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Aoıerika ayaa Oyesinden M •. • ULUSAL • Başbakan ismet lnönQ Ho· 
pa'dan Rize'ye geçmişler ve 
orada bir mfiddet meşgul 

olduktan sonra Trabzon'a 
gitmişlerdir. 

Niye, Birleşik Amerika'uın 
ilk amacı, her tOrlD muha·: 
rebe haricinde kalmak olma· • • 

-

~adır, demiştı·r. ---=. lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 
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Italya başbakanı sinyor Mussolioi, Fransız elçisile sık sık konuşuyor Royter ajansına göre 

ltalyanlar, Amerik.adan korkmağa veHahshurglara kar-
F ransadan ümitvar olmağa haşladılar şı soğukluk başladı 

lHuslar kurumu, 31 Temmuzda ve ya 1 Ağustosta toplanacak, genel 
sekreter M. A venol, boton devletleri telgrafla çağırdı 

ler hergün biraz daha ço· 
ğalmaktadır. 

Italyada --~harp -- istemiyenıer· çogalıyor 
lll~ltııbul 27 (Özel) - Ro· - .,...... 

F •ıı haber veriliyor: 

Ş '•11ıız sefiri Kont Dö 
•11ab Si, ro11, Italya Baıbakanı 

t, Jor Mussolini ile sık ıık 
y,"•• etmektedir. ltalya ıi
ttıı:l Çevenleri, Uluslar ku · 
lalli '•da Fransa'nın ltalya'ya 
tt,6' olacağından emin gö · 
'-ıil~or. Bununla beraber, 
loıa dere ile Amerika'nın 
ı_,_ '*rumlarından korktuk· 

l•tı da ıaklıyamıyorlar. 
,, _ •11bul 27 (Özel) - ltal-
~ ltabeıiıtan ihtilafının 
ftrt. 11 halledilmesini istiyen· 
lilc (f herhangi bir i>zveren· 

•dak&rlık) mukabilinde 

Uluslar kurumu binası 

1 Habeşistan'da aıığlar temin l renler arasında bariz farklar 
edilmeai lüzumunu ileri sil· görünmekte ve harbı iıtiyen· 

Paris. 26 ( A.A ) - Dıı 
bakanlığı uluslar sosyetesinin 
31 Temmuzda toplanacağını· 

bildirmektedir. 
Cenevre, 26 ( A.A ) -

Uluslar sosyetesi konseyinin 
toplantısına aid davet mek· 
toplarının bu sabah gönde· 
ırilmit . olması muhtemeldir. 
Toplantı tarihi Çarıamba 
olarak teıbit edilmiştir. 

Cenevre, 26 (A.A) - M. 
Avenol, konsey iiyelerine 
gönderdiği bir telgrafta kon· 
seyin toplantısı için 31 Tem· 
muz ve yalıud 1 Ağustoı 
tarihlerini önergemiıtir. 

Yurtta 

24 saat içinde üç ayalet, hanedanın 
geri dönmesi aleyhinde~göründo; 1 

Eski AvuJturya kralı müteveffa Şarl v B oglu 0110 

Londra 26 (A.A) - Röy- turya'ya dönmelerine karıı 
ter ajansı Viyana'dan öğre· olduğunu ilin etmiıtir. 
niyor: -Vapurda yangın 

Başbakan Yugoslavya iç siyasası 
t"~lki gnn Trah- Diktatörlük, en mu Havalar sıcak gidiyor 

Ankara, 26 (A.A) - Ta· 

Siyasal görmenler, resmiğ 
çevenlerde Habıburglara kar· 
ıı gösterilmekte olan soiuk· 
luktan dolayı hayret içinde
dirler. Son 24 saat içinde 
üç Avusturya ayaleti Noral· 
berg, yukarı Avusturya ve 
Tirol Habsburgların Avus-

Dün, saat 12 raddelerinde 
limanımızda demirli bu unan 
ve arpa yüklemekte olan 
Sperko vapur acentaıına 
mensup ve Loid Triyestino 
kumpanyasına aid ltalyan 
bandıralı Cafforodo vapurun
da yangın çıkmıı ve derhal 
söndürülmüştür. Yangın, 
çuldan örülmüş halatın üze· 
rine atılan sigaranın ateı 

alma11ndan çıkmııtır. Zarar 
ve ziyan olmamııtar. 

~IJa vardılar zır bir id~redir 
Sırp bayrağının yanında,' Hırvat bay 
rağını görmekten korkmıyorlar , 
Pariı - Yugoslavya ka· 

bineıinin takip etmeie baı· 
ladığı siyasa, Fransız çeven· 
lerinde büyllk bir dikkatle 
takip olunuyor. Stoyavinoviç 
hükumeti, Kral Aleksandrın 
siyasaıını kovalıyor. Gazete· 
ler, yeni kabinenin tuttuğu 
yolu muvafık görerek ıunları 
yazıyorlar : 

" Çok akıllı bir Hilkümdar 
olduğu herkesçe teslim olu
nan Kral Aleksandr bile, 
diktatörlüğün muzir bir idare 
olduğunu son zamanlarda 
anlamıı ve zarureti bal do
layısile eskiden ilin ettiği 
diktatörlüğü bırakarak, par
limeDtoyu açmııtı. Stoyadi-

Amerika 
Harb dışında kal· 

mak istiyor 
V aıington 26 ( A.A ) 

Silib mes'eleıi hakkında 
gerçin yapmağa memur ko· 
misyon ileri gelenlerinden 
ve iyin Oyesinde M. Niye, 
gazetecilere demiıtir ki: 

" - Birleıik Amerika'nın 
ilk amacı her tiirlO muhare· 
benin haricinde kalmak ol· 
mahclır •• 

i8 M. Sıoyadinoviç 

noviç te, ıiddet politikaıın· 

dan çok nefret eden akılla 
bir diplomat olduiundan, 
Zağrepte ve Hırvat memle· 
ketlerinde, Yugoslavya bay· 
raklarının yanı başında Hır· 
vat bayraklarının dalgalan· 
masandan korkmamıf, Yugos· 
lavya dahilindeki milletler 
üzerinde en ufak bir takipte 
bulunmaktan çekinmiıtir. Sto· 
yadinoviç'in tuttuğu bu yol 
çok müdebbirane bir yoldur. 
Zira bu sayede btıUln Hır· 
vatlar hilkOmete ısınmıılar 
ve eski fikirlerinden tama· 
men vaz ıeçmeie karar ver· 
mitlerdir. 

rım bakanlığı meteoroloji 
enstitilsünden: 

Orta Anaddolu'da gi>k 
yüzü bulutlu hava sıcakhğı 
bir giin evvelkine göre 2· 7 

derece daha diişüktilr. Yurtta 
bugün en sıcaklık Diyarıbe
kir' de 40, Malatya'da 39, 
Adana 36, Kilis ve Nazilliade 
34 derecedir. 

Hey'etimizio, Rusya'daki incelme gezisi 

Ekonomi Bakanımız, M. Ka
lenin ve Voroşilofilegörüştü 
Noguinski'deki elektrik fabrikası ile radyo merkezi 
gezildi. Elçilik binasında bir resnıi kabul yapıldı 

Moskova 26 (A.A) - Türk 
ekonomik heyeti batında Ce· 
lal Bayar olduğu halde No
guinskideki elektrik fabri
kasını, radyo merkezini iez
miıtir. 

Dün gece ağar endüstri 
komiserliii Türk heyeti ıe· 
refine bir ka~ul resmi yap
mış ve bunda büyilk elçisi 
Zehii Apaydın ile bütün he· ı 
yet ve elçiçik ileri gelenleri 
ağır endüıtri komiseri, dıı 
bakanlığı ile aiır endilstri 
ileri gelenleri hazır bulun· 
muılardır. 23 Temmuzda Ce· 
lil Bayar beraberinde Zekii 
Apaydın M. Krestinski oldu· 
ğu halde M. Kalenin tara
fından kabul edilmiıtir. Gö· 
rüıme oldukca uzun sürm&ı· 
tilr. Türk ekonomi bakanı 
ile büyilk elçisi ayni g6nde 
General VoroıiJof tarafın· 
dan da kabul edilerek uzun 
uucb1a ılrlltmlltl•rclir. 

M. Kalenin 

rilmiş ve bunu bir kabul 
resmi takib etmiştir. Şölen
de ağır endüstri komiseri 
Rozengoltz, Kreatinıki ile 
dış ve ağır endüstri ve dıı 
tecim komiserlikleri ileri ge· 
lenleri hazar bulunmuşlardır. 

Göynük'te 
Bayındırlak faaliyeti 

Göyoük 26 (A.A) - Her 
tarafı bağ ve bahçelerle çev· 
rili olan Göynük; her yıl 
yeni bayındırlık eserlerile 
ilerleme yolunda hızla yürü· 
mektedir. Yeni yıl içinde bir 
Parti ve birde Uray (bele-

' diye) kurağı yapılmııtır. Ço· 
cok bahçesinin dıvarları çev• 
rilmiı, bahçenin tanzimine 
başlanmak üzere plinı bek· 
leamektedir. Bundan baıka 
iyi bir spor alanı da yapıla-

23 Temmuz akıamı Türki- rak etrafı dıvarla çevrilmete 
ye elçiliiinde bir t6len ••· 1 batlaamııtar • 
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Almanya'da neler oluyor 

ı~L~H~TTi~ Aleyhtarlık, l{atoliklerden 
haska üni rersitelilere de EYYV.BJ'..p., 

' sirayet etmiş bulunuyor .. 
yürekli Rişar, 

J 
27 Temmuz·- 1935 .. Yazan: M· 

Tefrika No. 112 

Kıhrıs'a gelmiş \1e 
Berlinin bütün Katolik kiliselerinde hükumete karşı 

küfür ve tenkitlerin bini lıir paraya ! .. 

Arslan 
karaya asker çıkarmağa başlamıştı 

Cenevreden yazılıyor: Al
manyada neJer oluyoı? Bu 
suale cevab verebilmek için 
Nasyooalistlerin son zaman
larda teşkilatına nüfuz et
miş olmak lazımdır. 

1934 senesi 30 Haziranında 
baş gösteren hadisede Hit
lerin en yakınları öldürül · 
müttü. O gündeobcri Al 
manya'da dahi:i tahammürat 
durmadı. Göring Ka~olıkleri 
hedef ittifıaz etti. 

Seriinin bütün Katolik ki· 
liselerinde geceli gündüzlü 
Hitler aleyhine propaganda· 
)ar yapılmakta ve Hitlerci
lere küfürler savrulmakta. 
beddualar edilmektedir. Zira 
Hitletin, Katoliklere karşt 

açmıı olduğu mücadele, çok 
e•ash ve önemlidir . 

Alman Kültür bakanlığı, 
Almanyadaki bütün üniver
ıitelerı Nasyonalistlerle biı
leımeğe davet etmiş ve bu
nun için bir aydan heri şid
detle ııkışhrmıştı. Üniversi
teler, şiddetle mukabele et
tiler, Hitlerciliğın, ilim ocak
larına girmiyeceğini ileri sür
dliler. KOltür bttkanlığı, üoi· 
veralte talebesinin bu grubu
DU hayretle karşıladı. Fakat 
yılmadı ve son yaptığı bir 
teblifde, Nasyonalist teşki
latla birleşmedikleri takdirde 

blitBn üniversitelerin kapa· 

blacağını ihtar etti. Kültür 

bakanhğının bu hareketini 

TBze bakanı da taklit etmiş 

ve blitiln Katolik kiliselere 
bir tamim göndermiştir. Bu 
tamime göre, siyasadan bah

sedecek olan Katolik papas
larıoın iki seneye kadar ha
piı cezasile cezalandmlacak
larını bildirmiştir . 

Göring'in en sadık adam

lur1ndan doktor Kerre, Ka
tolikJer için verilen emirle
rin katiyetini temin eylemek 
lzere tüze bakanhğı müste· 
ıarhiana tayin edilmittir. 

Katolıkler, Alman yanın 
muhtelif şehir •e kasabala
nnd 'in Berlin piskoposluğu 

nezdinde teşebbüsatta bu
lunmaia başladılar. Şimdi, 
bu durum karfııında Vatika
nın ne gibi bir tedbir alaca
lı beklenıyor. 

IJgili çevenler, Hitlerin Ka
toliklere karfı tuttukları yo· 
lun sakat olduğunu ve er· geç 
Almanyada yeniden bir ta
kım dahili karg-aşahklar çı· 
kacağından endişe ediyorlar. 

Geçen hafta zarfında Ber
lin'de vukua gelen hadiseler 
çok fena sonuçlara sebebi
yet vermiştir. Alman zabıta· 
11, bu hAdiıelerin, komünist 
harekAtandau doğduğunu ilin 
etti. Bu hadiselerin arkası 
henOz alınmış değildir. AJ· 
manya'uın muhtelif kasaba· 
larında buna benzer hergüo 
bir kargaıahk çıkıyor. 

Berlin emniyet direktörü 
Amiral (LaivP.ntıov) hadise
ler -aaada ıilrilltlUue 

Jliıler arkadaşlariie birlikte. 

sebebiyet verdiğinden dola- yapmış ve o zaman Hitler· 
yı istifaya mecbur olmuştur. cilerin en sadık adamı oldu

Yeni emniyet direktörü.kont ğunu ispat eylemişti. 

(Helsndorf), vazifeye başlar Alman hükumeti, eski mu

başlamaz, iki yıl evvel kal· hariplere de iyi bir gözle 
dırılmış olan gizli zabıta teş- bakmamağa başlamış ve bun
kilihot yeniden ihdas eyle- ların, Almanya dahilindeki 

Bazı Şövalyeler vardı ki, 
hastahğa tutulmuşlardı. Bü
yük Türk hükümdarı, onların 
tedavisi ile de ilgilendi ve 

Kudüs'te uzun müddet kal
malarına göz yumdu. 

nin şimal sahillerine çıkmak 
isteyordu. 

Aslan Yürekli Rişar'm 
Kıbrıs istikametinde hareke· 
tini duyan lstanbuldaki Rum 
imparatoru lsak Kamenen 
beman1 Kıbrıs adasının hü
kümdarına bir haber yolladı: 

- Bunlara yüz verme! .. 
Bunların hakiki maksatları, 

Halbuki Kudüs kralı şimdi 
bir ordu toplamıştı. Berut 
taraflarında s~hilde bir çok 
şehirleri ele geçirdiği gibi, 
garp Hristiyanları ile, bil· buralara ia bakim olmak, 

hassa yolda bulunan İngil
tere kralının oğlu ile sık sık 

bizim varlığımızı çiğnemek· 
tir. 

Dedi. İmparatorla adanın 
muhabere editordu. 

lngiliz, Fransız orduları, Hristiyan beyi arasında bir 

Marsilya'dan ayrı ayrı gemi· yakınlık vardı. Uzaktan in
lere binmişlerdi. Bunlar giliz donanması göründüğü 
Alman ordusu ile birleşince, gün; 
karşı durulmaz büyük bir Kale kapılarını kapa
kuvvet olacaklardı. Bu mu· yml Kimseye yiyecek verme· 
hak kaktı.. yin! 

Fransa kralı Filip Ogüst Emrini verdi ... 
doğrudan doğruya Filistin Aslan Yürekli J işar, suku-
sahillerine çıkmağa karar tu hayale uğradı. Gemiler 
vermişti. Halbuki Aslan Yü- limana girmiş, sabile rampa 
rekli Rişar1 evveli Kıbrıs etmişti. Fakat ne gelen var
adasma, oradan da Suriye- dı, ne istikbal eden ne halk. 

Fraot!HZ g~zetel.erinin ue~riyatı 
miştir. 46 şubelerini kapatmıştır. 

Kont (Helsndorf), Rayiş- Bütün bu hadiseler, Al· }7 d • ı • ' • •• te tağ binası yandıktan sonra manyada dahili bir takım ~on 1 ıs ın gos r-
başlayan davada şahitlik kargaşahkların habercisidir. 

suıg~;i;;;~da durum diği İstical tehlik.eli 
M. Toşef, İslatuko (Tan) ve (jurnal) gazetelerinin Yu-

_
'7U beg~ enmı·yor. uanistan'aı hasrettikleri yazılar 
y Paris - Fransız gazete- tekrar M. Çaldaris tarafın-

lerinin hemen hepsi, Yuna· dan teşkil edilmesi pek ta• 
nistanın iç siyasasmdan bah- bii bir keyfiyet olarak ka•• 

Ordu, kışlalarına avdet etmeli ve 

şimdiki hale son ';erilmeli(lir 
' 

Sofya - Toşef kı.binesi; 

1 

si ve bunlann hükümete 
yardımcı of malaranın temin 

edilmesi için bazı temaslar 

başlamışbr. 

ordunun siyasa ile uğraşmı
yarak kışlalarına dönmesi 
ve geçen seneden beri başlı· 

yan idari şiddete nihayet Toşef kabinesi, her teye 
verilmesi için bütün kuvvetile rağmen halkın arznsuna in
çalışmağa başlamıştır. tibak edecek bir çare bu-

Başvekil ve arkadaşlan, lunrnasını istediğinden bütün 
muhtelif koınite ve siyasal teşekkülleri bir araya ge· 
fırkaların, eski fikirlerinden tirrneğe ve onların fikirlerini 
vaz gt:çtikleri bakkanda ver- aldıktan sonra, Blllgaristan'ın 
dikleri söze itiınat etmemekte iç durumunu ikide bir sar· 
ve bu eebeple daima ihti - san bugünkll statukoyu kal
yatkirane harek ·t eylemek- dırmağa karar vermiştir. 
tedirler. Bu münasebetle es" Toşef, bu kararını mubak
ki Başbaka"l Muşanof ile kak surette yerine getirece
cumuriyetçilerin Kalfof ve ğinden emin olduğunu ıöy
Rusef'io bir araya getirilme· Jemiştir. .................. 1-------
MonO"Ol 1 Belediy~ . 

~ Arsa paralarını ıslıyor 
Ordusu ~ançuri Belediyeden taksitle arsa 

alıpta şimdiye kadar taksit-

h u• l ut J arından 

çekilıniyecek. 
Paris - Mongcılistao bü

kümetinin, Mançuko büku· 
metinin notasına vereceği 

cevap, gelecek hafta içinde 

malum olacakbr. 
Meoçuri hudutlarında bu

lundurulan Mongol ordusu
nun ıeri çekilmesi, Moogo· 
liatuca kabul eclilmiyccektir. 

}erini vermemiş olanlar hak

kında Belediye hukuk mü· 
şavirliğince kanuni takibata 

başlanmış ve {Tahsili emval) . 
kanununa müracaat edilmek 
suretile bu gibilerin menkul 
,.~ g<lyrimenkul mallarına 

hacız kon rnuştur. 

Tokyo çevenleri, bu tak· 
dirde Japonya'nın da müda· 
bale et.nek istiyeceiini tab· 
mia ediyorlar. 

setmekte ve Kralın tekrar bul edilmelidir. Zira, Çalda· 

getirilmesi mes'elesinde gös- riı'tcn başka heı hangi bir 

terilen genel temayülit et- diplomatın kuracağı hükü-

rafında makaleler yazmak- metin ömrü az olurdu. 

tadar. (Tan) gazetesi, yaz- "Jurnal" gazetesi de yaz-
dığı bir başmakalede hulisateo dığı bir başmakalede diyorki: 

diyor ki : "Yunan Başbakanı Çalda-
Yunanistan, Venizelos İs· ris1 büyük bir itidal ve so• 

yanından kurtulur kurtulmaz, ğuk kanlıhkla Venizelos is
kralcılann ;hdas ettikleri yananı bastırmış bir dip· 
gailelerle karş ı laşmış bulu- Jomattır. istedi ki, bu fır· 
nuyor. En mutedil bir gö· tına geçtikten sonra hal
rütle görenler bile tasdik kan reyine müracaat ~tsin. 
ederlerki, kralın geri gelme- General Kondilis, (plebisit) 
si hakkındaki istek, General tarihinin tayini mes'eleaind . 
Kondilis'in Roma ve Belgrad başbakan Çaldariı'in noktayı 
seyybatından sonra hararet- nazarına iştirak etmemekle 
lenmittir. pratik hareket etmediğini 

Yeni Yunan kabinesinin göstermiştir." _______________ .... ~··~--------------------~ 
lngiltere 
işsizler için yeni 
bir proje yapıyor 
Londra - logiltere kabi· 

nesi, iııizler için yeni bir 

proje hazırlamakla meıgul
dür. ilgili çevenler, bu pro· 
jenin, bu yıl birinci Tetrin· 
de Avam kamarasına verile· 

lk e müze kere edileceğini 

söylüyorlar. 
Başbakan Baldvin, logil

tere'de bulunan yabancı te
baalar için ne gibi tedbirler 
alınması Jizım geleceğini, 

arkaclatlarmdan ve muarız-

Sinir mütehas
sısları 

BrnksPl'de toplandalar 
Brüksel - Sinir ve akıl 

hastalıkları mütebassıslarınca 

ictimaa davet olunan arııulu· 

sal kongre, Pazartesi günü 

toplanmışbr. Belçika Tüze 
bakanı, kongreyi açmıı ve 
18 memleketin hazır bulunan 
delegelerine muvaffakiyet 
dilemiştir. Havaların fevkal
ide ııcak olması münasebe· 
tile kongrenin birkaç gün 
içinde müzakerelerini bitire
rek dağılmaıın mukarrudir. 

larandaa aormuıtur 

ne bir şey?. ~ 
Gemiden atını da çıda.. 

muılardı. bindi ve yDrldO: 

Dişlerini gıcırdatıyor . al 
ed•1 

- Bana hakaret 1 
ha?. Gösteririm ben °0

:,_ 

Aradaki mesafe çok1'sbrıf 
idi. Bu aralık bazı t" 
şövalyeleri gözüktül~r. 106,ı· 
askerleri onlara dogro 1 eJ" 
yecek oldular. Ş&tıl1 of" 
ok atarak kaleye d 
kaçblar .• blclif' 

Aslan yürekli, bu 

üzerine durdu: 
- Kaleyi çevirin! ...r 

d
. (j....-

Kumandasıo• ver ı. -
)erdeki bütün aske~ 1' ..,r 
yavaş sahile çıkm•t• 

Jadı. ~ 
Ve bunu mliteakit' • ~ 

hücum etti. Kıbrıs b•~.r· 
böyle bir neticeye var•,,-.

nı biç ummamıştı. O 
teslim oldu. 19' 
Akşam üzeri Aıl•ll .. K. .,,_r 

rekli Ritar şehre gı . 1f 
Kıbrıs Hristiyan beyi .. 

zuruna getirterek: eıı'__ 
- Git - dedi - 0 _,r 

imparatoru Manuel 1'~ ~ 
nüse söyle kendi9i•!0• !" • • 1 ,... 

besabmı temizle111e•10 dof 
. Ew b • e or ul ram. ger enı v .,... 

bekliyenler olmaıayd•: ~ 
ona lstanbulu dar getir•~ıJ u I"" 
Bana, Aılan Yurck 

derler.. el~ İ 
Kıbrıı beyi yalvar• ti ,. ... 

du. Fakat Ritar kar• ,etti: 
mişti. Zabitlerine e~ ti, 

- Bu adamı· 111•11~ 
birlikte bir gemiye bi1',I 
kovalayınız ve kaleye ti,ıl 
Krallığı bayrağıoı ç•:Ji ;_,I 

Yani, Arslan ytıre fi~ 
Kudüs'ü zaptediy0 '• ,ı1'. 
Kudliı Kralına bağıtlı~• ti 

• of" ~ 
Çünktl onu ıevıY _,p 
onun karısının da e~~ 
bulunur bir kadıll 0 

duymuıtu. 

Ulus81 

Birlik. 
~Clndelik ıiyaeal ~-::: {Jlll" 

Sahibi: Haydar ]ı.tH" 
Neşriyat müdiirl: 

Hamdi Nıl$~ 
T elefo11: 'l77 , . .,-., 

Adres: lıOll 
Beyler sok•it 

Abone şartlar' :eti~ 
700 kurut se• ,.-
400 .. altı • 

ilin Şii~:. 
Resmi illnlar 

1
• ~ 

Maarif cemiye:.ı 11' · 
bilroıuna mOr• • ..ti 
melidir. id"" ı: 

Hususi ilialır : rtJI! 
hanede kararl•f~ 
Basıldığı yer :Afil 
matbaası 
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Italya 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 

• tlfusu çoğalıyor 
. Roına - Ita)ya hükümeti

~n Yapmış olduğu genel bir 
ıatatisr v • 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
"ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda 

Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük ala .. 
caktır. 

11 GANYMEDES,, vapuru temmuzda beklenmekte olup 
yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. f ıgc göre, Italyanın nü · 

:aq 30 Haziran 935 yılına 
. •dır 43 milyon 240 bin ki-
'.!:. baliğ olmuştur. 

" HERMES ., vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanla~ı için 
yük alacaktır. 

or · ıvıer ve şüreka-
"GANYMEDES11 vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 

kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Jiman· 
ları için yük alacaktır. sı t· · ınııtet vapur 

acentası 

d Cendeli Han. Birinci kor-
011 El Tel . 244.3 
"F lerman Liııyn Ltd. 

1011 
LAMINIAN,, vapuru ay 

it dQnda Liverpol ve Svven-
l a a ı · h . tıı k 6e ıp ta lıyede bulu-
ca hr. 
.. DR 

telli ACQ ,. vapuru 29 
lo :uzda Hull, Anvers ve 
bu~ tadan gelip tahliyede 
lo::•cak ve ayni zanıanda 
•la ~~ ve Hull için yük 

ca,dır 
1) . 
.. 

0Yçe Levante Liniye 
te

111 
ANGORA,, vapuru 13 

l!lleaıllluzda Hamburg, Bre
li,,d ~e Aaversten gelip tah-

N e bulunacaktır. 
Ot· V t 'hl • •ıp'll l u tu tarı erı ve 

deii ~ •ı:ın isimleri üzerine 
~~•khklerden mes'uliyet 

~dilmez. 

~atılı k motör 
12 bey . 

tıı.. gır kuvetinde (Dizel) 
...... k,ı. k . °"ota az ullanılmış bır 
. .. " satılıktır. Taliplerin 
~reha . 

'i~ 
1 

nemize müracaatları 
0 unur 

• l(i~ 
Plarınıza GOzel Bir 

Cilt H 
' tlhrulormı7.a Şık 

bit Albo m , Ve sair 

Cilt f~teri Yaptır
ltlak isterseniz : 

' l J;LVJ KAV AFLAR • 
Ca,.fı&ı d 

rı a 34 Numarada 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
11 VASALAND ,, molörü 30 temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen
hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve lska?dinavya limanla
rına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBAJUL YA .. vapuru 19 ağustosta gelip ayni günde 

Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket t;decektir. 
tlamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez . 

Al'~~ _,..__..._ --
Fada tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında FrateJJi Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

: .. 
Taze temiz ucuz 011 ıu 11• lK ijj li[j ./ 

lzmir milli emlak mü<lürlüğünden: 
Alsancak bahçeler sokağında 5 numaralı dükkan 47 

" ,, ,, 5-1 ,, dükkan 12 
" " ,, 5-2 " dükkan 1~ 
" " ., 5-3 .. dükkan 56 

ikinci kordon tuzhane sokağında 12 eski 18 taj nu-
marala dükkan 36 

Birinci kordon deniz banyoları karşısınd.1 bili numa-
ralı baraka 

Birinci kordonda 550 numaralı arsa 
Alsancak deı.Dir mehmetcik sokağında 7 numarala arsa 

Salhane men ~men caddesinde 35 numarala mağaza 
Servili han dahilinde 55-20 numarala oda 
Gazilu kemer caddesinde 208 no.h arsadan müfrez 220 

60 
150 
20 
65, 
74 

ne.la arsa 51 
Darağaç tramvay caddesinde 86 eski 66 yeni numarala ev 25 
Darağaç avcı sokağmda 11 eski 11 yeni no.h mukaddema 

bahçe elyevm tarla 23 
Darağaç altın sokağında 29 numaralı ev 77 
Kahramanlar sepetci sokağında 38 numaralı dükkan 17 

Karantina iskele caddesinde 1·3 numar alı büfe 55 

il ile ., 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
N. V. 

VV. F. H. Van 

Der Zee Sıhhat Eczanesi 

DEUTSCH:LE~0NTE LıN1E Raşturak No: 37 
"HERAKLEA,, vap.uru ha- =-

len limanımızda olup 25 •llllll llllllllllllllllllllll!lllllllllllıllllllllllllllllf llllllllllll lllllllllllllllllf llllll 111111• 
temmuza kadar Anvers, Ro- ı • • • İ -
~e.r da~, Hamburg ve Bremen Zfil}f yuıı meıısuca )_ 
ıçın yuk alacaktır. =r k A . . k . = 

.. DERINDJE,, v_apuru S Üf fi0llllli Şlf etı-
ağustosta bekleoıyor, 8 = . = 
ağustosa kadar Anvers, = Bu mOetısese, iki ynz bin lira sermaye ile ~ 
Rotterda~: ~amburg ve = teşekknl etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-= 
Bremen ıçın yuk alacaktır. = = 

11 ALIMNIA ,, vapuru 10 - fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait = 
ağustosta bekleniyor, Ham- = fzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasım sahn -

b~rg, Bremen ve Anversten - almıştır. }.,ahrikn hntnn teşkilat \'e tesisat \'e mfls· = 
yuk çıkaracaktır. = hd' · · ·ı k" • ·b· ı k" · 1935 = SERViCE DIRECT = ta ımını ı e es ısı gı ı anunusam • ta· = 

DANUBIEN - ribinden itibaren yeni ~irkct tarafmdan işletil· =: 
TUNA HATTI = mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· =: 

Karataş enveriye sokağında 115-1ve111 numarah dükkan 20 
Yukanda yazılı emvalin bir ıenelik icarları 5·8-935 pa· 

zartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere nıüzayede 
uğrayınız. konulmuştur. Taliplerin o saatta milli emlak müdüriyetine 

"TISZA,. motöril 9 ağus- = niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· §'§ 
tosta ~bekleniyor, Buda- = line faikiyeti her tarafta takdir ''e kabul edilmiştir. ~ 
peşte. Bratislava ve Viyana = Bn mamulAt Peştemalcılar ba~ında eski Orozdibak ~ 
için yük alacaktır. = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ''e !ilahş fab- § 

müracaatları. 2159 

~~ ~-~~;;. -~\\11111111111ıı1111111ııı111111111111111111111111111111111111111111111ıı111111111 ıı ı_ı ııı ııı_ıııınwılı_ 
1 

Otenler? l\tut- ~ ~ 

~~~kQıne0101> ~ ~-'f ürk Hava Kurumu_~ 
Geliş tarihleri ve vapur- - rika içinde yapılmaktadır. ~ 

lann isimleri üzerine mes'u = Posta kutusu: 127 ~ - -
liyet kabul edilmez. = Telgraf adresi: İzmir~--Alsancak § 

Birinci Kordon. telefon = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
N o. 200 7 • 2008 • . 111111111111111111iti11111111111• lll il il lll lll l lll l llllll l lll lll lll il lll lll lll lll l lll lll lll l lllUIİi 

•ı·--Sümer Bank--
tiııı ~ekerle· ~ 

•ıı . .'eernhe edi >-. § Büyük Piyangosu ~ 
DOKTOR 

:Q~ ;; Şimdiye kadar binlerce kişiyi -=-~ 
Alı• Ag~L - . . . = ilD = zen~lll etmıştır • ~ Çocuk Hastalıkları Fabrikaları mamulatı 

Yerli nıalların en iyisi, en ağla

mı, en ucuzu en güzeli 

\ıe h rn. 
~ r.ien ~ahapın 

Gstnn h" 
~it ır nın8• 
~ke · tıll rı olduğu· 

~llUtrııavı n:: ' 
l(bb~ .._; 
"""eu · -O iatiy 1 rıınshil 

e11ter ş 
S11tL ahap 

qat ~ 
t._f)I sOrgon ........., 

'"ın, M ,_.,. 'd aruf •'-1 
"e epolarından :f] 
~ ~Qeferden 

•111 ... . 

= 19. cu tertip 4. cO keşide 11 Ağustostudır~_- Mütehassısı 
11·ınci Beyler Sokağı N. 68 

- Büyük ikramiye: 35,000 Liradır: • Telefon 3452 

= Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık~ J ufus sayımı = ikramiyelerle (20,000 lira) Jık mnkafat ~ 20 Ilkteşrin Pazar 
~ vardır. ~ gilnft yapılacak 
~ J 20 Ilkteşrin 1935 Pazar 
-~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\\\"" günü memleketin her tara· - ~ 1 • fında genel nüfus sayımı ya· 

Hamza Rüstem f otog"' raf hane ve pılacaktır · 
1 - Nüfus sayımına esas 

f otog"' raf malzeme mag"' azası olmak üzere Belediyelerce 
bütün binalara numara ko-

Hamza Rü5tem beyin foıop-afhane&i. !:mirde en ıyı nulmaktadır. 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Bevkoz kunduraları 
.1 

Bakırköy bezleri 
Sümer Bank yerJi maJJar pazar~ 

lzmir şubesinde bulursunuz 
foıograf çekmekle şöhret bulan bir san'aı oca!ıdır. En 
müşkıilpesenı olanlar dahi, burada · ..çektirdikleri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rü5tem beyin, f oıograf malremesi satan ma-

---1stanbu1 ve 
2 - Numarasız binalarda 

oturanlar hükümete haber 
vermeğe mecburdurlar. Otur
duğu bina numarasız olduğu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve si- ~ 

len ve kaldıranlar için para 1 
cezaaı vardır. 

'lrakya 
ğazası da muhterem müşterilerinin ince zevklerine göre 

·her çe.şit mallan, f oıograr makinelerini bulundurmakıa· 

dır. Bir :ıyarel her şeyi ispata kafidir. 

(tzmir • Battorak caddesi, Refik 
6· 13-20-27 3-10-17-24·31 

Şeker Fhrikaları 1,flrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000"fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördiincü Vakıf ban 30-40 
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·SON .· TELG ~AFLAJl· 
• p • • • . •· . 

Vergi 
Kaçakçılarını haber 
verenlere ikramiye 

·~ 
Bıçakla 

ret· 
Karnından ağır su 

te yaralamış 
,o· 

japonya'nıo Uzak ~arkta yaptığı hazırlaklar, nazarı dikkatı çekmekte devam ediyor 
Finanı bakanhiı ilbayhk· 

lara ıönderdlği bir bildirim
de; Buiday kuruma vergisi 
ile uçak reaimi "metumlarını" 
haber verenlere de ikramiye 
verileceğini bildirmiştir. 

Çorak kapıda yokutl0 b· 
kağanda oturan Girtli r.t~, 
med oğlu celeb ffilt' .,. 
vaktile \>ir para meı'eletl ,. 
den kavgalı buluodui0 c k 
leb Ali'nin önüne geçel~i 
Ali'yi bıçakla karaıaıD 1

1
, 

Orduyu idare edenler, kabineye yeni 
bir müdafaa programı vermişlerdir Eski borçlar 

Eski borçlar hakkında ev
velki gün Finans bakanlığın· 
dan Defterdarlığa bir bildi· 
rim gelmiştir. Bu bildirimi 
aynen •ıağıya yazıyoruz: 

yerinden ağır surette ::ıı· 
lamııtır. Hüseyin ya ~ıclı· 
mıı, Ali hastahaneye k11 

rılmışbr. 

. 
Yeni program, 1936 yılında başlıyarak beş yıl içinde tatbik olunacak. 

Eski kuvvetler, yenilerle değiştirilecek. Ayaşi istifa ile korkuttu Dikkatsiz 
Arabacı bir çoc1Jğ1J lstanbul 27 ( Özel ) - Tokyodan haber veriliyor: 

Japon Sil hakanı general Ayaşi askeri bOtçesinden 
tenzilat yapıldığı takdirde istifa edeceğini bildirmiştir. 

Tokyo 26 (A.A)- Gazetelere gôre, ordu tarafından 
kabineye yeni bir mQdafaa programı verilmiştir. Bu 

kilerin yenilerle deği~tirilmesini hedef tutmaktadır. 

Program 1936 senesinde haşlayarak beş yıl içinde tat

bik edilecektir. Programın tatbiki için 60 milyon in. 

giliz lirası harcanacaktır. Hava kuvvetleri iki misline 

yaraladı şı· 

program ordunun yeğreminin kuvvetlendirilmettini, es· çıkanlacaktır. 

1927 Finansel yılı sonuna 
kadar ulusal hükumet bütçe
lerine müteallik borçların 
belgelere istinat etsin etme
sin 1513 sayılı kanuna tabi 
tutulacakları Finanı bakan· 
lığından ilbaylıia bildirilmit· 
tir • 

Dün, Kahramanlar'd• 
111

,d 
hidler caddesinde A~ tek 
oğlu r ec~b idaresindeki ojlı 
yük arabası, Siileym~D r 
Enver adındaki çocuı• çt'tıl 
mıı ve çocuk yaralaallllf 
Arabacı yakalanmıttır. 

-------·· ........... ·--------Hava tehlikesi 

Maraşlılar ürünlerinin 
yüzde ikisini veriyorlar -Hava kurumuna 5 bin lira veren 
Filibeli oğullarına teşekkür edildi 

Ankara, 26 ( A.A ) - İz- vereceii tahmin ediliyor. 
mir'de Filibe'li Süleyman Göynük, 26 ( A.A ) - il 
oğulları, Türk hava kuru· parti baıkanı diln halkevinde 
muna bet bin lira vermiş· hava tehlikesi hakkında bir 
lerdir. Hava kurumu genel konferanı verdi. Konferanı 

merkezi bu değerli yardım ian dinleyiciler üzerinde büylik 
dolayı bir teıekkilr mektubu bir tesir yapmııtır. Hazır 
göndermiıtir. bulunanlar derhal tehlikeyi 
Maraı 26 (A.A) - Hava bilen üye yazılmıılardır. 

tehlikesine karşı veritler Ma· Bağcılar ve ekiciler ilrilole
raıta hararetle devam et- rının yüzde üçiln6 hava 
mektedir. Bugün ilbaybkt a kurumuna vermeği kabul et· 
toplanan çiftçiler ürünün gay· miılerdir. Uluıal ıavatta 

ri safi yüzde ikisini ve çeltiğin özverirJiklerile kendilerini 
gayri safi yüzde birini hava göstermiş olan Göyntik'Hiler, 
kurumuna vermeği kararlaş· hava tehlikesini önlemek için 
brmıılardır. Bu karar ilbay· de içten gelen bir iıtekle 
lık hududu içinde tatbik edi· çalaımakta ve diğer ilçelere 
lecektir. Önemli bir gelir örnek olmak istemektedir. 

.... •• • •• "4ta 
Sağlık Bakaolağınıo gDzel bir kararı 

Süd hakkında bir 
öğren ek hazırlandı 

·-·-· Program tathika haşlanınca, artık 

hilleli sod içmekten kurtulacağız 
Ankara - Sağlık ve soı· 

yal yardım bakanlığı tara
fından, ıild hakkında bir 
öğrenek hazırlanmııtır. Bu 
öğrenek yakında resmi ga· 
zede çıkacaktır. 

Buna göre, süt hangi hay· 
vandan ahnmıı ise onun ismi 
zikrolunacak, yalınız .. ıild" 
kelimesi inek ıüdünü anla· 
tacaktır. Hastalıklı hayvan· 
)arın südlerile bozuk, kötü 
ve kanşık südler ıatılamıya
caktır. Süd kaplarına, cinsi· 
ni gösteren etiketler yapış· 
tırılacak, cinıine göre etiket· 
Jer ayrı renkte olacaktır. 
Halis ıüdiln vasıfları saptan· 
mıştır. Südü sağan ve satan· 
lar hastalıksız olacaklardır. 
Süd taşınan kaplarla araba· 
lar ve hayvanlar baıka işler 
için kullanılmıyacaktır. Satış 
yerleri ve ölçüleri temiz ola
caktır. 

Pastörize süd satan yerler 
cihazlarını uraya muayene 
ettireceklerdir. Bunlar, ev, 
abdesthane ve baıka tilrl6 
binalarla doirudaa doiruya 

bitişik olmıyacaklardır. Bu 
gibi yerlerde otomatik alet
ler bulunacaktır. Yazın 24, 
kışın 48 .. atta aatılamıyan 
südlerin yeniden pastörize 
edilmesi yasaktır. 
Yoğurt kaplarına yoğur

dun cinıini ıösteren etiket· 
ler yapıştırılacaktır. Yoğurt• 
ta yabancı maddeler bulun· 
mıyacaktır. Yoiurt kabı ka· 
palı ve nerede ve kimin ta· 
rafından yapıldığını ıösteren 
etiketler olacaktır. 

Küçllk üretmenlerden baı
ka, evlerde veya ıatıı dük· 
kialarında yoiurd yapılamı· 
yacaktır. 

Kaymakların bir kilosunda 
25 ıram yağ' bulunacak, 
bunlara niıaıta ve baıka 
ıeyler karııtırılmıyacaktır. 

Sarhoş 
Bayraklıda Menemen cad· 

de1inde Mehmet •• Hllsnü 
sarhoı olarak bafarıp çatır· 
dıtından yakaluarak Uiup 
werilmittir. 

Orman yangını 

Yangin bölgesi 
~ok genişledi 

lzmit Ilbayı, yangın 
ti. Ateş devam 

• 
yerıne 

ediyor 

• 
gıt-

lıtanbul 27 (Özel) - De· 
rince ile lzmit arasındaki 
Ormanlarda çıkan yangın 
tehlikeli bir durum almııtır. 
lzmit ilbayı, yansıın mınta· 
kasında bulunmakta ve sön-

dilrme ameliyesini idare et· 
mektedir. 

Civar köyler de yanıının . 

söndürülmesi için yardım 

ediyorlar. Yangın alanı çok 
genitlemit bulunuyor. ··-Kafandaris jNomayiş Yaptılar 

Çaldaris kabinesini Istaobul - Napoliden do-
dftşft k • ı• iu Aferikasına asker sevk 

rme 18 ıyormuş edilirken, halk nilmayiı yap· 
lttanbul 27 (Özel) - Ati· mıı ve lngiltere ile Japonya 

nadan haber veriliyor: aleyhine tezahüratta bulun· 
Terakkiperver Cümhuri- muı, dıvarlara bu iki devlet 

yetçiler lideri M. ( Kafanda- Jet için hakaretiamiz yafta 
ria) in, Napolideki arkadaı· yapııtırmıılırdır. 

larile konuıarak Çaldariı Sıcaktan ha ) 
kabinesini deYİrmek Üzere yı m iŞ 
bir hareket hazırladığını ıa- Dün, 65 yaşlarında Feride 
zeteler yazıyor. ( Proiya) ; adında bir kadın Gaziler 
harp divanında muhakeme mahallesinden geçerken bir 
edilirken masumiyetinden denbire yere düşmOş ve ağ-

zından ve burnundan kan babaeden Kafandaris'in böyle 
gelmeğe başlamıştır. Feride-

bir hareketini tiddetle tak- nin sıcaktan bayıldığı anla· 
bih etmekte ve istediğini ıılmıı ve derhal memleket 
yapmakta serbest olduğunu hastahanesine kaldırılmır. 

1927 Finanıiyel yılı sonu· 
na kadar ulusal bükimet 
bütçelerine müteallik borç· 
larla bütçe ve adi emanet 
hesaplarında kayitli borçlar 
mutlak surette bu kanun 
mevzuuna alınmış olduğu hal
de bazı yerler mal memur· 
larınca belgelere milstenit ol· 
mıyan borçların 1513 1ayıh 

it an un mevzuu dışında· telak
ki edildiği ve bu madde 
ile tayin edilen mliracaat 
müddetinden sonra alacak 
sahipleri tarafından hazine 
aleyhine hakyerlerine ikame 
edilen davalarda bu kanuna 
istinaden müruru zaman id· 
diasile ref'i dermeyan edil· 
mediği ve bu sebeple hakyer
lerinden hazine aleyhine ilim 
çıkmasına sebebiyet veril
diği ıörillmüıtilr. 1927 Fi· 
nansiyel yılı sonuna ka
dar ulusal hilldimet bütce 
)erine müteallik borçlarla 
blitçe ve idi emanet hesap· 
larında kayıtlı borçları bel
ıelere müstedid olsun olma· 
sın ıilmülü dahiline almıı ol· 
duğundan kanunda muayyen 
olan müddetin bitmesinden 
sonra bu gibi alacaklılar 
için hazine aleyhine hakyer· 
lerine ıkame edilecek dava· 
Jarda maddenin sarih olan 
hilkiimleri dairesinde müruru 
zaman noktasından müdafaa• 
da bulunulması bildirilmiştir. 

Berberler 
Hafta tatili yapııca~ 

Berberlerin hafta t•'.,ı,,ı 
iştirak ederek, Pazar ı8 ...w 
çalıımamaları takarrOr '1~ 
mit ve tecim odaııad" ~ 
hususta verilen karar, ••.ı.., 

• ,P"-
gün Berberler ceıD1~ ·ı,.· 
bildirilmiştir. Yanad•D ~ 
ren bütün berberler 
tatili yapacaklardır · 

Belediye 
Memurlarııııı 

• 
Hakaret eti• 

Karııyakada Ke!°al~ 
caddesinde Cafer 011° -' 
lbrahim, sıhhat cOzdaoJ ' 
ayenesini yapan Beledi~ 
bata memurlarına bak fi' 
bulunduğundan TDıeJ' 
rilmiıtir. 

Seyyar 
F otoğratcıyı dOf' 

mOşle~ .,,1 
Bektaı oğlu Azız il fc". 

daıı Mllılim, dilD ıec:•.~ 
halde aahoı olmuı •• ~~" 
melik caddesinden l'çı;c.f. 
raıtgeldikleri seyyar ~ 
rafçı Bahaeddini feD~0 ,1 
dövmüılerdir. Zabıta .ı"f' 
hoı mütecavizleri yak 
tar. 

ilive ettikten ıonra, cümhu· 
riyetçilik iddiaıında bulunan· 
ların Venizeloı'un köleleri 
olduğunu ileri sürmektedir. 

Gizli 
Ayin yapanlar 

Komünistlerin muhakeıııe' 
sine hu sabah haşlandı ~· 

Suçlular, halkı httkômet aleyhine tahrik ediyor (Bıtle 
çi Kızıl lzmir) adında bir de gazete dağıt;yprl~~~I lıtanbuJ - Nevıehirde 

gizli Ayin yapan 25 kadın 
ve erkek yakalanmıştır. 

~ 
ölüm 

1. Mayıı günii, ıehrin muh- KoJlej mezunu kitib Meh- hakefedilecekleri bıldır , 
tehf yerlerine beyanname med Emin, kunduracı Sali· du. , ti )91 
atmak ve halkı hükflmet a· heddin, kunduracı Mazhar, Bundan sonra beY ~ p JI' 
leyhine tahrik etmek suçun· kunduracı Ahmed, kunduracı kime muhakemeoio ıı• ~,ti' 

Mütekaid binbaşıladan danh mkaznu~ 13 bKo~ünistin Hasan, Hamza oğlu Süreyya rak devam edi1111eıio'ıo'P' 
Seferibiıarli Süleyman mu a emesıne ugunJ aaat , . ,. 
Şevket, bir miiddettenberi 10,30 da Ağırceza hak yerinde ve lstanbul da bastonculuk veımıı ve halk _.

11
, 

müptela olduöu hastalık- baılaomıştır. Mahkeme sa- yapan Mehaned oğlu Fevzi çıkarılmıştır. d b". 
• • d" ıo • ,., tan kurtulmıyarak evvelki loou ve koridorlar, halkla 1 ı. Maznunlar ara• . CI I 

sıün ölmtıı ve Karantina• dolmuı bir durumda idi. Suç- Suçluların hüviyetleri tes- nan Giritli HOıeY1~ ,ti~.JI 
daki hanesinden kaldıra· Jular, Jandarmaların muha· bit olunduktan ıonra mOa- Girid Kandiye Lif 0,P~I' 
Jarak asri kabristana gö• fazası altında hak yerine ge- tantik raporu okunmuıtur. mezundur. 1932 •'ıs~'~ 
mülmüıtür. Merhum, her• tirilmiı ve hakimlerin huzu· Bunda, Türkiye Cumuriyeti lstanbul Ağırcez• ıo• 4 ";, 
kesin tevecühünü kazan· runa çıkarılmııtır. teıkilitı esasiye kanununu since komlinistlikt;~..,u -'.' 
mıı temiz ruhlu bir yurt- Bunlar, Şayak f.abrikası deği,tirmeğe teşebblladen hapse m&hkuıD e ~t-' "_j 

taıtı. Ölü hakkında rab- amelesinden Karııyaka'Jı ve (Emekçi Kızıl lzmir) iı· 3 sene hapiı yattı ,d,r-
met dilerken oglu diş Hayri Tekin, Glen Tobako minde gizli bir gazete çıka- ra aftan istifade tol• ,JJ 
doktoru Refik Şevket ve kumpanyasında amele Ömer rarak ve beyanname atarak hapisten kurtuJ111utt••~" 
damadı arkadaıımız Ke- oğlu Mebmed, kunduracı Is- halkı hükumet aleyhine ha- Giritli Ahmet~ Jı t~~· 
mal Talat Karaca ile ai- mail Hüseyin, ıoför Zekeriya, rekete getirmeğe çahımak- gt:lerek Komilıuıt ~..I 
Jeıi halkına taziyetlerimi· tecimer Girid'li Hilseyin tan ceza ltanu~n 146 ıncı ve yapmaia çalıım•f• 'o'fY 
zi ıunarız. Cazım, Ayvafık'ta kondura· 174 cll ve 64 cil maddeleri din de lıtanbuJdall 
~ım•-••----~; calık yapan Abmed Çal, mudbiace Aiırceıacla mu· meler ıetirmiftir • 


