 ı'lnca sahi.fide-

Son safhadan sonra tekrar başlıyacak olan konuşmalar 

Beşler konıitesi, tanzim etti
ği raporu konseye verdi 

Rapor, bugün öğleden sonra toplanacak olan konseyde 
konuşulacak ve iki taratın delegeleri dinlenecektir 

M. Mus.~olini, ltalyan siiııe1rileri11in 8''Çİt rnsmi11i takip ederken 

Cenevre 23 (A.A) - Kısa şecekdir. 
bir toplantıdan sonra yaptı- Cenevre 23 (A.A) - Beş-. 
ğı bir bildirikte beşler ko- ler komitesi uluslar sosyetesi 
miteıi, Habeşiıtanın müsbet konseyine verilecek raporu 
cevabını kaydettiiini ve Ital· tanzim etmek üzere yarın 
yanın cevabını ve düşilnce· bir toplantı yapacaktır. 
)erini incelediğini ve elinde Konsey; durumun en son 
bulunan vesikalarla muhtelif şekli hakkında malumat al
haberlerden çıkan durum mak üzere yarın ve yabud 
hakkında bir rapor yazmak öbür gün içtimaa çağmla-
kararında olduğunu bildir- caktır. 
miştir. Betler komitesi lta)yan ve 

M. dö Madariaga, bugün Habeş hilkümetlerinin vermit 
öğleden sonra ltalyan ve oldukları cevabJar karşısında 
Habeı deleıeleri ilt r6rll· ve iıte angaje olan menfaat-

ların büyük önemi dolayısile 
vazifesine devam edemiye
ceği ve konseyden yeniden 
salahiyet alması lazım gele· 
ceği mütaleasında bulun· 
maktadır. 

lstanbul 24 (Özel) - Bugü.D 
öğleden sonra toplanacak 
olan uluslar kurumu konse · 
yinde beşler komitesinin ra
poru incelenirken ltalyan de-
legesi baron Aloisi ile Habeı 
delegesi de dinlenecektir. 

Cenevre 23 (A.A) - lJ. 
-Devamı 4 üncü Sahifede· 



24 E1lll f]!. 
Sahife 2 (Ulusal Birlik) --------~~~~b ld•• 
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1 

- Z b t R - liğinden: tdıretl e a ı a omanı 5 M ç ld . . lzmir milli emllk Ukbl· 
~== ~ 1_ ı . a arıs, gen oya sıyasa tarafından alsancakt• 111 ıa·· B P - bar ıokajiında S n•· 1 ylıİ"" 

~=- eyaz apaganın~= karıs,tırılmamalıdır diyor ~::~e meu~::.•i!7!J.2:;;: 
SIRRI ıından dolayı gıy•P retile 

~ 24 9.93s !''~;.:~;;·:KAMI ORAL ~ Girid ve Epir halkı, cumu~luk lehine çalışmağa karar ~:;. ~~~n:nn ~:~~f·i~;~~ 
~1111,ıııııııııııııııııııİİilıllllıiıılıiiiiıiffiiiıı'ııiıİıııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi. vermişler ve bir cemiyet leş kil etmek istemişlerdir ;~·;17;.:,:e;~!'m~~rıd·f t::: 

'bıD e Madam, bir şey daha so- hazırlanırken içeriye Deizi Atina, (Özel aytarımız- lerini hükümete bildirmişler- dir. Bu sebebledir ki,halkın siline 22-4-934 tarı .. od•ll 
rayım: Madamın serveti giriverdi. Beyaz bir kostüm dan) _ Muhalif f1rkalar, hep dir. fikrini karıştıran ve bilhassa rar verilmiş olduP. Jı•• 
hakkında ne dersiniz? Ken- giymişti. Başındaki şapka, bir cepheden cumurluk le- Başbakan M. Çaldaris, Yu· siyasal tesirler altında kala· müddeialeyhin mOd~~=oıe1e 
disinde para olmadığı müli- çehresini, olduğundan fazla hine çalışmağa ve propa· nanistanın idare şeklini ta- rak neıriyat yapan bazı ga- nuniyesi zarfında~· k1011oi· 
hazası, şimdiye kadar hah· büyük ve müdevver g&steri- ganda yapmağa karar vermiş yin edecek olan reyiimın, zetelerin cezalandırılmaları müracaatla turukı d'"i tık· 
rmızdan geçmedi mi? yordu. Madam Pontes, her bulunuyorlar. ikinci Teşrinin siyasa ile karıştırılacak bir veya muvakkaten kapatılma· yeye tevessül etm.e ~klllao 

Madam Pontes" hiç bek- zaman olduğu gibi neş'eli üçllnde yapılacak olan ge- iş olmaktan uzak kalması Iarı düşünülüyorsa da, bu işin dirde bu baptakı . teblii 
lemediği bu sual karşısında görünmeğe çalışarak sordu: noyda bitaraf kalmak isti- lizımgeldiğini söylemekte ve kolay olmadığı kanaatı ~a~ katiyet kesbedecei'•k eser• 
biraz afalladı. - Matmazel Deizi bu yen muhalifler, son günlerde bütün Yunan ulusunun, vic- lebe. çalma.kt~ . ve .. bu gıbı makamına kaim ol~•b r oJo· 

H k d k• b' .. 1 d apkın çapkın ge d k .. · · t db l dl k 1 suz ı'laAnen teblı'gV ve ıh 1 
- aki at şu ur ı, ır gun er e Ç • fikirlerini değiştirmişler ve ani anaatına gore reyını e 1r er, şım ı ı uzum 

çok sepeblerden dolayı şüp- ziyorsunuz, bari kiliseye bütün kuvvetlerile cumurlu- vermesini tavsiye eylemekte· görülmektedir. nur. 
he ediyorum. Meseli, oda gidiyormusunuz? ğun galebe çalmasını temin d 
kirasını, daima mektup al- - Niçin böyle söylüyor· için şimdiden miicadeleye y 't h • • it k t n atl 
dıktan sonra tediye ederdi. sunuz? Benim çapkıiılığım- girişmeğe karar vermişlerdir. a~ a, ır evın a a 1 
Hatta bundan üç yıl önce, dan size ne oluyor? Bilir- T kk' 1 J'd . M ' 

mektup ayın nçnnde geldi misiniz ki madam, ben ciya- K:~:nd:!:~;,ve~üe~üm~t:
1 

ili~ hes ceset hı• rden ı;ıkarıldt 
idi. Honhard, oda kirasını o net esnasında mutbahta idim. eylediği kanunun sakat ol· 
gün öğleden sonra tesviye Binaenaleyh hadise ile lıiç duğunu ileri sürmekte ve ' ı~ ı, , 
edebildi. Dikkat ettim, mek· alakadar olmadığımı yalnız bunun hemen değiştirilmesini b• )" J h 1 fi ~O~ 
tubun gecikmesinden son ben isabet edebilmişdir .. Ki- hül<ümetten dilemektedir. Av köpeğinin, hayrete şayan ır te aş a ta ta a 
derece sıkılmıştı. liseye gidip gitmediğimi so· Başbakan M. Çaldaris, bu b . d k rdl 

- Ne suretle para veri· ruyorsunuı:, başka bir pansi- kanunun çok iyi olduğunu )ı yarak U 1 U ması, U fecaati mey ana ÇI 8 . ~6· 
Yordu? Yon buluncaya kadar kilise- b t · d v · t' ·ı k 1 h d · · · d k l ıtır LlkiO .... eyan e mış ve egış m me· Son posta ile gelen Bü • amağa ve em e gerı ıçın e a mı · bit r 

- Sormayın, çok tuhaftır! ye değil, bir otele gidece- si için bir sebeb tasavvur reş gazetelerinde okuduğu- geri çekilmeğe başlayınca, pek, biraz evvel Y:~or,lllot• 
Bundan üç yıl önce benden ğim . Size böyle bir haber etmediğini ilive eylemiştir. muza göre, Romanya'nın (Jan Marko) b.ir marangoz reketlere devam e

8
: fısi1't 

kırk dolar ödünç almıştı. vermektense dayak yimeği Muhalif partilerin her gün Yaş şehrinde bir evin alt çağırmak suretıle taban tah- tasıl havbyordu. 111b" 
Bunlar, tabii benim için bir tercih ederim. Zira beni sev- işaa ettirdikleri haberler, cu- katında beş cesed birden lalarının kaldırılmasına ka- karşısında, zabıt~~~ğioi •' 
ziyandı. Bundan evvel, oda diginiıi bilirim. Ancak, artık morluk taraftarlar1nın, Yu- bulunmuştur. Hadise şu şe· rar vermiştir. vermek lizım ge ·ıdi. 
kirasını yükseltmek istedim, burada rahat edemiyeceğime nanistanın her tarafmda gün- kilde meydana çıkmıştır: Bunun üzerine heman bir netekim haber ve~ı t ... •· 
o derece asabileşmiştiki, ken· kani oldum. den güne çoğaldıklarını ve yaş şehrindeki resmi mü- maranğoz celbedilmiı ve Zabıta, eve yeaıı ko ) c1t• 
disine bir fenalık gelir diye Bu sırada Norma Parker- bu durum böyle devam eder- esseselerden birinin direktör- ikinci tahtanın kaldırılması- mış olan ( Jan Mar bOt8' 
korktum ve sarfınazar et- de geldi. Deizi onu görür se, reyiamda cumurluğun ka- lüğüne tayin edilen Jan Mar· na başlanmıştır. Maranğo· izahat aldıktan sonr:; •• blf' 
mek mecburiyetinde kaldım.. görmez: zanacağmı bildirmektedir. ko adında birisi, Yaş'a gel- zuo faaliyetini gören köpek, tahtaların kaldırıl_aı•d•• bel 
Bununla ve bütün bu garip - Neyin var güzelim, se· Ayni haberler, Girid adasın- dikten sonra bir ikametgah mütemadiyen zıplamakta ve lanmış ve netıcebir ti-' 
tabiatlarına rağmen onu se- ni gören, bütün gece uyu- da bütün balkın, cumurluk istemiş ve simsarlar vasıta- marangozun etrafında dö- tahtanın altından , .. ~ 
verdim. Her oda kirasını madıiına zahip olur. taraftarı olduklarını ve şim- sile bulduğu eve geçmiştir. nllp dolaşmakta idi. Maran- çıkmak suretile be: ıtiril"'' 
tesviye ederken bana 50 do- Norma heman cevap ver- diden cumurluk için geniş Jan Marko'nun beslediği goz, biraz sonra ikinci tah- taban altına yere zabl"' 
larlık bir kaime verirdi. Ki- di : mikyasta propagandaya baş- bir av köpeği, daha birinci tayı kaldırmış bulunuyordu. olduğu görül.müıtür.b•~ıf 
rayı aldıktan sonra kalanı - Doğrusu da budur.He· ladıklarını bildirmektedir. gece evin alt katındaki oda- Fakat tahta kalkar kalk- derhal tahkık~t~ il• (.)" 
kendisme iade ederdim. O pinize bonjur. Girid avukatları, esnaf, tüc- lardan birinin taban tahta- maz, altından koca bir insan ve evin sahıbı 

1 0
tft" 

derece masrafı yoktu. Zira Genç kız, ı:orla neş'eli gö· car ve bütün halk, cumurlu- larını koklamıı e acı acı cesedinin up _ uzun yattığı Marko) dan evv~ tir· 
hiç dışarıya çıkmadığı için, rünmek istedi, fakat her ne-

1 

iu savgamağa karar vermiş· ulumağa başlamıştır. görülünce, herkes dehşet kiracıyı tevkif ~ 
pek ender elbise yaptırırdı. d ense birdenbire gözleri çeı- ler ve bu huıuıta and içmiş- Bu hal, evdekilerin nazarı • • • • • 

- 50 dolarla geçinebilir me gibi akmağa baıladı • lerdir. dikkatini celbetmiş ve kö· Bir ltalyan gazetesi 
miydi? Papaganı nasıl ve ne ·Madam Ponteı'e bakarak : Epir köylüleri de, cumur· peğin kokladığı taban tah- il.._ -
zaman almıştı 1 - Çok teıekkür ederim luğa olan bağblık arını mu- talarından biri kaldırılmıştır. eı· z kendı· mı· ze u 

- Nereden aldığını bilmi- madam 1 halif partilere bildirmişler· Bunun üzerine köpek, hay- ~ 
yorum, yalınız miladı lsa yor- Dedi. Boni, gllzel kıza te- dir. Epirliler, cumu~luğun rete ıayan bir telişla kaldı- . • r 
tusu münasebeti! kendisine se ı verme ıçın yerın en " il. k . . . d m~dafaası .ı'rı'n ayrı .bir ~e- rılan tahtanın altına sokul- venı· yo· ruz d ıyo 

f1rladı. Elleri, gayriihtiyari mıyet teıkıl etmek ııtedık· muş ve bu sefer hem hav-
hediye edildiğini iyice hatır· Normanın ellerine dokundu. d O' 
hyorum. Bize geldiğinin ilk - Arka.•ı var Yolcu tayyaresı· n e 111• 8 
senesinde idi. 1924 Mayısın- ..... -----1 }taJya, ÇİZmİŞ olduğu progra~ '4a' 

Ôk~nrenler! Mut· k lif'' 

g::~!;~I:g::~~~·:::i·:~ç~= laka (Okameutol) - f c'ci. bir cinayet R:~d~:ü!e~İ~Y~~:.~1~:~.:~!~~e t;d~; 
öksnrnk ~ckcrle· ~ 

1 0 yor, 6' 
ben de merak ettim, fakat "'" ıoliniye ait olan il Corriere cumlarda bu un ati 1 

rini tecrObe edi ~ ıelllP ~· 
bir türlü muvaffak olamadım. r----t Anıerikalı pilotlar, Nevyorka gelen della Sera gazetesinde .. biz düımaalarımıza . kı•lll1 ~ 
Kafes ambali1'1nı ara•tırdım ıiz.. ~ kendimize güvenmeliyiz" baş· teriyor, diğer blı~ bir dot"_ıı 

,.. "'" b' } }d öldn. Ü ( d b' k Ophe 1 11Pb"' kocam yakmıştı. Bu yüzden '-'-' Ir yo CUYU yo a urm Ş er hğı altında çıkan bir yazı a ııe artı 1 luğu f" bİ• 
mürsili anlıyamadım . ~ deniliyor ki : almaktadır. Dost 111aıd• .A· 

Paris - Amerika'nın eo ı maktul, son derece sarhoı ' 1 1 H kütl kart 'r Boni, başka sualler için Cenevre'nin ta yan • a- olan bu e dillliıe 
meıhur (Beyzbol) şampiyonu olduğu halde Ditroyit'ten beş ihtilafı karıısında aldığı ancak kendi keD -61' 

Ulusal 

Birlik 
Candelik ııiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adreı : lzmir ikinc ı 

Beyler ıokaiı 
Abone şartları : 
700 kuruı ıenelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

blirosuna miracaat edil
melidir. 

Huausi ilinlar : idare
banede kararlaıtırılır 
Basıldıiı yer :ANADOLU 
matbaası 

V c Pftrjen ~ahapm 

en Qstftn bir mfts· 

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Ku,·vetli mftshil , 
istiyenfer Şahap 

Sıhhat enrgftn 

haplarını .Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Sen Kaynek geçen hafta Nevyork'a gitmek üzere cephe bizi hayrette bıraka· venmeliyiz. h 
11111

0 ol 
1

• 

Ditroyit ile Nevyork arasında tayyareye ~inmiş ve yolda maz. ltalya, bir tecrübe ltalyan murah 1 ,dif ı:.-
bir yolcu tayyaresi içinde kendilerine tecavüzde bulun· dersi almak üzere bir taraf- lar sosyeteıine ·~ 98 ~· 
esrarengiz bir surette öldü- muştur. Pilotlar, bu tecavüzi tan uluslar sosyetesinin iş- morandumu sarihti'· 1111 _, 

rülmüştür. Hükumet bu hi- def için bir demir parçasile lerini dikkatle takibettiği b moraııdlllll .,..-• 
gl'bı', digv er taraftan da bu acun u me fak•t ,-dise hakkında etraflı ince- Sen Kaynek'in kafas1na · b biliyor, 1,t sosyetenin müzakerelerine tevıya nı ıo•. _,.,.. 

lemelerde bulunmuş ve ci· vurmuşlardır. Demir parça- rağmen uluslar • d&•IP'' 
nayetin failini meydana sının keskin tarafı, Sen ve kararlarına karşı lakayd · çizdiği yolda• ıerı def1'tl" 
çıkarmak için evveli tayyare Kaynek'in kafasını ikiye kalıyor. Ortada her hangi bll .... ı.t' 

bir menfaat tezadı bulunun· cektir. Bli.tO~ 'kleri,~· pilotlarını hapseylemişti. Son ayırmış ve ölümü intaç ey- k k ti biJdı 
1 k. · ca veya bulunur gibi gözü- ha i a erı 1 .. o• t ..:ıı gelen haberlere göre, zabıta emiştir: Katillerin her i ısı , b bU •11 ~P' 

künce, uluslar arasındaki ıistan ın ar akaret r,rfl tarafından tazyik edilen pi- derhal tüzeye verilmiştir. b Iı 
Ö dostlugv un, ananevi denilen ları ve ona bil' ••'' lotlar, Sen Kaynek'in ken- IUnün, vak'a esnasında k halde otJP 

d · iyi münasebetlerin, manevi baktı ları buloolJ1 1.ı~• dileri tarafından öldürül- sarhoş olub olma ığı, otopsı 1 /. ,. 
l rabıtaların, karşılıklı hizmet· cephe a mıı ıarıJJ . ,t· düğünü itiraf eylemişlerdir. yapılmak ıuretile tesbit o u- H lb k' b ulu• "•P 

)erin ve hatti beraberce a u 1 u d i'" o• Katillerin iddiasına göre, nacaktır. 1 k lerİD e ~ 
------------- harp etmiş olmaktan do- mtlıtem e e dl•' . ~r 

lzmir def terdarlıgw ından: ğan müşterek hatırala- tikleri vahti ~~~ ed1" 
rına ne kadar aldatıcı ve lık hakkını ııı ti'. 

lssısıoın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına h' tt dı'r ill ~ 
ne kadar kıymetsiz ol- ma ıye e • ti riO 

göre haczedilen Hasan Hoca mahallesinde kuyumcular çar- A de•le 1 41 
h 1 d dugv unu uluslar sosyetesinin vrupa t _.,... ti' ıısında kain 25 ve 27 sayılı iki dükkan tari i i in an k 11 ~ Llt 

dd ' 1 v k ld v d son toplantısında, bı·r def" beıistana ar 1 ... .,... itibaren yirmi bir gün mü ete sah ıga çı arı ıgın an u~ 
1 k 1 · daha anlamak fırsatını bal- mlidafaa durulll · pey sürmek istiyenlerin defterdarlık tahıi it a emıne _...n 

2 24 28 2 3033 duk. Bu devletlerden bazı· -Devamı 4 iJrıc;w ıelmeleri. O- • • 
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Olivier ve şOreka- N. v. Fratelli Sperco Vapur 
sı Limitet vapur VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYAsı 

: .. 
• aze temız ucuz 

Acentası 

ilaç 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

· Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Liverpool hattı: 
" ROUMELIAN " vapuru 

20- eylülde Liverpool ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

"DIDO" vapuru 17 ey· 
lülde beklenmekte olup 21 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glasgovv için yük alacaktır. 

"ROUMELIAN,, vapuru 29 
eylülde beklenmekte olup 
5 birinci teırine kadar Li-

Ham:ıa Rüstem beyin foıografhanesi, /:mirde en verpool ve Glasgovv için 
foıograf çekmekle şöhret bulan bir san'aı ocağıdır. En için yük alacaktır. 
lJ&ilşkalpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fot-Okraf· Londra hattı: 
lordan memnun kalmışlardır. "FABIAN" vapuru 17 ey· 

llam.za Rüstem beyin, fotoğraJ nıalremesi satan ma· lülde beklenmekte olup 18 
~tıaa.n da muhlerem müşterilerinin ineç zevkleriru~ glJre eylüle kadar Londra ve Hull 
her çeşit mallan, l"oıoğrar makinelerini bulundurmakta· 
d ı· için yük alacaktır. 
ır, Bir zıyareı her şeyi ispata kufıdir. " EGYPSIAN " vapuru 
{lzmir • Baaturak caddesi, Refik bey çaraısı) Hull ve v v 27 eylülde Londra, •• ı11ıu11ıııııııı 11111!1111111111111il11!1!111111111il1111111111111111111 11111111ııiıı11111111111111111 • t:ı::::: v:·!~i :b::::: 

"ULYSSES" vapuru elyevm limanımızda olup 14 eyl6lde 
Der Zee Anverı. Rotterdam. Amsterdam ve Hamburif limanları 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

"iT AURI11 vapuru halen 
limanımızda olup Anverı, 
Direkt, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük al· 
maktadır. 
•vvıNFRIED.. vapuru 1 

Bci. teşrind" bekleniyor. 5 
Bci. teşrine kadar Roter· 
dam, ve Hamburg için yükli· 
yecektir. 

"TROJA" vapuru 2 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 5 Bci. 
teşrine kadar Anvers, Di· 
rekt, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. 

"VV ASGENVV ALO,, va· 
puru 14 Bci. teşrinde bek· 
leniyor, 18 Bci. teşrine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükliye· 
cektir. 

"SOFIA .. motörü 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. 

için yük alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anvers. Ro· 
terdam, Amsterdam ve Hamburg )imanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 7 teırinievvelde gelip 12 teırini· 
evvelde Anverı, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 teşrinievvelde gelip 26 teşriniev· 
velde Anverı, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 20 eylülde gelip yükünü tabliye· 
den ıonra Burıras, V arna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES .. vapuru 4 teşrinievvelde gelip yükünü tabii· 
yeden sonra Burgas, Varna ve Kösteoce limanlarına 
hareket edecektir. 

11 GANYMEDES11 vapuru 19 teşrinievvelde gelip yükünü 
tahliyeden ıonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND,, motörü limanımızda olup yükünü tabliye 

ettikten sonra 15 Eylulde Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskaodinavya limanları 
için yük alacacaktır. 

"VINGALAND .. motörü 2 teşrinievvelde gelip yllkünü 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
D.mtzig, Gdynia, lskandinavya ve Oslo limanlarını için yük 
alacaktır. 1 zmır yun mensucatı= 6 teşrinievvele kadar yük 

~'lı alacaktır. 1 
l ı ürk Anonim şirketi= The General Steam Navigation 

"ANUBIS., motörü 11 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
15 ikinci teşrine kadar An· 
verı, Roterdam, Hamburg 

"V ASALAND" motörü 15 teşrinievvelde gelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve lskandi· 
navya limarına hareket edecektir. 

§ = Co. Ltd. 
§ -
~ Bu mOessese, iki yOz hin lira sermaye ile = .. "STORK,, vapuru 20 ey-
~ ~kkftl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-- lulde beklenmekte olup 27 
:§ f eylüle kadar Londra için yük 
~ llkçörers Limited (Şark halı) şirketine ait alacaktır. 
§ı ~ = 
~ tıınirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın = Deutsche Levante Linie 
~ '1ınışhr. Fabrika bfltiln teşkilat ve tesisat ve mfls· _ " GALILEA " vapuru 10 
E iabdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta· = eylülde Hamburg, Bremen 
~ libinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· ve Anversten gelip tahliyede 
~ ltıektedir. Her nevi yO.n iplikleri, kumaş, batta- = bulunacaktır. 
s .. : - Not: Vurul tarihleri ve ~~ye ve çorap imal edilecektir. !Uamulatın emsa- -
B lıne f4ikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. 1 ~~ mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak = 
§ 1ttisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- :: 
~lika içinde yapılmaktadır. = 
~ Poıta kutusu: 127 -
§ -
~ Telgraf adresi: lzmir;..;;Alsancak = 
,, Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 E 

fil11111111111111111111111111 ı• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 uii 
~atılık motör D o K T o R • · 

~~eygir kuvetinde (Dizel) Ali Agah 
._.. •lı az kullanılmış bir Çocuk Hastalıkları 
~ar satılıktır. Taliplerin Mütehassısı 
!Jt:•lıanemize milracaatlan IJ,inci Beyler Sokagı N. 68 
-s; olunur. Telefon 3452 -

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

•...C 
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ve Bremen için yükliye
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 8 
Bci. teşrinde bekleniyor, 
Anverı, t< oterdam ve Ham· 
burg için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MiDDEL -
HA VSLİNJE ( D·S. A·S. 

SPANSKELlNJEN ) 
OSLO 

"SArDINIA" motörü - 27 
Eylülde bekleniyor,le Havre, 
Dieppe ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

"BOSPHORUS" motörü 
23 Birind Teşrinde bekleni· 
yor, Dieppe Dilnkerk ve 
Norvec limanlarına yükliye
cektir. 

ARMEMENT DEPPE
ANVES 

"EG YPTE" vapuru 20 Bci. 
teırinde bekleniyor, Anvers 
Direkt yük alacaktır. 

"ESPAGNE" vapuru 11 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
Anverı, Direkt yük ala· 
cakbr. 

THE EXPORT S-S CORPO
RATION-NEVYORK 

Birletik Amerikaya doğru 
seferler 

"EXARCH" vapuru balen 
limanımızda dır. 

"EXILONA" vapuru 30 
eylülde bekleniyor. 

"ABOUKIR" vapuru 29 
eylülde gelip 30 eylülde, 
Birleşik Amerikaya aldığı 

malları Iskenderiyede "EXE
TER" transatlantik vapuruna 
aktarma etmek üzere isken· 
deriyeye gidecektir. 

JOHNSTON VVARREN LI
NES LTD.-LIVERPUL 
"JESSMORE,, vapuru 30 

eylülde bekleniyor, Liverpul 
ve Anversten yilk çıkarıp 

Burgas, V arna, Köıtence, 

Braila ve Galatı için yük 
alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
"BUDAPEST" motörli 25 

eylülde bekleniyor, Belgrad, 
Noviıad, Komarno, Buda
peıte, Bratialava, Vivm ve 

"NORDLAND .. motörü 2 teşrinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzıg, Gdynia, Oslo ve Iskandinavya limanları için yük 
alacakbr. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselona 
için yük alacaktır. 

"SUÇEA VA,. vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teşrini· 
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
"LEVV ANT" motörü 15 teşrinievvelde Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacaktır. 
Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki deiitiklilderden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafailit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

·-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Y erJi malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz k1ınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fhrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Tork lirası 
lıtanbul Bahçe k~pı dördüncü Vakıf ban 30-40 

Linz için yük alacaktır. 
" ALISA,. motörü 8 Bci. 

teırinde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda· 
peıte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yük alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kampanyasının 

"ABOUKIR" vapuru 29 ey
lülde bekleniyor, Paninıular 

Orient Line kumpanyasının 
"BENDIGO,. vapuruna Port· 
uitte aktarma edilmek bere 

Avustralyanın bütün limanla· 
rına mal alacaktır. 

04 ABOUKIR" vapuru ayni 
zamanda Portsait aktarması 
olarak, Hindistan, Aksayi 
şark ve ıarki Afrikanın bn
tün limanlarına yük ala
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine meı'u 

liyet kabul edilmez. 
BiriDci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 
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·SON TELG~AFLAQ . .. ' ·' . . . . - ' 
--·~ -
Italya . Habeşistan işinde Ingihere ile Fransa arasında mutabakatı efkar hasıl olmuş 

lngiltereveFransa, kendi haklarına ri-
ayet etmek şartile tadilat .yapacalilar 

.,,,.~ ~~ ........ _...,,,....,, _..,,.,.,,,.. ............ ..~~- .......... 

Her iki devlet; ltalya için Habeşistanda ve icabederse Somali sahillerin-
de arazi tadilatı yapmağ razı olduklarını beyan ediyorlar 

Istnnbul 24· (Özel ) - Son gelen haberlere göre: 

ltalya Hnbeşistnn anlaşmazlığında lngiltere ve Fransa 

arasında tam bir mutabakat basıl olmuttur. Her iki 

devletin Cenevredeki murahhasları aralarında konuş· 

muşlardır. 

Cenevre 23 (A.A)- Fransa ve logiltere ltalya için 

Habeşistan da 
arazi tndilAll 
tedirler. 

ve icap eylediği takdirde somali sahilinde 
yapmaya hazır olduklarını beyan etmek-

fngiltere ve Fransa kendi haklarına ve menfaatla
rıoa riayet ve hOrmet edilmek şartile Italyanın Habe
şi8tanın gelişiminde özel bir ilgisi olduğunu kabule 
tlmade bulunmaktadırlar. 

Yangın 
Balıkesir, 23 (A.A) 

Sındırgı ilçesinin Çorum ka· 
mununa bağlı Düğüncüler 
köyü büyOk bir yangın fe
laketi geçirmiştir, Köyde 99 
ev, 35 zahire an barı, 19 sa
manlık yanmıştır. 

Son saf hadan sonra tekrar başlı
yacak olan konuşmalar 

M;ıbella'da 
' 

Bir tayyare dilşmOş 
Cebellüttarık 25 (A.A) -

Mabellidan gelen bir habere 
göre tabiiyeti meçhul bir 
tayyare denize düşmüştür. 

Köyün yanan ·kısmından 
ayrı bulunan 12 ev kurtula· ı 
bilmiştir. Felaket gören köy
lülerimize yardım için ilbaylık 
Ankara kızılay merkezi ve 
şehrimiz şubesi derhal faa
liyete geçmişler, açıkta kalan 
köylüyü barın~ırac~k . k~dar 
çadır gönderdıklerı gıbı kı-
zılay mer1':ezi ilk olarak beı 
yüy, Balıkesir şubeıi de üç 
yüz lira yardımda bulun 
muşlardır. 

ilbay yangın yerine gide· 
rek köylünün vaziyetile ya-
kindan ilgilenmiştir. 

Genel espekter 
Tahsin işe başladı 
Trabzon 25 (A.A) - Doğu 

illeri üçüncü genel enspek
törü Tahsin Uzer berabe-
rinde danışmanlarla birlikte 
şehrimize gelmiş, törenle 
karşılanmış ve Parti tarafın· 
dan onuruna bir şölen veril· 
miıtir. 

Tahsin Uzer şölende baş· 
bakanın Trabzon ve Hinter
lantının ekonomik işlerinin 
dirimine birden yetecek olan 
ana tedbirlerden liman tran
siti ve gübre fabrikası işleri! 
üzerindeki kesin kararların· 
dan1 bahsetmesi halkı derin 
sevinçler içinde bırakmıştır. 

Tahsin Uzer işyar ileri 
gelenlerini çağırarak temas
lar yapmakta, genel işler 
hakkında izahat almaktadır. 

Genel enspektör yarın 

Erzuruma gidecektir. 

, ' Milletimizin ileri atılma 
larile dolu olan, yaşama 

kudret ve hakkını dünya
ya tanıtan bir devirde ya· 
şıyoruz. lnkişaflarımızın 

ölçülmesi için içinde bu· 
lunduğumuz, ü z e r i n d e 
ehemmiyetle duracağımız 

işlerden birisi de muhak· 
kak ki: 

• • 
20 iL K'TEŞRIN 

razar günü 
Yapılacak olan ge· 

nel nOfue sayımıdır .. 

BAŞVEKALET 
iSTATiSTiK UMUM 

MÜDÜRL0li0 

-Başıarafı 1 inci sahi/ede -
luılar sosyetesi genel sek· 
reterliği bu akşam beşler 
komitesi tarafından yapılmış 
olan önergelerin tam metni· 
ni neşretmiştir. Komitenin 
notasında deniliyor ki: 

Yalnız Habeı ulusunun 
durumunu yeğirtmek için 
değil, ayni zamanda Habe
şistanın tabii kaynaklarını 
açmak için zaruri olan ça· 
bşmalara baılaması hususun· 
da Habeş hükumetine ulus· 
lar sosyetesi tarafından teı· 
riki mesai ve yardım öner
gesinde bulunulması, bu 
sosyetenin ödevleri cümle· 
sinden bulunmaktadır. 

Böylece Habeı imparator· 
luğuoun komşuları ile ıyı 
münasebetlerde bulunması 
imkanı da hasıl olacaktır. 

Uluslar sosyetesinin bütün 
üyeleri için sosyetenin diğer 
üyesinin erkinliğine riayet 
etmek bir ödevdir. Bu ıe· 
hepten dolayı her tilrlii yar
dım planının Habeş hilküme
tinin muvafakat göstermesi 
icabeder. 

idari ıslihata gelince: Ha
beıistana yabancı miltehas
sıslar gönderilect.k ve bunlar 
bir polis ve Jandarma kuv· 
veti vücude getireceklerdir. 
Bu kuvvet herıeyden evvel 
aşağıdaki hizmetleri ıı~re· 
cektir. 
1 - Es3ret yasak edilecek 

ve esir tecimi ile uj'raıanlar 
cezalandırılacak ; 
2 - Orduya ve polise men

sup olmıyan kimselerin silih 
taıımaları sıkı bir kontrola 
tabi tutulacaktır. 

Tensik edilecek polis ec· 
nebilerin yerleımiş oldukları 
memleketlerin, yani Adis· 
Ababa, Diredana ve Harra-
rın himayesini sağlayacaktır. 
Polis, ayni zamanda yaban
cıların daha kalabalık bir 
halde yaşamakta oldukları 
tarım bölgelerinde de bun
ların himayesini sağlıya· 

caktır. 

Bundan başka sınırlarda 
emniyeti sağlamak ve esir
c:iliğe ve kaçakçılığa ensıel 
olmak için icap eden ted
birler alınacaktır. 

Memleketin ekonomik ge· 
liımesi için de ıu noktalar 
derpiı edilmiıtir. 

Yabancılar memleketin 
ekonomik geliımesi iıine iı· 
tirlk edebileceklerdir. 

Dıı tecime gelince; Müte· 
kabiliyet esasına uygun ola
rak mllsavata riayet oluna· 
caktır. 

Bundan sonra bayındırlık 
işlerine girişilecek ve yollar 
yapılacaktır. 

Habeıistan'da modern 
posta, telgraf ve telefon teı· 
kilitı vücude getirilecektir. 

Finansal alanda asri bir 
bütçe ve finans sistemi vü
cude getirilmesi derpiş olun
makta ve bunun için bir 
devlet monopolu ihdası dü • 
ıünülmektedir. 
Bundan sonra memleketin 

geliıimini ve düıünillen yeğ
ritimlerin tatbiki için zaruri 
olan bir istikrazın akdi im
kanları tetkik edilecektir. 
Yabancı mütehassısların 

idari bir takım imtiyazlara 
malik olmaları veyahut on
lara Habeı memurlarının teş· 
riki mesailerinin temin edil· 
mesi derpiı olunmaktadır. 

Merkezi bir organ ihdas 
edilecek ve dört baılıca 
müıavir yani polis şefi, jan· 
darma ıefi ve finanse) ve 
ekonomık iıleri.'.;şefi bu or· 
gana merbut olacaktır. 

Yabancı iıyarlar uluslar 
ıosyetesi ile necaşi arasında 
itilaf hasıl olduktan sonra 
tayin edilecektir. 

Yapılmıı olan tecrilbele· 
rin nazarı itibare ahnılıp 
alınmıyacaiı anlaıalmak üze
re plin beş sene aonra u· .. 
Juslar sosyetesi tarafından 
yeniden tetkike tabi tutula
caktır. 

Beıler komitesinin öner
geleri sonunda ltalyanın hu· 
ıusi menfaatlarından bahset· 
mektedir. 

Notada lngiltere ve Fran· 
sanın komiteye bazı arazi 
tevziatı ile meselenin mus· 
lihane bir surette halline 
medar olmaya amade olduk
larını bildirdikleri beyan edil· 
mektedir. 

Bu arazi tevziatı bilhassa 
somali sahillerinde yapılacak 
tır. lngiliz ve Faranıız mu· 
rabbasları bundan baıka 
kendi hükflmetlerinin Ha· 
beıistanın ekonomik inkişa· 
fı mes'eleainde ltalyaya hu· 
susi bir takım menfaatlar 
teminine amade olduklarını 
da bildirmiılerdir. 

Y alnıı her iki tarafça ln
giliz ve Fransız tebaaıının 
mevcut haklarına muahede· 
lerle Franıa ve lnsıiltere 

Bir Italyan gazetesi 
-Baştarafı 2inci sahifede -
raftan Italyanın genişleme
sinden, diğer taraftan da 
Faşist rejimine karşı besle
dikleri dilşmanlıktan ileri 
gelmektedir. Avrupa devlet 
adamları muhafazakirdırlar 
ve bunun için de ltalyanın 
her hangi gelişim sıyasasına 
karşı zıddiyet göstermekte
dirler, Faşist rejimine kartı 
gösterilen dilımanlığın sebe· 
bini de Avrupa gazetelerinin 
neıriyatında aramak icabe· 
der. Bu gazetelerin ekseri· 
yeti demokrat ve sol cenah 
fırkalarına mensup olanlarla 
muon ve menfaatperest grup 
lara bağlı olanlardır. 

Cenevre muhiti acunun fi· 
kirlerini ve duygularını tem
sil etmiyor. Biz kendimize 
güveniyoruz; çizdiğimiz prog-
ramı bütün azim ve kuvvetle 
tatbik 

1 
edeceiiz • 

Itauri vapurundaki 
kıya nasıl oldu 

-Başıarafı birinci ıahifede -
sorulan bu suale aksi bir 
cevap vermiı ve kendisini 
rahatsız eden Haten'i baııu· 
dan savmak istemiştir. Fakat 
Haten tayfanın bu akıi ce· 
vabına büsbiitün kızmış ve 
elinde buluoac bira ıişesini 
arkadaşının kafasına fırlat· 
mıştır. Bundan sonra tayfanın, 
üzerine hücum eden Ha
ten, kıralan şişenin parçala· 
rından birini eline geçirmiı 
ve bu keskin şiıe parçası 
ile Kord'ın boğazını parça· 
lamış, şiryanlarını kesmiştir. · 

Kord fazla kan zayi etti
ğinden kısa bir müddet son
ra ölmüştür. 

Gemi süvarisi, cinayeti 
öğrenince zabıtayı vakadan 
haberdar eylemiı, katili tes
lim etmiıtir. Adli tahkikatı 
müddeiumumi muavini Orhan 
yapmış ve katilin, gemi sü· 
varisi ile tayfaların ifadele· 
rini almıştır. 

Maktul Kord, bugQn Al· 
man mezarlığına gömülecek· 
tir. ltauri vapuru dQn ve bu 
gün bayrağını matem ali· 
meti olarak yarıya kadar 
çekilmiıtir. 

lehine teabit edilmiş olan 
haklara riayet fedilmesi ıar· 
tını ileri ıtlrmtıılerdir. 

Alaşehir icra dairesinden: 

4 Sabif!--

Gazeteler 
Buldanlı talat tarakçıya 

30-9-929 tarih ve 2218-1196 ·özel baskı yapaoıı· 
nolu noter aenedile 5250 lira yacaklar . 
borçlu muıa oğlu mehmet yeaı 
talitın işbu borcu bekiyye- Roma 23 (A.A) - kı· 
sinden doliyı mahcuz ve Ey- bir kararname, özel b•;1, .. 

lül 934 tarih ve 18 nolu ta· ları )'&sak etmekte ve g k· 
puya merbut dereköyde sa- telerin boylarını küçiiltlll• 
ğı sahibi senetler ev ve bah· tedir. ~ 

· -------~-=-eıia· çesi, solu himmet veresesı, Kula Asliye ma.bkelll 
arkası yar, önü yol ile mah· den : 
dut değirmenin altida iki Kulanın Taş mahalJeıiodeD 
hissesi açık artırma suretile Cemil oğlu Mebaıet k•;;~ 
satılacaktır. Hatire ile Mehmet kızı 

k • T • ..... 

Vaziyet evsafı ve ıymetı dime taraflarından aya• .., 
muhamminesi k zı Ye· 

Şarkan sahibi senetler halleden Cemil o&-lu 
1 

bol 
sile oğlu ikametgahı aıeç 

bahçesi, garben himmet ve· bir b•P 
resesi, şimalen yol, cenuben Ali aleyhine açılan 110 

yar ile mahduttur. Değirmen hanenin izalei şuyu dıv~:de 
iki ocaklıdır. Taştan yapıl· 13-9-935 tarihli ceJıe•;.11io 
mış olup üzeri toprakla ör· müddeialeyh merkuaı 

1
1 1

du· 
tülüdür. Haraptır, işlemek· ikametgahı meçhul bu .~0111,. 
tedir. Kavaklar ve ağaçlar ğundan tebligat ifa edı ;.ıO· 
ve dam temyiz ilamına na· diği cihetle muhakeme talik 
zar an halil' e aidiyeti tastik 935 tarihine saat 001 

111i 
edilmiş olmasına nazaran edilmiş olduğundan ~~~. 
tarhı halinde bahçe kısmına mezkiirde bilasale ve 

1 
b· 

tarla addile kıymet biçilmesi kile Kula Sulh hukuk 111
: 11 

ve değirmene de keza değir- kemesinde hazır ~uluD~ık· 
men halinde kıymet takdir lüzumu, aksi takdırde 

1 
oİD 

olunması lizımgeldiğinden kında kanuni IDuaaıe eblii 
olveçhile ağaçlar kavaklar, ifa olunacağı ilineD ~;s 
oturulan dam ve teferruatı olunur. ~ 

------~-:-.::: d•ı· hariç olmak üzere değirmen rile 20 gün içinde ıcr• dır· 
ve tarlasının heyeti umumi· resine bildirmeleri 1111111 ıi· 
yesine bin lira kıymet biçil· Aksi halde hakları tapu 

11
• 

miı ve mesaha neticesinde cillitile sabit olmadıkç:,... .. 
2589 metre gelmiştir. tırma tutarının paylatİ ti,.k 

Birinci artırma: Alaşehir dan hariç tutulurlar. r . .,. 
icra dairesi öünde 1-11-935 hakkı sahipleri de ayoıdot• 
tarihinde cuma günü saat kilde müracaata mecbur def• 
14 ten 16 ya kadar müddet lar. Gayrimenkul Oç ell 
içinde açık artırma ıuretile nida ettirildikten. ıoor:1,. .. 
satılacaktır. fazla istekliıi üzerınde al•ll 
Artırma şartnamesi kılır. Şu kadar ki : ıllr 

111
,ti' 

1 - işbu gayri menkulün bedel tahmin olunan kıY ase" 
altıda iki hissesi · yukarıda yüzde 75 ini bulmaıtaNo· )1 
yazılı gün ve mahal ve ıaatta rinde bırakılma 2280 b ,ki" 
açık artırma suretile satıla- kanun mucibince geri0dıdr etl• 
caktır. ı b b em ır ve orç eı sen 1 oır·•' 2 - 21-9-935 tarihinde beı müsavitakıite bai 1eri.,cl' 
itibaren bir ay müddetle gayrimenkul ala~~kb ~ sarÇ 
artırma icra divanhanesine kanuni ipotek edıbr. v.. '(el" 
talik olunmuştur. Herkes ta- şu suretle tecil olunur· 

1111
)1 

rafından görülebilir. Artır· liliye ve tapu harçları 
mıya iıtirak için muhammen alana aittir . iıt••• 
kıymetin yüzde 75 nisbe- Alıcı satıı tutarıoı bot 
tinde pey akçası veya milli diği anda vermiye aıe~ıkİ 
bir banka teminat mektubu olup iki artırma ar•:~101ıa 
olması ,arttır. Bu ıekilde farkı ve mahrum 111,ııl• müracaat edenler artırmaya yüzde 5 faizi de yer ,

1
. 

iştirak ederler. Alacaklıdan milkelleftir. Alıcı ıatıl•~cli· 
pey akçası, teminat alınmaz. k b d r i yeı- . ri men ul e e ıa t ri1tı~ 
Muayyen gilnde gayri menkul ği takdirde ilk ID~!deell b•' 
ilç defa nida ettirildikten b d 1 nıerı .. 

koyduiu e e 'f ıuoP'' 
sonra yapılan artırma neti- rinci müıteriye teklı.n.~•rİlld' , 
ceıinde sürülen bedel mu· u•'"' 
hammen kıymetin yilzde 75 Kabulünde anı~ O da ,,. 

1 

ihalesi icra edilır. ·ııd" 
şini bulduğu takdirde alıcı bu 1111 

1 zi olmazsa veya tdleS' 
üzerinde gayri menkul bıra· bedelle alıcı zuhur ~0111111r· 
kılır. Aksi takdirde alıcının üzerinde bırakılm• 

5 
,0' 

artırmadaki hahhudu baki Ve gayri menkul 1 urıoıf' 
kalm'ak şartile gayri menkul müddetle tekrar ar 1,ur•~ hakkındaki artırma 15 gün konur. Ve en faıl• ffer i~1 
müddetle uzatılır. iizerinde bırakılır. od•~ 

ikinci artırma ise 18· 11-935 halde de ihaleler ·~a:ı birİ'
taribinde pazartesi günü Ala.. farkı ve yQzde 5 faal 1111ııel• 
şehir icra daire öniinde ıaat ci müıteri vermekle d• ptf 
14 ten 16 ya kadar müddet leftir. Birinci artırrı:t jll ptf 
içinde son artırması yapıla· koyan alıcıdan koY u ,ol to" 
caktır. den ayni ıekilde. 7;,1ı I~~ 
3 - ipotek sahibi alacak· tulur. Ve arad~kı 

1 110,.f"ı lalarla diğer alakadarların dairesince tabııl 0 0
• 935·1 

gayri menkul üzerindeki hak la malümat istiyealerıo d.ır'-
ve faiz •• mauafa dair olan nolu ile Ala~ehir ~:: 0 JOll°'' 
iddialanaı evrakı milsbitele- sine mtlracaatları 1 --------- ıo-

Izmir vilayeti nafıa mttdOt 
ğOndeo: ,~9'JO 
1158 lira 91 kuruı keşif bedelli lzmir-Torbalı yol0011

1
11
0:.t1ocl• . -»~~ kilometrosunda yaptırılacak olan 75 metre uı k011ol ,. 

istinat davarı 20 gQn milddetle açık eksiltmeye 1 •"Jı)'• iundan isteklilerin 2490 ıayılı yaıaya g&re baıır 1~t t1 
teminatlarile birlikte 14-10-935 pazartesi gilnll •• ,ıOO 
ilbaylık enctlmenine ıelmeleri bildirilir, 
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d 


