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Güı·cü Leı:iugaıı ~ehriude 

şiddetlice bir zelzele ol muş
dur. Bn şehir 926 . enesin· 
de gene zelzeleden tamamen 
l]arab olm uıtdu. 

et et.mi~tir. l\tahkeme bu
l ladan Atiuaya gidecektir. 
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Zelzele mıntakasında yapılan tedkikat 

d:Sağlıli hak.anı Bay Refik Say· 
0 dam hey natta bulundu 

bo lze)e llitıııiş değildir. Fakat şiddetini tahfif etn1iştir. 
bİ'"imdiki lıalde~ 24· saatte bir kaç def'aya münhasırdır 
f Ankara 28 (A.A) - Zel

b• ele mıntakasında yaptığı 
k ~edkik ve teftişten dönen 

ağhk ve soysal bakanı dok
tiO or Bny Refik S:ıyd:lm Er
isİ~lek ve Marmara adalarında 
a:ıel<İ zcJzele hnklcında Anado
aye u Ajansına bt:y:nırıl\a hu
e tfUnmuşt ur. 
kkt Bay Refik Sc1}..lam bu bc
bi lvanatınc\a Erde!. ve- Mnrma-
tJ a adalaundaki zeheledcn 

nüteessir olRn vahndarları · ... 
et nız hakkıı.da hül iimctçe 
altf'lıuan tedbirlerin ve lliltili-
ıııfıhmerce bu hususta tahsis 

8 
>lunan muavenetlerio tatbik 

. ıuretlerini mahallinde gör
ır 

111ek ve bundan sonra yapıl-
·~;nası lizımgelen işleri karar
vf' aştırmak üzere bükümetçe 
edı'erilen karar ve başbakan· 
rıkt~n aldığı emir üzerine 

1/eftışe başladığına söyledik-
e t d · · k" . en sonra emırb ı: 
ıf 
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..ı %claclc .s•hoı t' 

Ji!!:c~e1;cle.n ::ıuu-gör~ıi yerle• 
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,, .~~ .... · • Zelzele 1l111tukwıııı 1Cösteıe1t llrırıta 

çadır altına alınmıştır. Ve tur. Halk için birer katlı v 
bazıları şimdiden yeni mes- lüzumlu müştemilatlı bara. 
kenlerine girmişlerdir. Bilu· kaların inşası ' on beş gün 
mum ailelerin birer aylık ia- içinde temamen bitecek ıe· 
şesi kendilerine verilmiştir. kilde tertibat alınmıştır. 
Kereste kısmen gelmiş ve Halk yıkıl n evlerin altın· 
inşaat ba lamışhr. Her gün- da kalan eşyalarını ve itda 
de gelmektedir. Kolordudan maddelerini çıkarm ğa baı-
bir inşaat müfrezesi ve Ba-
lıkesirden ve ·civar vilayet· lamııtır. Bundan sonra Hi-
lerde bulunan taşcı ve dül- liliabmer fakir çocuklara, 

kimsesizlere yeni çocuklu ger ustalar mahalline gelmiş 
ve işe başlamışlardır. Daha- ve çok çocuklulara iaşe yar-
da gönderilecektir. Marmara dımı yapacaktır. Halk mua· 
adasında açılan devir, hasta venet hey'etlerine ve bilhas-
olmamakla beraber daima sa inşaata yardıma davet 
emre amadedir. Hastalık ediJmiı ve ite baılamıtlar· 
yoktur. iki doktor her gün dır. inzibat hozulmamııtır. 
adada dolaşmaktadır. Çocuk· Ve her ada ve köy nezaret 
lar ve büyükler ar sında gı- altındadır. Erdekle muvaıa· 
dasızhktan ve suitegaddiden la her gün için temin edil· 
mütevellit bir rahatsızlık yok- -Devamı dördiirıcri sahif cde -

- ~···~·------.~~~~-
Homa itilafııanıe~i 

Niçin 
Milliyetçiyiz'! 

Ulueevlndc verilmekte olan 
devrim konferauslarınıo altın· 

cısı da öoQmQzdekl cuma 

gOoil saat onbeşte Ulueevfode 

verilecek tir. 
Maarif mfidfirO Bny Hikmet 

tarafmdon verilecek ol o bu 

konferansın m~vzuu ,,Milli · 

yt·l~ilikn tir. 

Su) ın lıallımızırı, hu çok 

dr·l'•~rli L:nufr•nnı.ı dlnlı-rııele 
"' rlnl ta vPiyr. tdt-rİ7.. ___________ .) 

1( nçn k iti ıar 
Dış Bal aulaı·ı ~onınya 

toı.»tn aitnıh·ecekler c . 
lstanbul 29 (Hususi) -Kü· 

çük itilfıf devletleri Dış Ba

kanlarının toplu olarak Ro· 

maya gidecekleri hakkında-

Loid Corcun proğramı 

ihtiyar 
hücum 

lomat, 
s adı 
' Çemher1ayin ve Lort 

söylev hakkında 

Çurçil, soıı 
ne di)1orlar . - bir söylevde, Makdonald 

hükumetine hücum etmi ve 
şimdiki şerait altınd bu

günkii kabinenin iş görme

sine imkan olmadığını ileri 
sürmüştür. 

Loid Corcun söylevi, Lond

ra siya i ınabafilinde derin 

tesirler uyandırmıştır. Maliye 
B;ı k ı nı O sten Çcm her lrıy11, 
gazetecilere vüki beyaua· 
tında, Loicl Corcun ileri sür
düğü iktısadi programın, Na
zırlaı Meclisinin fevknlade 
bir toplantısında müzakere 
edileceğini söylemiştir. ki haberler doğru değildir. 

Haber verildiğine göre, ge

rek Romanya ve gerek Çe
koslovakya ile Yua-oslavya 
Dış Bakanları, ayrı ayrı ve 1 oid Corç 
muhtelif zamanlarda Romayı Londra - Eski Ba~bakan 

Lord Curçil ise, LoidCor
cun garezkirane hareket 
etdiğini ve Makdonald ka
binesini bombalamakla mei
gul olduğunu beyan etmiş· 
ôir. ziyaret edeceklerdir. Loid Corc, söylediği son __________ ...... -. ..... ·-----------

Londra crörü rııelerinin arefe inde 
~ 

Flanden, Lava Perşembe gü
nü Londrada hulunacakler 
Hariciye nezaretinin 
ceği ziyafete, Bay 

Fransız nazırları şerefiııe vere
l\1akdonald .,triyaset edecektir 

fnıiltere Raşlmkmıı 

Ba~'' Mukdunald 
Londra 21 (A.A) - Bay 

Flanden ile bay Laval Per· 
şembe günü Londraya gele· 
cekler ve Cuma ve Cumar
tesi günleri İngiliz Nazırları 
ile görüşeceklerdir. lngiltere 

hükümeti Cuma günü Hari· 
ciye Nezaretinde Fransız Na
zırları şerefine bir ziyafet 
verecektir. Ziyafete bay Mak
donald riyaset edecektir. Cu
martesi gllnü Londradaki 
Fransız büyllk elçiJiğinde bir 
öğle ziyafeti verilecektir. 

§ Pariı 28 (A.A) - Lon· 
drada Fransız ve İngiliz dev· 

let adamları arasında yapı· 

lacak görüşmeler hakkında 
Entresijan gazetesi diyor ki: 

" Eğer İngiltere bugün 
tecerritd politikasınc\an vaz 
geçl:rek bir Fraıısız - İogiliz 
teşriki mesaisi politikasmın 
inkişaf ve terakkisine taraf
tar görünüyorsa, Fransa da 
Almanyanın uluslar derne
ğine dönmesini şayanı ~e

menni olduğu hususunda in· 
giltere ile mutabıktır. Fakat 
Fransa bu dönüşü milli mev-

cudiyeti mevzuu bahsedecek 

kadar fedakarlıklcır yapılması 

şartına talik edilmiyeceği ka· 
naatandadır . 

§ Paris 28 (A.A) - Bay 

Laval ile Flandenin Londra 
seyahatleri münasebetiyle 

Taymis gazetesi bu seyahat 
esnasında hiç şllphesiz mü
zakere edilecek olan m.ali 
meseleleri tasdik ediyor ve 
nakid işl~rini mevzuubalase
derek Bay FJandenin mu· 
hataplarına Fransız frangı 
zaten bundan yedi sene ev· 
vel yüzde 80 derecesinde 
kıymet kaybettiğinden onun 
düımeıinden ne korkmala
rına ne de ümidvı?: olma
larına mahal bulunmadığını 

Fransa Başbalwrıı ll(L\ Flaudl!n 

ve Fransız efkiirıumumiyesi
nin ikinci bir tenzil kabul 
- Devamı 4 i'inC'ii srılıifide-

Mıılıtelit 
Mahkeme yarın 

geliyor 
lstanbul 29 ( Hususi ) -

Türk - Yunan Muhtelif 
mahkemesi bugün iz.mire 
hareket etmiştir. Mahkeme 
oradaki görülecek bazı di-
v~ları intaç ederek Pireye 
gidecektir. 
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Amerika halkının beklediği netice Amerika 
(Hauptmann)in ölüm cezasın 
dan k:urtulmasi imkansızdır 
1.ıindherg, hundan sonraki celselerde bulunmaktan va
ı·este bırakılmasını istemişse de hu talebi reddedilnıiştir 

Meşhur tayyareci Libnder
gin çocuğunu öldürmek e 
maznun Hauptmann hakkm
daki muhakeme, geçen Per
şembe günü fevkalade bir 
mahiyet almıştır. Radyo ha
berlerine göre Lindberg,ada
Jetin müteessir olmaması için 
kendisinin, bundan sonraki 
celselerde isbatı vücut etme
sinden vareste bırakılmasını 
mahkeme reisinden rica et
miş ve şunları söylemiştir: 

- Maznunun ve vekilinin 
sözlerini ret ve cerhetmek 
maksadile ne zaman söz al
sam, Amerika halkının hak
kımda beslediği teveccüh 
eseri olarak her taraf tan 
bir alkış tufanı kopuyor. Bu
na mahkemenin mani olma
sını istemek, benim için bir 
kadirnaşinaslık oJacakdır. Bu 
sebeple mahkemeye gelme· 
mekliiim için bir karar ve· 
rilmesini dilerim .,, 

Davacının bu husustaki 
diJeii, müddeiumumilik ma
kamınca red edilmiş ve di
vanın neticesine kadar ken
disinin, her celsede hazır 
bulu•masını ve çünkü hadi
senin tenevvürü için bunun 
zaruri olduğunu ileri sür
miiştür. 

Lindberg, Amerika ordu
sunda fevkalade hizmetler 
yapmış, ve tayyarecilikde 
gösterdij"i lıarikulide mu
vaffakiyetle Amerika halkı
nın kalbinde yer tutmuş bir 
adam olduğu için, Amerika
Jılar Lindberiin davasını 
kendilerine adeta mal et
mişler ve filhakika divanın 
bütün saf batını adım adım 
takib eyledikleri gibi, maz
nunun her sözünü mahkeme 
hey'etine işittirmemek için 
ıslık çalmaiı, ayak pahrdısı 
yapmağı adet edinmişlerdir. 
Bu sebebledir ki, mahkeme 
hey' eti şimdiye kadar birçok 
celseler salonu dinliyeciler
den boşaltmak mecburiyeti
ni hissetmişdir. 
Hauptmann, Amerika umu-

mi efkarınca müttehem sayıl
makda ve bunun içindir ki, 
cSlüm cezasından kurtulması 
pek zayıf bir ihtimal dahi
linde ıörülmektedir. 

Maznunun avukatı doktor 
Reilli, perşembe günkü cel
sede, müvekkilin müdafaası
nı göçlükle yapabildiğini 

söylemiş ve her tarafdan 
yüzlerce tehdid mektubları 

aldığını ve ikame etmek is- ' 
tediği müdafaa şahidlerinin 

de, ayni şekilde korkutulduk
larını ileri sürerek isbatı 
müddea makamında ımzasız 
bir sürü mektublar göster
mişdir. 

Lintberf!, 'in çocuğıı11u lwçırmı llmıpınw1111 muhakeme etlilirhı•ıı 

ğunu bizzat kaçırdığını, Hauptmannın dükkanında bu-
hakikate yakın bir surette lunan kereste ve aletle 
meydane koymuştur. Haupt- yapıldığı sabit olmuşuntur. 
mana, iyi bir marangoz idi. Hauptmann; mahkeme salo-
Cinayetten evvel açmış ol- nunu dolduran kesif dinle-
duğu bir dfikkanda işlemekte yicileril\ nazarlarını üzerine 
ve bu sayede geçinmekte celbetmiı yırtıcı bir mah
idi. Lindbergin çocuğu kaçı- Juka benzer, bu korkunç 
rılırken kullanılan merdivenin -Deııttmı dördiirırıi ,aJıif11d11-

Suriye ah vali 

Reisi cümhıır isti
fa edecek mi? 

Suı·iyedeki bütün dokunıa fab
rikaları Filistine taşınıyor 

Şamdaa yazılıyor: 
Geçen hafta birdenbire 

hastalanan Suriye Reisicüm· 
huru Mehmed Ali Abid'in 
hastahiı birçok siyasal dedi 
kodulara yol açmışdır. İlk 
zamanlar bu hastahiın siya· 
sal bir manevradan ibaret 
olduğu ve Suriye Reisicüm· 
burunun istifa edeceği söy· 
leniyordu. Fakat bu haber· 
lerin yanlaş olduğu kısa bir 
zamanda anlaşıldı. 

Suriye Reisicümhurunun 
hastalığını fırsat bilen vüzera 

reisi Bay Taceddin, derhal 
faaliyete geçmiş, işlerin geri 
kalmaması için yeni birReisi 
cümhur seçilmesini veya bu 
makamın selahiyetlerinin vü
zera reisli~foe ( yani kendi-
sine ) verilmesini istemiştir. 

Bunun üzerine Suriye ali 
komseri bir kararname ile 
Reisicümhurun selahiyetlerini 
vüzera reisine tevdi etmiş 
ve Reisicümhur iyileşdiği hal-
de bu selahiyetler elan geri 
alınmamıştır. 

Söylendiğine göre; Reisi 
cümhur Mehmed Ali Abid'in 
artık son günleri gelmi§dir. 
Yakında istifa edeceği söy
lenmektedir. 

* • • 
Artık Suriyede tütün mo• 

n~polu katii surette kabul 
edilmiştir. Aylardan beri bü
tün Suriyelilerin feryatlarına; 
protestolarına, milletler ce-

mesi hakkındaki kararını 

verdikten, Beyrut saylavla
rından bir kaçını nezdine 
çağırmış ve bu kararı ken
dilerine bildirmiıtir. 
Meb'ualardan birisini bu ka
rarın doğru olmadığını ve 

bu kararı vermek selabiye
tinin Alikomisere değil, an-

cak Meclisi Meb'usana aid 

olduğunu söylemiş ve böyle 

bir mecliste aza olmakdan-

sa bulunmamağı tercih etdi

iini ilive etmişdir. 
Bunun üzerine Kont dö 

Martel yanındaki masadan 

boş bir kiğıd alarak bu 

muteriz say]ava uzatmış ve: 
" - İstifanızı hemen ya· 

zaliilirıiniz.,, 

Diye mukabele etmişdir. 

* .... 
Geçenlerde de bildirdiğim 

gibi Suriye Ali komiserliii 
yeni bir gümrük tarifesi ile 
dışarıdan gelen ipliklerin 
gümrüğünli arttırmış ve bü
tün dokumacıları müşkül 

mevkide bırakmışdı. 

Mahkeme, şimdiye kadar 
aktolunan celselerde hukuku 
imme şahitlerini dinlemiştir. 
Pcr§embe günkü celsede ise 
bundan sonra maznunun 
ikame ettiği müdafaa şahit
lerini de dinliyeceğini tefhim 
etmiştir. 

Mahkemece şimdiye kadar 
tespit oluean noktalar; (Ha

uptmann)ın, Lindberıin çocu· 

miyetine müracaat etmele
rine rağmen; bu işte 

aJi komiser Kont dö Marte
lin bir emri ile sona ermiş
tir. Monopol, eski reji Fran
sız tirketine verilecektir. 

Dokuma fabrikalarının sa
hipleri bu vaziyet karşısında 
çah§manm imkansız olduiunu 
ve fabrikaların iflasa mah
kum bulunduiunu ileri sür
müşler ve . gümrük tarifesinin 
tepdilini istemişlerse de ili 
komiserlik bunlara ehemmi
yet vermemiş ve tarifenin 
ipkasında ısrar ederek tat
bikini emreylemiştir. 
Şimdi bütün Suriye'deki 

do~uma fabrikaları .Filiıtin'e 
taıınmaktadır. Çünkü Filis
tin ile Suriye arasında 
aktedilmiş olan ticaret mua
hedesi mucibince bu iki 

Kont dö Martel, monopo
lun Franaız şirketine veril· 

Yeni bir ticaret 
• 

sıyasası takib 
edecek 

Birleşik Amerikanın res
mi " Dış Ticaret Bankası .. 
Amerikan bankaları birliği 
ve ihracat ve ithalat firma
latı federasyonu ile anlaşa

rak 22,000 ihracat ve itha
lat firmasına ve 12,000 ban
kaya birer sorgu cetveli 
göndermiştir. Bu cetvellerle 
Amerikalıların ecnebi mem
leketlerde mevcut olup da 
döviz tahdidatı dola},sile 
Amerikaya getirilemiyen ve 
ya hemen gösterilmesi müm
kün olmayan alacaklarının 
mikdarı hakkında sahih ma
liımat isteoilm ektedir. 

Öte yandan Amerika Dış 
işleri bakanlığı da yabancı 
ülkelerdeki Amerikan tica
ret firmalarına buna benzer 
sorgu varakaları gönderek 
ticari işlerde ve yahut te
mettü hissesi, faiz ve sair 
suretle hasıl olan kazançlar
dan dolayı banlcalarda blo
ke edilmiş paraların 1 ~on 
kinun 1934 ve 1 son kanun 
1935 tarihindeki vaziyetin 
bildirilmesini istemiıtir. Bu 
hususta araştırma yapılacak 
memleketler şunlardır: Ar
jantin, Polonya, Brezilya, 
Şili, Kolombiya, Kostarika, 
Ekuatur, Bulgaristan, AJ
many, Estopya, Yunanistan 
Yugoslavya, Letonya, Avus
turya, Romanya, ispanya ve 
Macaristan. 

Sivri sinek mü-

cadelesi 
Bunun için yeni bir 

plan hazırlanacak 
Belediye bu yıl sivrisinek 

ve karasinek mücadelesine 
fevkalade ehemmiyet vere
cektir. Bu sene yapılacak 
mücadele hakkında bir plan 
hazırlanması ıçın belediye 
baş hekimliğine emir veril
miştir. 

Belediye baş hekimliğince 
plan hazırlandıkdan sonra, 
lzmirdeki bütün doktorlar 
belediyede bir toplantıya 
davet edilecekler ve bu tep· 
Janhda hazırlanan plan o
kunduktan sonra doktorları· 
mızın da mütaleaları alına
cak ve ondan sonra tatbi
kata geçilecektir. 

Yapılacak olan bu sistem· 
li micadele neticesinde iz. 
mirde karasinek ve sivrisi
neğin geçen senelerden da-

. ha çok azalacaiı tahmin 
olunmaktadır. 

Zayi 
İzmir Esnaf ve Ahali ban

kası Salihli şubesinde 9428 
kayıt 8391 defter sıra nu
maralı sahibi bulunduium 
915 numaralı yüz liralık 
muvakkat · hisse senedimi 
zayi ettim. Yenisini alaca-
ğımdan eskisinin hükmü 
yoktur. d: 3 

Salihlili Mutaf zade 
Mehmet Şükrü 

memlekette imal olunan 
mensucat vesaire huduttan 
gümrük resmi alınmadan 
a-eçmektedir. 

Fabrikaların Filistin'e ta
şınmaları Suriye'de işsizliii 
bir kat daha artırmııtır. 

Bu ·Genç Kim 
29 ikinci Kanun 1935 Tefrika 

Dudakların

da bir gül yap
rağı ile, göz

leri uzaklarda 

Bir labze için; 
- Sakın o ohD 
Diye düşündü 

değildi, imkan yo 
ne buralarda ne 
Bu genç kadının • 
nihaydı .. Fikirleri 
hiç tutmıyordu : 

bir kız, Cevza söylüyer: 

Hummalı başım göğsünün 

üstünde yatordı .. 
Ve gözlerimden yaşlar sil

kerek yukarıya çıkıyorum .. 
Cevza kokuyor herşey .. Her 

yerde Cevza .. 
Hezeyan, delilik .. 
Bir koltuğa düştüm. 
- Cevza, Cevza, sen öl

memeliydin ! 
Diye boğula boğula hıç

kırdım, ağladım .. içimde yum
ruklaşmış kap-kara bir ıztı
rap vardı. Ben ailadıkça 
o çözüldü, ben hıçkırdıkça 
o hafifledi. Böyle, yarım sa
at kadar geçti. Sonra bal
kona yaklaştım. Ekseriya bu
rada otururdum onunla .. 

Gözlerini, sanki öleceğini 
biliyormuş ıibi kanmak ve 
doymak için, ylzümden hiç 
ayırmazdı. 

Balkonda ayak üstü, bun
ları düıünüyorum. Bir ara
lık iÖzlerim karşıki balkona 
gitti. Bir hayalet görür gibi 
oldum: 

Bir kadın başı. Profilden 
görünüyordu. Çizgilerini se
çemiyordum .. Fakat düzğün 
bir baştı bu! .. 

Gözlerin biri-birini çekişi 
vardır ya, işte öyle oldu: 

Bana baktığını hisseder 
gibi oldum ve çekildim. Ga
liba, anneliğin bahsettiği 
bedbaht genç bu olacaktı?. 

Kimi vakitsiz toprağa girer, 

arkasından göz yaşı döktü

rür, Kimi böyle hoyrat el

lerde ağır ağır, damla dam

la can verir, iç parçalar. 
Necdetin elbiselerile gi-

yindim. Biz ayni boyda, ay

ni yapıda iki insandık. Ay
nanın karşısında uzun uza
dıya yüzüme baktım: 

Mazi çok uzaklarda.. Göz
lerimin içindeki ışıklar da 
artık eski parıltı yok .. Anla
mın üstünde bir çizgi yatı
yor. Rengim biraz seluk ve 

ben, kısa bir zaman içinde, 
gençliğin tabii fırtınasını bi
tirmiş ve durulmu§, ağırlaş

mı§ım ... Sanki hayatımın ge-

liş ve gidişindeki ızhrapla

rın çokluğuna ayak uydur
muşum .. 

Gine balkondayım: 
Karşı evin camları artık 

parlamaz olmuştu. İçerisi gö
rülebiliyordu.. O kadın yine 

oradaydı. Başını bir az eğ
miş, meşiul gibi görünüyor
du. 

İnsanlar yf!r yüzünde çift 
yaradıhr, derler.. Bu, galiba 
biri-birine çok benziyen in
sanların mevcudiyetinden 
doğan bir darbı mesel ola
cak: 

Tıpkı, tıpkı Emine. 
Sanki benim köydekiEmi

ne mi büyütmüşler, büyüt· 
müşler, güzelleştirmişler,saç

larını taramıtlar ve onu ol
runlaştırarak buraya getir
mişler. 

Şaşmakla yürek çarpıntısı 
içinde ona bakıyordum: 

Yağlı boya bir portre gı
bi lliç lumılclamıyordu .. 

- Peki amma, 
sesiz, fakir bir kı 

- Yalınız o rD 

bu kadarcık mı, y"' 
kı onun yüzü .. 

Ve içimden: 
- Ah şöyle bir 

Gözlerime baksa ! • 
diye kıvranıyoru 

beni gördü ve s 
kildi. Karıılaşaıxı 
göze gelemedik 
halledilememiş bi 
çarçabuk düiümle 

Kendimi dinliyo 
Bu kadar alaka 

olmamalıydı. Bu be 
eski günlerin hiki 
kısmı .. 

Bir başka düşün 
rene karıştırdı : 

- Peki, o bile 
artık onun için n• 
Evli bir hanım. A 
mız da yok. Bir 
etmek için sel.ep 

Evden çıktım .. 
• • • 

Hastamızın bat 
dudaklarımı ısırıyo 

- O kadın hak 

mezmisiniz ? 
Diye sormamak. · 

sabrımı kullanıyor 

ta, bir yatakta de 
derin bir ümisizlik 

Doktorların gölğe 

larında derin bir a 
Bir aralık beni ça .. 

- Bu günü be 
bakalım. 

Dediler.. Sonra 
kıliniğin kasasındaki 
parasından bahsetf 

- Bize dediki; o 
gelince, masraflarnı 

sin ve geri tarafını 
alsın. 

On yedi gün içill 
elli liradan fazla pa 

ken, dahiliye müteh 
çinen Rum doktoru: 

- Daha fazla ica 
fakat hastayı kurt 
ğımız içini 

Diye saçmaladı. 
bir bakış fırlattım. 
şımdaki mananın ne 
nu bende seçemedi 

İkindi üzeri hasta 
ni açtı. Beni baş 

görünce sevindi. 
tuttu: 

- Sizden ayrıhy 
ladım!... Hiç sıkılma 
şımı, be§ımı almış 

beklenen bir şeydi 
ve sana söyleyeceği 
o zarfın içinde.. D 
yana yürüyün, birbi 
vin !... Sen de, 
İzmirde otur ... 

E '? mı ... 
Bir az durdu: 
- Duydun mu?. 
Cevap veremiyor 

tutulmuş sanki.. 
Ve bir an içinde 

yumuverdi.. Ölmek 
kelay?. Doğumla öl 
sın da ne büyük far 

- Arkası 
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IS ıgııı eıı: " HERCULES ,, vapuru 29 ikinci kanundan 31 ikinci Cilt. Hatıralaru11za Şık 

29 ikinci Kanun 935 

Gülbahçe - Karaburun yolunun 0-+ 000 - 15 000 inci ki

N ometroları arasında 4 tane birer ve 4 tanedeO 60 metroluk 
t • 

kanuna kadar Anvews, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Bir Alhilm. Vt• uir 
için yük alacaktır. Cilt işleri Yaplır-

" HERMES van•nru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru k 1-

Olivier ve şürel\.a 
sı Limitet vapur 

aceııta~ı 

Cendeli Han. Birinci kor-
" r- .. k ma ster&cniz : Anvers, Rotteruam, Ams~rdam ve Hamburg için yu 

alacaktır. * l 'E/\ f /\AV AF/., Ot * 

. tekiz tane menfez yapısı 10 gün müddetle açık eksiltmeye 
Dll onduğundan isteklilerin 3-2-935 pazar günü saat 11 de 

ilayet daimi encümenine gelmeleri bildirilir. 245 

don. Tel . 2443 
ROUMELİAN vapu~u 25 

or 

Aydın demiryolu umum 
üdürlüğünden: - " GANYMEDES ,. vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Ç•rşısmda 34 J\umnrada 

Anvers, Rotterdam, Anasterdam ve Hamburg için yük 

091 numaralı hususi kepek 

Elektrikle 
Kompro or boya 

Otomobil, pestola, mo· 
bilye, para kasaları, sulu 

-1935 tarihine kadar mu- lizik boya, doktor eşya-
eber olmak üzere yüklen- Jarı ve diş tabiplerine ait 
· · edevat elektrikle boya· ığı vagon hacmi istiabisinin 

üzde 75 şi doldurulmak nırKemeraltı Bnrut hanı 
artile Eğirdirden İzmire ta- ı içerisinde otomobil boya- ı 
ınacak kepeğin beher to- cısı İstanbullu Ahmet 
undan l 085 kuruş ücreti liiıı ____ , _____ _ 

t-ak-liy·e-al.ına.ca·k-tır_. __ , Acele satı-
satatık Piyano ] ık hane 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

dar ULÜSAL BİRLiK 
gazetesi idarehanesine mü-
caat etmelidirler. 1 

Topaltında Hacıali efendi 
caddesinde 152 numaralı 
hane müsait şeraitle satılı
yor. Talip olanlar dizgenle
rimizden Bay Reşad Maral' a 
müracaat etmelidirler . 

alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
" BLALAND ,, motörü limanımızda olup yükünü boşalt-

tıktan sonra 29 son kanunda Rotterdam, Hamburg, 
Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

" SMALAND " vapuru 8 şubatta Roterdam, Hamburg, 
Copenhagen, Dantzig, Gydnia, Goteborg, Oslo ve lskandi-
navya limanları için yük alacaktır. . 

SERVtCE MARıTıM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için her on beş günde bir muntazam sefer 

" ALSA JUL YA ·~ vapuru 12 Martta beklenmekte olup 
ayni günde gelip Malta, Barselon, Marsilya ve Cenovaya 
hareket edecektir. 

" PELES ., vapuru 15 martta 2elip 16 martta Malta, 
BarseJon, Marsilya ve Cenovaya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

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

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 ··-lstanbı1l ve Trakya 

~~------------' Kiralık ev 
Şeker Fabrik~ıları ']'ürk Anoninı Şirketi 

Sermayesi~~,000,000'fi\rk lirası 
Senelerin güzelliğinize • 

verdiği zararları diploma- İstanbul -Bahçe k-apı dördüncü Vakıf han 30-40 ı 

Göztepede Halit Ziya bey 
sokağında 16 numaralı hane 

kiralıktır. fstiyenler iskele 

başında bakkal Hasan ağa
dan ij'renebilirJer. 

lı MİNiK kadın berberi 
Sıd kının ma baretli eli le •lllf il llllllllllllllllllllll!lllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111• 

~lzmir yün mensucatı: 
Sıdkının k ·-

Ondulesi masajı mani· :Türk Anonim şir . etı:= 

derhal tamir etdiriniz. 

- - Ali Rıza - -
Mücellithanesine uğrayınız. 

N. \ ' . 

\7. ı~. lı. van 

ller Zee 
& Co. 

• 

DEUTSCHE LEV ANTE LlNİE 
" DERIND JE ,, Vapuru 3 

Şubatta bekleniyor, 6 Şubata 
kadar · Anvers, Roterdam, 
Hamburğ ve Bremen için 
yük alacaktır. 

"Aquila,, vapuru 16 şubatta 

bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracaktır. 

"ULM,, vapuru 15 şubatta 
bekleniyor, 20 şubata kadar 

Anvers, Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

ARMEMENTH. SCHULDT 

HAMBURG 
" HANSBURG ,, vapuru 

23 şubatta Bekleniyor, An
vers ve Hamburg yük çılca

rıp Rotterdam ve Hamburg 

için yük alacaktır. 

JOHNSTON LİNE LTD 

ikinci kanunda Live rpool ve 

Svvanseadan gelip tahliyede 
bulunacakbr. 

TRENTİO vapuru 30 ikin

ci kanunda Londra, Hull ve 
Anversten gelü tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull içi yük ala
caktır. 
The General Steam Navi-

gation Co. Ltd. 

STORK vapuru Limanımız 
da olup Londra için yük a
lacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
ANGORA vapuru ay so· 

nunda Hamburg, Bremen ve 

Anversten 2'elap tahliye bu

lunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

tenceye yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPQRATION 

" EXELSIOR 11 vapuru 10 
şubatta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
"EXMINSTER,, vapuru 18 

şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

:_, Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmış 
İr motör satalıktır. Taliple

rin idarehanemi:ı:e müraca
atları ilan olunur. 

kör ve makyajı saç tuva- = Bu mOessese, iki ) üz bin lira ~erınıt)'C ile -
letleri ve altı aylık dai- = -
mi onduleleri size ani ve = teşekkiU etmiş ,·e Di Oı·y ental Karpct l\lanu-

"KENMORE ,, vapuru 29 
şubatta bekleniyor, Liver
pul ve Anversten yük çıka
rıp Burğas, Varna ve Kös-

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u
lizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

telefon 

Ulusal 

Birlik 
Cundelik ıiyaııal gazete 

ahibi: Haydır /(üşdii Öktrm 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nü::htt 

Telefon: 2776 
Adres : l:ı:mir ikinci 

Beyler sokağı 
A hotıe şartları : 

700 kuruş senelik 

400 •• altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştiriJir 
Basıldığı yer: AN AD ULU 
matbaası 

ıönme~ bir parlaklık ve- = fakçörers Lim.ited (~ark halı) ~irketin~ aiı = 
recekdır. . . 1 EE izmirdc Halkapınardaki kunıntı fabrikasını satın 

Keçecıler caddesı 122 = ,, . . , 
3 k ti . b. := almışllr. fabrika bfttftn teşkılat ve tesısat 't' mfts-numara a ı yenı ı- = . . . 

d T 1 f 3101 = ıahdimini ileleskisirfgibi' 1 J f kanunusam l 935 ta-nasın a. e e on: =: ~ ı ı ı; 

;;;;; rihi11den itibaren yeni ~irkct · tarafmdan işletil-

-.--------• EE mektedir. Her nfwi vftn iplikleri, kumaş, hatta-
!!' -= . lstanbul Oteli := niye ve çorap imal ~dilcecktir. l\tamulitı~ e~~a: = 

lzmiri n en temiz 
( ~ık ve ucuz ) 

otelidir 
Temiz hava mükemmel 

konfor, düş ve her türlü 
sıhhi şeraiti haizdir. Bay· 

ram münasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştır. 

Otelimize bir defa teşrif 
edecek zevatın otelimizin 
her bususatından mem· 

nun kalacaklarını vadedi
yoruz. 

Birinci Kordon ha 

vagazı şiı·keti itisa
Jı lstauhul Oteli 

= lint• faikiyeti her tarafta takdir ve kahnl ~·hlınışllr. ~ 

:= Bu mamulat P~temalcılar haşı•dalf'ıki Orozdihak 

~ itti elindeki sergide teşhir edilmekte ve satı" fah· 

~ rika içinde yapılmaktadll". 
§1 Posta kutusu: 127 
~ Telgraf adresi: İzmir~- Alsancak _ 
=: Telefon oumarası;.2432 ve 3564 := 
i 111111111111111111m111ıı11111 ı• 11111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111ıı11111 u• 

·-Sümer Bank-
ı~ahrikaları ınan1ulatı 

Y t~ı·li ıııalları ıı en iyisi, en sağla-

1111, eu ucuzu eıı güzeli 
Hereke kumaşları 

Sıhhat halık yağı 
Norveç halık yağlarının 

en lıalisidiı· 

iki def sözü] e ı ·is ·· ... 

Y eğ3.n e po._ 11 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzenıe mağazası 

Hamza Rıistem b~yin fotoğrcflıancsi, lzmirde mı 
fotoğraf çekmekle şölırct bulun bir smı 'at ocfl4ıdır. 

müşkıilpe enı olanlar dalıi, burada çektirdikleri foıohof 

i<ırdan memuım kalmışlardır. 
Hamza Rıi.stem beyin, fotoğraf malt·<>mesi ~atan nıa· 

ğazusı da nıulııerem müşterilerinin i11ee zmıklerirı~ göre 
lıer çeşit malları, fotoğraf makinelerini bulundurmakta· 

dır, Bir zıyaret lıer şeyi ispata kafidir. 

(İznıir - Bnı;-turak caddesi, Refik 

Izmir Gazınost1 
ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan l\1ahmure Handau 

.A A.P 
IIam<li N iizht 

Sıhhat 11~czanesi 
O k-.ular zararsızdır ki lialp,lhöhrek, J,as~ır ıııenıeleri rahat~ızları na11 ~r·

llelere, çoeuklara ve tansioııları 'yüksetıııiş kinısel(~re . <loktorlar ya]nız 

1 ( Pnı·jeu Şahap ) müshil pasıillcrini:ıa\'siyc l'dcrll'r. 



29 ıkınci Kanun 935 (Ulusal Birlik) ----------

ltalya ve Fransız seHrlerinin ikinci ziyaretlf'ri 

Bulgarlar, Bulgaristanın Roma itila-
fına girih girmemesini k.onıışuyorlar 

Roma itilatnamesiııin Bulgaristana vel"ileıı sureti tetkik edilıııiş ve 

uJgaristana yapılan teklit hüsnü telakki edilmis • 
• • 
ımış 

lstanbul 29 ( Hususi ) - Fransa ve ltulyanın Sofyu nın teklifini hfümü telakki ettiğinden. ~azırlar oıedi-

aefirleri, tekrar Bulgar Dış Lakunı Ba) Butulof"n zi· sinin bugüu yarın toplana<·uğı ve Bulgaristanm~ Roma 

~·aı·et etmişler ve Homa itilafı hakkında Bulgar hükO- itilafma girip girmemesi i~ioi müznkere edet•eği sö~·-
metiuiu fikrini sormuşlardır. Bundan Lir hafta evvel leniyor. 

ayni devletlerin ıef irleri vaııtasile Roma itilufuameıti· Sofya , iyasi mahafili, Bulgariıtanın Homa itililfına 

uio ıuretini alan Bulgar hllkumeti. İtalya ve Fransa- gireceğini kuvvetle tahmin edivor. 

.s Ih 
Muahedesi 
değişiyor 

htanbul 29 ( Hususi) in· 
giltere hükumeti; Uluslar der
neğine girmek şartile sulh 
muahedesinin bazı maddele
rinin Almanya lehine olarak 
tebdiline karar vermiş ve bu 
kararını Fransa hükumetine 
bildirmiştir. Söylendiğine gö
re bu mes'ele, Bay Flanden 
ile Bay Lavalin Londra se· 
yahatıoda konuşulacak ve 
buna dair kat'i bir karar 
verilecektir . 

Sar 
ihtiyat erzak .. 

rues' elesi 
Sarbruk 28 (A.A) - Sar

da ihtiyat erzak ile stokla
rın bildirilmesi mecburi o· 
la~ğı söyleniyor. Alman 
cephesi ikonomi müşaviri 

d~ktor Savkuls şu tebliii 
neşretmiştir. 

Son günlerde Sarda şahsi 
olsun, ticari sebeler için ol· 
sun, birçok toptan erzak 

alınmıştır. Bu şekil işlerin 
ilerlemesine mani olacaktır. 

........ 
Hava 

ller taraita ya-
ğışh geçti 

Ackara 29 (A.A) - Zi· 
raat Vekaleti meteoroloji 
enstitüsünden alınan malfı· 

mata göre, son 24 saat için-

de yurtta bava tamamiyle 
yağışlı geçmiştir. En çok 

yağıj gören yerler Trakya, 
Ege ve Orta Anadolunun 
batı lusmıdıı. Dünkü yağış

lardan Meriç ve Tunca ne
hirleri tatmıştır. 

Alaçah ve Manisada kuv

vetli fırtına olmuş fazla za

rar yapmamıştır. Muğlada 

fazla yağışlardan bir kısım 
tarlalar su altında kalmıştır. 
~----... ·----------
Altınlar 

Griton Kent sahil
lerinde bulundu 

Londra 28 (A.A)- lvning 
Standard ıazetesine göre, 
cumartesi günU Londra 'İle 

Paris arasında lngiliz kum
panyasına ait tayyare tarafın· 
dan kaybedilen on altı altın 
çubuğunu muhtevi sandıklar 
Griton Kent yakınında bu
lunmuştur. 

ispanya 
P oloııya arasın

da ökoııomik 
müzakereler 

Varşova 28 (A.A) - Po
lonya ile ispanya arasındaki 
ökonomik müzakereler bir 
takım güçlüklerle karşılaş

maktadır. Asbari portokal 
fiatının Polonya makamatın
ca tesbiti üzerine tüccar 
aşağı mal satın almağa baş
lamışttr. Buna karşılak Is· 
panyollarda Polonyanın baş
lıca ihraç maddesi olan yu
murta fiatlarını tesbite kal
kışmışlardır. 

Brezilya 
Hududu Tayyare 
nezareti altı~da 

Buenos Ayres 28 (A.A) -
Montevidodan bildirildiiine 
göre, hUkumet tarafından a
kim bırakılan v e başlıca 
muhalefet şeflerinin tevkif 
edilLClesine sebeb olan sui· 
kastın keşfedilmesi üzerine 
emniyet tedbirleri alınmıştır. 

Asker iş başına çağrılmıı 
ve sansör tesis edilmiştir. 

Brezilya hududu tayyare ne
zareti altındadır. 

Radikal 
Sosyalist grubu
nun kongresi 
Paris 28 ( A.A ) - Kamı 

Peltanın radikal Sosyalist 
grubu bir kongre yapmış ve 
programının esas noktalarını 
izah etmiştir. Para kuvvet-
lerine karşı mücadele, Faşiz
me karşı mücadele, bütün 
sol fırkalarla birleşmek su· 
retile demokrasi ile Cümbu
riyetin yaşamaJarı için mü· 
cadele. 

Reis B. Kodone Cudenet 
kongreyi şu sözlerle bitir
miıtir : 

" - Uluı ihtilalci bir va
kıadır. Uluslar arası düşün
cesini müdafaa etmek gerek
tir .,, 

~~------------Hilali ah m er 
Halosa hazırhkları 
Her sene veril•ekte olan 

Hililiahmer Balosu bu sene
de 7 Şubat Perıembe akta· 
mı hükumet konağı salonla
rında verilecektir. 

Balonun bu sene geçen 
senelerden daha iyi olması 
için çalışılmaktadır. Hüku
met. aalonlar!nda ten•İrat için 
yenıden tesısat yapılmai'a 
başlamıştır. Bir kaç fÜne 
kadar da salonların süılen
mesine başlanacaktır. Bir taraftan gayet tabii ola

rak eksilen erzakın yerine 

yenilerini getirmek bir ta
raftan da ibtiyatlarla stok
ları bildirmek meeburiyeli 
olacağından satın almıp 

saklanan bu erzaktan yapıl 
ması düşünülen istifade ya
pılmıyacakhr. 

-----...,....;=----·- · ----------

-------------------Bay Sedat 
lıtanbuldan hare

ket etti 
İstanbul 29 (Hususi) 

lzmir vali muavinliğine ta
yin olunan, Beyoilu kayma
kamı Bay Sedat, yeni va· 
zifesine başlamak üzre bu
gün lstanbuldan İımire ha
reket etmiştir. 

----·---~ 
Kalimnos 

Sabah Gazetclerİ•İn ı 
Telıraf Jarı 

lstanbul - Maarif aley
hinde neşriyat yapan " Za
man ,, gazetesi sahibi Bay 
Velid'le neşriyat müdürü Ü· 

çer ay hapse mahkum ol
muşlar, mahkumiyetleri tecil 
edilmiştir. 

Istanbul - Dış bakanı Bay 
Tevfik Rüşdü Aras, Anka· 
raya gihnişdir. 

Istanbul - Çin hükumeti; 
yüksek harbiye ikinci reisi 
bay Yaoyi Türkiye sefirli
ğine tayin etmiştir. 

lstanbul - Edirneyi su bas 
mış, bir kadın ölmüşdür. Ha· 
sar mühimdir . 

lstanbul - Burada şiddetli 
fırtına vardır. Fırtınadan ki-
remitier uçmuş, bacalar yı

HadiseJeri yftrfiyor kılmış, ağaçlar devrilmiş, Bo-
Istanbul 29 ( Hususi ) - ğaz içinde bir kayık batmış 

Kalimnos adasındaki hidi- bir kişi boğulmuştur. 
seler devam ediyor. Ada aha- Fırtınadan evvel yağan 

Aınerika halkının 
- Buştarafı 2 inci sahifede -
çehreli adam, Perşembe 
günkü celseden sonra 
dört süngülü jandarmanın 
muı.afazası altında hapiıha· 
neye götürülürken mahke
me salonunda bulunanlara 
keskin ve müafeil nazarlar 
atf etmekte, halkın kendi
sine karşı beslediği iibırarı 
yakine• anlamış gibi gör6n
mekte idi. Söylendiğine ıö
re; mahkemeden ziyade 
(Hauptmann) ı cualadıracak 
Amerika umumi efkirıdır. 

Maznun, bunu çok iyi an
ladığı içindirki, son zaman
lorda ıöze çarpacak dere
cede korku Ye telaş göıater· 
meğe başlamıştır. 

(Hauptmann), hapishane
deki odasında dört taban-

beklediği netice 
yen yırtıcı 9ir hayvan hissile 
hareket etmekten çekinme
mektedir. 

(Haupman), Perşembe gün
kü celsede cürmünü inkar 
ederek bir kaç söz söylemiş 
ve hadise rünü Majestik ote
~i~d.e bazı odaların ahşap 
ışını tamir etmekle iştigal 
eylcdiiini iddia eylemiştir. 

Avrupa ıazetelerinin, da
vayı takip eden muhabirle
rinin itiraflarına göre, kati
lin çevirmek istediii rol, 
temamen tebellür etmiş de-
ğildir. (Haupman), kellesini 

kurtarmak ıçın kurnazca 
taktıklar kullanmakta ve ha
kimleri şaşırtmağa çalışmak
tadır. 

Haup'llanın muhakemesi 
son safhalarına girmiş bu
lun maktadır. 

pi. dar ıento 
\

11 i.izakert\ler tek
rar başlıyor 

Londra 28 ( A.A ) - Bu 
gün Noel yortuları münase
betile tatil edilmiş olan par
lemento, müzakerelerine tek· 
rar başlamaktadır. Müzake· 

reler ekseriyetle Hind hü

kumeti kanun layihası üze

rinde yapılacaktır. Kanunun 

ikinci okunuşu gelecek haf

ta yapılacaktır. Meb'usların 

dikkati haftalardan beri 
Hind mes'elesi üzerine top· 

lanmıştar. 

İç işlere aid mes' eleler de 

tetkiki icabettirmektedir. Bu 
arada baraklar kanunu ile 
ringa sanayii lehindeki ka· 

nun vardır. Bundan başka 
parlemento büdo maliye ka· 

nunu ve hükumetin dış siya· 

sasını münakaşa edecektir. 

- - .... ·---
Moskova 

Emniyet unıumiye ıııil· 
dürü ıııahkuuı oldu 

Selaoikte çıkan (Volonte) 
gazetesi; Sovyet emniyeti u

mumiye müdürü ile arkadaş· 

!arından 11 kişiniu, 37 sene 

müddetle sürgün cezasına 

mahkum edildiklerini yazıyor. 

Mahkumiyetin sebebi, Kiro· 

fun öldürülmesinde ıösteri
len alakasızlıktır. ---------

Zelzele 

Gürci1a 

Şehrinde zeJ 
il 

. ~ 

gene hasla 
Moskova 28 (A·A 

Maverayi kafkasıo 
kısmında ayın 25 jpcı 

yeniden bir zelzele ol 
Orta şiddette olan b1 

zelenin merkezi Lenin• 
ve Gürcistanda Asal· 
dedir. Zelzele TifJİ5~ 
hissedilmiştir. Henüı 
mat alınmamış ise dt 
ve ziyan vermediği tı 
ediliyor. 

Hatırlardadır ki, ı 
gan Gürcü şehri 19 
tamamen zelzeleden 
olmuş ve bilahare ,e 
yapılmıştır. 

Rüşvet 
Alanlar asliye 
mahkemesine \1eı 

Bay Saraç RızanıD 
emlak müdürlüiündetı 
ladığı bir bahçeye ait 
yı ortadan kaldırmak 

rüşvet almakla suçlu 
emlak müdürlüğü rn~ 
becisi bay Fevzi ve ııı• 
lardan bay Tevfik j)e 

Siyamettin haklarında 
cü istintak hakimliğin' 
pılmakta o1aıı tahkikat 
ermiştir. 

Bay Tevfik, oay Siyi 
tin ve bay Fevzi'nio •' 
sabit görüldüğünden ti
fen asliyeceza mahkeıll' 
verilmişlerdir. 

• .,,•r•fı oirirıci -~•hiJ••~ - Boru1arı çala~ 
miştir. Hililiabmerce verilen İımet Paşa bulvarınci' J 
inşaat muaveneti kafi gel· lediyeye iit boruları 
mediği takdirde tekrar yar· Ali oğlu Mevlüt, Ali 

Salih, Mehmet oğlu ŞJ i 
dım edilecektir:•Vaziyet nor- ve Melımet oğlu lhsaıı 
mala girmek üzeredir. Tef· bıtaca yakalanmı,lartlıt· 
tiş hey'etleri vazifelerine Ç 
avdete mezun kılınmıılardır.,, ,.,ııval hıı·sıı1 

Bay Refik Saydam, Türk Çorakkapıda Bay ~ 
vatanının böyle acılardan da- Cevdetin arpa fabri~' 

dan on gün zarfında ima uzak kalmasını dilemiş 
boş çuYal aşıran Receb ve her köşeden buradaki 

vatandaşlara yapılan ve ha· lu Abdullah zabıtaca t' 
lanmışdır. len yapılmakta olan yardım

lan şükranla ve sevinçle an
mıştır. 

---------------~ Londra görfişmeleri 
-Jlaşt<ırofı ltiri11ci salıif<'tit"

etmiyeceğini anlatması te

mennisinde bulunmaktadır. 

Taymis gazetesi gerek 

mali ve gerek ökonomik biç 

bir zaruretin Fransayı altın 

esasından ayırmağa mecbur 
edemiyeceğini ilave etmek
tedir. 

------+-..-----

AbdulJahın çaldığı çıf 
)ardan bir kısmı bulu11* 
dur. 

Staı·enherg 
öliimle tehdit edi 
İstanbul 29 ( Hususi 

Viyanadan haber verili/ 
AYusturya baş vekil 

vini prens Starenberg id 
stz bir takım mektupl•' 
mıttır. 

Bu mektupların sııbİ~ 
Starenbergi ölümle tl 
ediyorlar. 

Çırak kızınca Viyana zabıtası rııe~ 
sahiplerini bulmak içİP ' 

Yağdanhğı ustasının tırmalar yapmaktadır. 
başına indirmiş Bay Laval 

Halkapınar iplik fabrika- ~ 
sında ateşci ustası İsmail lngili~ sefirile göt 
oilu Sabit ile amele Reıit Paris 28 (A.A) - fıı{ 
oğlu Celil arasında makina sefiri Sir Corç Klerk b" 
meselesinden kavga çık•ış, öğle vakti Bay Laval ;it 
Celil eline ıeçirdiği yajdan- dakika görüımüştür. Bıı!; 
lığı kaptırı ıibi ustasının valın Loodraya harekel1~ 
başına indirmiıtir. CeJil za- evvel bir mülakat yapıl°' 
bıtaca yakalanmıştır. muhtemeldir . 

---:-------------------------------_/ 
lzmiı· Evkaf Müclürlüğünden: r 
Salepçi camii dıvarına bitişik benzin satış yerinin 6 

Jisi, ( Ayaparaskevi) kilise- yağmurlardan Bebek-Eminönü 
sinden İtalyan bandırasını tramvayları bir kaç saat 
indirmiş ve yerine Elen ban- işleyeme::: :ştir. Saat 13 de 
dırasını çekmiştir. zelzele de bi11edilmittir. 

calı polisin muhafazası altın
dadır. Polislerin ikiıi (Haup· 
tmann) ın edasında ve onun 
yanında, diğer ikisi de de
mir parmaklıklı kapının dı-
9ında beklemektedirler. 

Katil, bu şerait altında 
bile, insan parçalamak iıti-

Amerika umumi efkArı, 
neticeyi sabırsızlıkla bekle
mekte ve şiddetli bir arzu 
ile bu canavarın, ölüm ceza· 
sile cezalandırıldığını görmek 
istemektedir. 

sonuna kadar kirası arttırmaya çıkarılmıştır. ~ 

1 
Seneliği 36 liradır. lstiyenJerin ihale günü olan 7.1· 

Periembe 2ünil saat 15 de Evkaf müdürlilğüne IJJot' 
atları ilin olunur. 29-3-7 309 


