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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

Ras lmru 
Sosyeteye dahil devletle

re hitaben bir beyanname 
neşrederek Habeş davasını 
unutmamalarını istemistir 

~ 

........:::--'--...;.._---..;._~~~~~---------~· 

~iy" N~TieAi;;~ya' nin mÜş: Eyın;iİte~ Kralı Asiler, dün birka9i·~;t;;ı 
. A Londra ~'!___vardı - daha zaptettller 

tereken askerı hazırlıklar Suikastçi_ bir seneye}hti_lalcı kıraat Sen Sebastiyene girerken, 
mahkum oldu şehır yanıyordu. Büyük taarruz başlayor 

Yaptıkları ı•ddı•a edı•ıı•yor.~ lstanbul 15 (Hususi) 

1 

Sa Majeste sekizinci Edvard, 
Dün Londra'ya varmıştır. Ge
çenlerde Krala suikasd teşeb· 

A\rrupa teh ike karşısı-ndadır. Hı·tıer ve Mus·- büsünden suçlu o!an şahıs. kralı korkutmak cürmünden 

solini Ingı·ltere Kralının seyahatına karşı- bır sene gürek cezasına mah· 

lık ol İnak 
1
üzere faaliyete geçecekler-iniŞ 

kum edilmiştir. --------Basra harap ol
duktan sonra Almanya lngiltere'ye nota verdi 

ında Almanya'nın askeri ha
zırlıklari ile alakadar olmak 
üzere gene askeri mahiyette 
bazı kararlar ittihaz edilmiştir. 

B Hitler, Nurenberg'te sö9lev veriyor 
re berlin 15 (Radyo) - Nu· yoları ile neşredilmiştir.Hitler 
S:: erg'te toplanan Nasyonal Bolşevizmin dünya için bir 
surısy~list kongresi, dün akşam felaket. olduğunu, bütün ciha-

ı r liitt ç ı~aını yapmış ve M. nı bu afetten kurtarmak lazım 
&tt :r hır söylev vererek kon· geldiğini söylemiş. Almanya· 
~1 kapatmıştır. nın hiçbir düşmandan kork· 

~. H~azından muztarip olan madığını ilave eylemişti!. 
~ 1tler'in son nutku bir Hitler'in nutkunu müteakip 
}İiılla'.1 fazla devam etmiş ve bir geçid resmi yapılmıştır. 

Taymis ve Deyli Telgraf 
gazeteleri ~de, Almanya'nın 
cihan sulh ve emniyetin\ boz
mak için azami surette silah· 
landığını yazmaktadırlar. Av· 
rupa'da endişe vardır. 

istanbul, 15 ( Hususi ) -
Almanya, lngiltere'ye bir nota 
vererek, aktedilecek Lokarno 
konferansına, Sovyet Rusya· 
nın iştirak etmesine katiyen 
raz~oliiilıyacağını', bu takdirde 

kendisinin konferansa gelemi· 

yeceğini bildirmiş, ayni za· 
manda konferansın:Teşriniev
velden sonraya talikini iste· 
miştir. Almanya ayni zamanda 
müstemleke hakkındaki talep· 
lcrinin bu konferansta müza· 
kere ve hallini de ileri sür· 
mektedir. 

lstanbul 15 (Hususi) - Bul· 
gar matbuatının neşrettikleri 
bir habere göre, lngiltere Kra· 
lmın yapmış olduğu son seya· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Ras İmru'nun bir 
beyannamesi 

İstanbul, 15 ( Hususi } 
Habeş imparatoriçesi Hayfa. 
dan Kompeti vapurile Londra· 
ya geçmiştir. Zevci ile beraber 
bir müddet, Londra civarında 
satın aldıkları villada otura-

caktır. 
Gorc'deki muvakkat Habeş 

hiikiimetini idare eden Ras 
lmru bütün cihan devletlerine 
hitaben hir beyanname neşre· 
derek sosyetenin toplantısında 
Habeş meselesinin unutulma· 
anasını istemiştir. ------

Troçki 
lspanya'ya gi-lip 
yerleşmek istiyor 

Lizbon 15 (Radyo) - Bu
raya gelen bir habere göre, 
Norveç'te bulunmakta olan 
Troçki, Katalonya hükumetine 
müracaat ederek, orada, ser· 
best oturabilmesi için kendi· 
sine müsaade verilmesini ıs· 

tem iştir. 

------·~· .... ··-------Kücük itilaf müzakereleri bitti 
,,,. ' 

Yugoslavya başvekili 

lhti/alcı askerler 
lstanbul 15 (Hususi)- lhti· 

lalcılar dün sabah Sen Sebas
tiyeni de zaptetmişlerdir. Şeh· 
rin mühim bir kısmı yanmış 
ve pek çok milis öldürülmüş· 
tür. 

General Franko ve Mola 
kıtaatı şimdi Madrid'a taarruza 
hazırlanmaktadırlar . 

Valadolid, 15 (Radyo) -
ihtilalcileri1' bir tebliğine göre, 
Sen Sebastiyen'i zapt~den 
asiler şehirde mühim miktarda 
silah bulmuşlar, 50 kadar top 
ele geçirmişlerdir. 

Nora Enivotyanos' da milli-
yetperverler tarafından zapte· 
dilmiştir. Bundan · başka iki 

karavana başında 
seçerek, bir komiteyi kontrola 
memur etmiştir. 

Portekiz henüz ne delege gön· 
dermiş ve ne de komiteye 
iştirak edip etmiyeceği hak· 
kında bir cevap vermiştir. 

Burguz 15 (Radyo)- Gaskon 
ya körfezinde asi filonun ami· 
ralı, bu limanlarda bulunan bü· 
tün ecnebi ticaret gemilerinin 
derhal bulundukları yeri terk 
etmelerini bildirmiştir. Bu li· 
manlara torpil dökülecek ve 
Bilbao ile Satander denizdt:n 
de muhasara edilmis olacak· 
tır. 

M. Mussolini Ma. 
şehirde alınmıştır. 

Henday, 14 (A.A) - Nas· car nazırla ko-
yonalist telsizinin bildirildiğine nuşacak 
göre, Alınirante Cerbcra kru· 
vazörü cumartesi günü Sen Roma, 15 (Radyo) - Roka 
Sebastiyen'den kaçan 300 ko· Della Kominoto'da bulunan 
münist milisini hamil bir va· M. Mussolinin bugün Roma'ya 
puru yakalamış ve içindckile- gelecek ve Avusturya hariciye 
rini esir etmiştir. müsteşarile görüşecektir. 

Londra, 15 (Radyo) - Is- Roma' da bulunmakta olan 
panya işlerine ademi müda- M. Şimit, kont Ciyano ile bir 
haleyi kontrola memur bey- mülakat yapmış ve gece de 
nelmilel komite bugün toplan· şerefine verilen ziyafette bu· 

dini bınl.crce kişi tarafından lstanbul 15 (Hususi)- Son 
~ bütün Alınan rad· Nurenberg kongresinde başta 

J 1 M. Hitler olduğu halde bütün 

·-·-T 
H k • y • R y mış ve üç kişilik bir komite lunmuştur. 
ur ıye, unanıstan, omanya, ugos. ,.--------------~-----
lavya ve Cekoslovakya arasında yeni 1 --(.Ulusal Birlik) e Göre,-- ) 

Çekoslovakya'ya gitti 

Ç· apon ar Alman şeflerinin doğrudan 
r~ Ordusunun Paka· doğruya Komünizmi istihdaf 
relen . k .

1 
. . eden nutukları, bütün Avrupa 

çe ı mesını ve Rusyada dikkatle takip ve 

İstiyorlar tetkik edilmiştir. Sovyet gaze· 
teleri, bu nutukları tahlil ede· 
rek Hitler rejiminin hiçbir mu· 
vaff akiyet gösteremediğini yaz
maktadırlar. Dün Nurenbergte 
Alman ordusunun yaptığı res· 
migeçidden sonra M. Hitler 
beyanatta bulunarak: 

~<lk .San· Kay - Şek 
t~~c ~o lS (Radyo) - Hari
tı~c N &.zırı, Harbiye ve Bah· 
~~tdikt a~ırlarının müştereken 
-ı Ş erı ka .. . 
'-'~ an rar uzerme, gene· 
~~t.eq Ra.y Çek'e bir nota ile 
~\l:t ederek 19 uncu Çin 

İıtt u~ Pakai' den çekilme· 
laılftir. 

- Almanya dahili ve ha· 
rici sulh için çalışmazsa bütün 
görülen mesai manasız ve 
lüzumsuz kalır. Biz şöven de· 
ğiliz. Benim imanım şudur ki, 
Almanya'nın bütün muvaffa· 
kiyetleri, askerinin cih,mın, en 
birinci askeri olmasından doğ· 
maktadır. Şu anda karanlık ve 
korkunç bir devre geçirmekte· 
dir. Bunun için, her fedakarlık 
lazımdır. Çünkü Almanya' da 
tereddüd, korku ve hicap 
yoktur. Alı~anya daima zaferi, 
daima ileriyi düşünmüştür. 
Allah alçaklarla beraber 

olamaz!" 
Fransız gazetelerine göre, 

ltalya'nın ıon kabine içtima· 

b;r anlaşmadan bahsediliyor '--·::--"":-""""--------------
Sulh, bombalarla . oynıyor 

Balkan devletleri hariciye Nazırları / Titülesko 
çekilmeden evvel yap~lmış bir klişedir J 

Bükreş 15 (Radyo) - Ro
manya hariciye nazın M. An· 
tanesko yakında Belgrad 'a 
gidecek ve M. Stoyadinoviçe 
iadei ziyarette bulunacaktır. 

Prag, 15 ( Radyo ) - M. 
Stoyadinoviç bugün Bretislav 
dan gelmiş'tir. Yugoslavya 
başvekili Pragda cumhur reisi 
M. Benes'in şatosunda birkaç 
gün kalacak ve sonra Pilerm 
ve Uski şehirlerine gidecektir. 

Bretislav, 15 ( Radyo ) -
Küçük itilaf konseyi, dün biri 
sabahleyin ve diğeri öğleden 
sonra olmak üzere iki toplantı 
yapmış ve mesaisini bitirmiştir 

Netredilen resmi tebliğde, 

küçük itilaf devletleri arasın· 
da tam bir fikir mutabakatı 
mevcud olduğu; konferansta 
Tuna havzasının iktısadı du· 

rumu, küçük itilaf devletleri· 

nin askeri kuvvetleri ve Ma· 

caristan'ın vaziyeti hakkında 

görüşmelerde bulunularak bazı 

kararlar verildiği bildiril
mektedir. 

Cenevre' de söylendiğine 
göre, Balkan antantı ile kü
çük itilaf birleştirilecek ve 
Türkiye, Çekosloyakya, Ro· 
manya, Yuğoslavya ve Yu· 
nanistan arasında yeni bir 
pakt yapılacaktır. 

Dünya muhakkak ki, Nuh'un kazanı gibi kaynıyor. Hahe· 
şistan işi ile ateşe vurulan bu kazan, şimdi Avrupa'nın harp 
mayasını olgunlaştırmağa ve pişirmeğe çalışıyort 

M. Hitıer Nurenberg'te bağırıyor: 
- Müstemleke isterimi 
Minskte Rus ordusu tayyareleri, cihan askerliğinin hiç gör· 

med1ği bir hareket yapıyor ve binlerce askerle 18 top ve 150 
mitralyözü havada taşıyıp cephe gerisine bırakıyor . • 

Keza, Fransız ordusu manevradadır. 
lngiltere sağ cenahı, milli müdafaa zoru ile Baldvin'iııin 

sandalyasının bacaklarına yapışmış bulunuyor ve mütemadiyen 
çekiştiriyor. 

Macaristan, Trianon muahedesini yırtmak ve orduyu kur· 
mak için hazırlanmaktadır. 

ltalya için tekrar ve izaha hacet yok: 
Faaliyeti, manevraları devamda. 
Bütün bunları göze alınca, insanın, zavallı sulh namına acı 

acı gülümsemesi imkanı var mıdır?. 
Mübarek sulh, bir top namlısının üstüne oturmuş, güğercin 

yerine tayyare uçurtuyor ve bombalarla oynayıp duruyor .. 
Bu oyun ne vakte kadar devam edecek, belli değildir. 
Fakat görünen köy kılavuz istemediğine göre, bombalardan 

biri düşüp te ilk tarraka işitildiği gün, kitapların bahsettikleri 
cehennem, Avrupa'nın üstünde kendisini gösterecektir. 

Sulhun cenaze merasimine topla, tüfekle iştirak etmesek ne 
mutlu; fakat vaziyte bakıp ta böyle bir ümide bel bağla· 
mak o kadar imkansız kil. "' . 



Sahife 2 

Uzak şarkta kaynaşma var!. 

Japonya, şimali Çin'i almak için 
ne zaman harekete geçebilir?. -----

Kemalpaşa ıcra memurlu· 
ğundan: 

Armutludan akçalı emine 
l 00 lira ve masraf vermeğc 
borçlu Kemalpaşa eski tapu 
memuru ölü malik veresesinden 
karısı ve küçük evlatları ihsan 

Şimali Çin'deki garnizonlarda faaliyet fazla- doğ~n ~iyazi orhan v.e tu_rhanın 
~ •• • •• • velılerı lemnnm murıslerı ma· 

dır. Mutemadıyen asker gonderılmekte ıikin ağustos 931 tarih ve 39 

il 
• • • no. lu tapu senedile mutasar-

Ve yo ar !DŞa edı)mektedır rıf bulunduğu kemalpaşanın 
La Tribune des Nations ekonomisi üzerinde muvakkat oturan Japon'ların miktan meyhane boğazı mevkiinde 

gazetesinin Çin muhabiri Pi· bi.· kamçı darbesi tesiri yaptı. birdenbire 6000 e yüksel· sağı fırıncı turna solu yol ar· 
erre Daral yazıyor: Fakat dünya buhranının ağır· miştirr. Moğolistan muhtar:- kası mukaddema Ömer oğlu 

Cenubi Çin'de vaziyet ta· laşması hemen bütün yabancı yetinin ilanı, uzun zamandır veresesi 7.evcesi hanesi önü yol 
·ı d 1 ·b· l ile mahdut tamamı 1000 lira mamı e ay m anır gı ı o ur- piyasaları kapadı ve Japon bu eyaleti kendisi için kay· 

ken, şimali Çin' de bulutlar endüstrisinin vaziyeti bugün bediim iş sayan Çin' de hiçbir 
toplanmakta devam ediyor. çok endişe uyandırıcıdır. ehemmiyetli reaksiyon uyan· 
Japonya'nın "Asya politikası" Japonya bugün tamamile dırmıyacak, şimdilik bir ma· 
gerçekleştirmeye doğru ataca· endüstriel bir memleket haline ceraya aıılmak istemiyen Sov· 
ğı yeni bir adamın gccikmi· gelmiştir. Daha on sene önce, yeller birliği de buna karşı 
yeceği sanılmaktadır. Bir za· Japon ihracatının yarısını ham müdahalede bulunmıyacaktır. 
mandır durmuş görtünen Ja- maddeler teşkil ederken, Ja· Fakat şimali Çin'in beş 
pon ordusunun ileri hareketi, ponya şimdi ham maddeler vi1ayeti için vaziyet ayni de.-
pek yakında tekrar başlıyaca· idhal ve hemen yalnız mamul ğildir: Bunlar, halkının büyük 
ğı benziyor. maddeler ihraç etmektedir. Şu bir ekseriyeti hakiki Çin'liler· 

Japonya'nın bütün ekono· halde endüstri mamulatı için den mürekkep olan, ayni za· 
misine • Ve belki de bütün mahreçler ve bu endüstriyi manda Pekin ve Tivençin gibi 
politikasına • h=ikim olan besliyecek ham madde kay- tarihi şehirleri de havi bulu-

muhammen kıymetindeki ha· 
nede seksende 16 hisseyi şa· 

yıası satılmak üzere müzaye· 
deye verilmiştir. 15/ 10/936 
perşe;nbe saat 11 de Kemal
paşa icra dairesinde yapılacak 
birinci artırmada teklif edile
cek bedel muhammen kıymetin 

0o 75 şini bulduğu takdirde 
iha\e edilecektir. Böyle bir 
brdr l rlde edilmediği takdirde 
müşterinin mülzemiyeti baki 

kalmak şart ile artırma 15gün daha 
uzatılarak 30/ 10/936 cuma günü mes' ele nüfusunun son dere- nakları bulmak kendisi için nan yerlerdir. 

ce sür'atli olan artışıdır. Ja- hayati bir ehemmiyeti haizdir. iyi malumat sahibi mahfe!- ayni saalta yapılacak ikinci 
pon'larm yabancı ve sömürge Şimali Çin Japonya'ya işte lerin söylediğine göre, Japon artırmada en son teklif edile· 
toprak l :ıra göçmesini -temin bu şartları arzetmektedir. Da· ateşemilitcrleri, Şubat hükumet 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

Müflis Mustafa Nuri iflas 
idaresi memuru avukat Nuri 
Eettah'ın istifası dolayısile 
yerine diğer bir zatın intihap 
vesair hususat hakkında görü
şülmek üzere masaya kaydı 
kabul olunan alacaklıların 
25/9/936 cuma saat onbirde 
lzmir birinci icvı ve iflas dai
resinde bulunmaları ilan olunur. 

cek bedel muhammen kıyme· 
tin % 75 az olduğu takdirde 
2280 no. lu kaaun mucibince 
halen düşürülen borcun tak
site bağlanacağı cihetle almak 

istiyenlerin ihale vakıtlarında 

icra dairesinde hazır bulun· 
maları ve fazla izahat istiyen
lerin bugünden itibaren açık 
bulunan şartnameyi görüp tet
kik eylemeleri ve bu mülk 
üzerinde bir güna hak iddia· 
sında bulunanların 20 gün 
zarfında daireye müracaatla 
vesikalarını göstermeleri aksi 
takdirde müseccel olmıyan gibi 
hak alacak sahiplerinin pay
laşmadan hariç tutulacağını 

ilan olunur. Dosyanın numa· 
rası 933/761 dir. .. 

için yapılmış olan bütün gay- ha birkaç ay önce Japonya· darbesinin akamete uğrama- • 
retlerin de tam bir akametle nın kendi hakiyeti altına koy· sın dan sonra, umumi siyasetin .. ~~~~~~!!!!~!!!!~!!!!!~~~!!i'.!!!!!~~· 
neticelenmesi de buna ilave maya teşebbüs etmiş etmiş bir müddet için sivillerin eline BAŞDU RAK 
edilmelidir. ld · ·· 1 d o uğu bu mm taka bir milyon geçmesıne goz yummuş ar ır. H d • N • • h t 

Japon nüfusu, 1926 dan kilometre murabbalık bir me· Fakat muayyen bir müddet am 1 UZ e 
1930 a kadar 4,700,006 kişi sahaya ve 70 milyon nüfusa sonunda beklenen neticeler 
miktarında artmiştır. Bu ayni malik beş vilayetten mürek- elde edilmezse idareyi tekrar Sıhhat Eczanesi 
müddet zarfında ancak 28,000 keptir. Bu mıntakanın tabii ellerine almaktan da vaı geç· 
Japon'lu adalardan ayrılabil· servetleri hudutsuzdur ve hu· miş değillerdir. Askeri hare· Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 
miştir. Bugün yabancı mem- susile Japonyanın yabancı katın pek yakında başlıyacağını 
leketlerde ve sömürgelerde memleketlerden getirdiği ham· gösteren deliller eksik değil-

çeşitleri satar. 

15 Eylül 93~ 

Fratelli Sper
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GANYMEDES,, vapuru el· 

yevm limanımızda olup 14 
eylülde ANVERS, ROTTER· 
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG için yük alarak 
hareket edecektir. 

"TRiTON,, vapuru 16 e)~: 
lüle gelip ayni gün yükürıll 
tahliyeden sonra BURGA51 

VARNA ve KÖSTENCE li· 
manian için yük alacaktır. 

9 "HERCULES,, vapuru l 
eylülde beklenmekte olup ~~ 
eylüle kadar ANVERS, RO 
TERDAM, AMSTERDA~· 

. il 
ve HAMBURG limanları ıçı 

yiik alacaktır. 
"HERMESn vapuru 30 c):· 

lülde beklenmekte olup ~ b~· 
rinciteşrine kaddr ANVER M 

ROTTERDAM, AMSTERDA1~ ' BREMEN ve HAMBURG ı· 
manian için ylik tahmil ede 

s~~NSKA ORIENT uNtE.N 
KUMPANYASI 4 ~c 

"BIRKALAND,, motörü 1 
eylülde gelip 18 eyliile kadar ~İlk 

AM l. 
ANVERS, ROTTERD ~- iıa' 
BREMEN,HAMBURG, D~ 
ZIG, GDYNIA, COPENI-iy; 
GEN ve ISKANDINAV 
limanları için yük alaca~t~:· 29 

"HEMLAND,, motoru 
eylüle doğru beklenmekte ol~ 
3 birinci teşrine kadar Af.· 
VERS, ROTTERDAM, BRzıGı 
MEN, HAMBURG, DAN'f 
GDYNIA KOPENHAGE.N• 
GOTEBURG OSLO ve 1?' . ıll 

yerleşmiş olan Japon'ların maddeleri istihsal etmektedir. dir: Şimali Çin'deki Japon ı' 
sayısı 1 milyonu aşmamakta· Hopey ve Şansi eya1etlerinde /Devamı 4 üncü sahifede J -
d;r. Bu yeni ülkenin kolonizas- pamuk ekiminin inkişafı, Ja- :E::l'3:1ra&:!l:liZlllB ___ ._.mmmlllllliiliililliiiiiiiiiiiımmılııılliiiiıii•iiıilıııiıılı•-----------•I 
yonunu temin için bükiiıpetin ponyayı Amerikan pamukları- lzmİr ithalat Gümriiğünden: 

KANDINAVY A limanları ıç 

y~~~;~~t~.NGF ARSTYGf. 
yaptığı bütün gayrtelere rağ· na muhtaç olmak zaruretin· 
men, Mançurya'da ancak den kurtaracaktır. Japonyanın 
250,COQ Japonya'lı vardır. demir ve kömüre olan ihtiya-

Japonya, şimdi hergün mik- cı da Şansi madenlerinden 
tan artan bir nüfusa ekmek ve karşılanabilecektir. Şimali Çi-
iş vermek mecburiyetinde kal· nin işgaJi, Japonya için, bu ı 
maktadır, onun için bir tek günkii şartlar altında, bir 
hal şakli kalmaktadır: Endüs- zaruret halini almıştır. 
trinin inkişafı, daima daha Burada siyasi müşahitlerin 
büyük sür'atle inkişafı. Bu in· sordukları tek sualler şunlar· 
kişafm durması memleketin ö· dır: Yeni Japon ileri hareke· 
lümüne tekabül edecektir. Ger· ti ne zaman ve nasıl başlıya-
çekten Tokyo hükumeti bu caktır? Bunun muhtemel te-
politikayı takip etmiştir, husu· aksiyonları neler o!abilir. 
siyle harpten sonra. Fakat, Japonya'nın iç Moğolistana 
mahreçler pek çabuk Japon elkoyması bugün tamamlan-
mallarına 1'apanmakta gecik· mış bir iştir. Prens Teh, Nan-
medi. Yen'in kıymetten düşü· kin'in hiçbir müdahalesi ol-
rülmesi ve el emeğinin ucuz· madan ig Moğolistan'ı iqare 
luğu, bir müddet vaziyete ça- etmektedir. Birçok Japon 
resaz oldu. müşavirler mekanizmasına 

Mançurya'nın fethi Japon alınmış ve iç Moğolistan'da 

lzmir'in heyecanla beklediği 

Krlu~s
1

ki Sirki 
Q ! 1 

GELDi 
Kültürpurk'ta oyunlarına basladı 

, SEANSLAR: .. 
Hergün: 18,50 - 21,5, Cuma ve Pazar günleri ilaveten 
14,5 ta fazla bir seans. -

sıkleti safi Cinsi e~ya 
T. Adedi Nevi Markası No. Lira kr. Kilo gr. ~ 

..o 
ipek işlemeli ipek duvar süsü 6 adet 218 1 bavul 3 

40 , 
80 

222 4'S H S 70290-1/4 30 
4 

237 1 s AZB 1 100 
220 5 s CPC-1 4 F 6748,52 50 

248 
209 69 ağaça varil 23 
221 1 s NAH 650 50 

380 

243 32 s AH 150 
262 2 v F E S H E 404/ 1 3 15 
269 4 B YN 73774/6 15 

' 11699 
250 36 adet çuval B B 32 
258 6 
260 25 
240 1 

266 1 

277 1 
72 2 

249 l 
217 1 

255 30 

278 4 

290 29 
282 2 
280 2 

v 25 
A SA B 25 
s I R F 367868 20 

282 

s M S 5241 21 
65 
32 

1 
1 

s AP 2115 15 
demet lula 12 

B 
bal ut 

s 

s 

v 
s 
s 

HAM 41 22 
1 F 4053 300 
H 
c 469 

M M 5i62/65 10 
5116/22 

5125 
P C M 318855 10 

217253 
106430/51 11 

SY 
(5151] 
MJT 

100 
29 

630 30 
7207/8 30 --

220 

o 350 E 
6 250 

cc 
ipek işlemeli ipek karyola etekliği vr 

ı.. 

14 750 ('O 

ipek mensucat (.; 

162 900 \O 
M Demir galvanizli gemici el lambası 

38 500 ~ 
' Adi lamba şişesi 

13 080 °' 1 Yüzü bez mensucat altı lastik ayakkabı 
646 500 

\O -
:::ı Adi lamba §İşesi 

2484 
ı:: 
:::ı 

23 700 
bO Adi ağaç boş varil 
!!?' Radyo 

3390 030 .... 
cc 

ti) 

2098 ro Hususi kaplarda madeni makine yağı e 
592 ::ı Bir renkli porselen sofra tabağı 
240 

t.> 
\O Yere sermeğe mahsus lutomesili mu· 
C"': 

°' şamba taklidi mukavva 
2595 500 °' Müstamel adi demir boş varil ve demir 1 

544 00 .... tabak 1830 ı:ı 

184 
c:: Asfalt 

:::ı 
bO Boş adi demir varil 

8083 500 "" .;; Bir renkli porselen kahve fincanı 
ro 

V'l 

10 500 ... 
Şişe lernıus v:ı 

~ 

64 500 "t: Demir kılıflı termus 
11 rs Aluminyum kılıflı termus 

2 500 
ro 
o. Adi cam sigara tablası 

1 1\0 Elcktirik tertibatli demir reklam 
134 

M 

°' . Sade nargile şişesi 100 adet 100 I~ 
88 Gdlvanizli demir tel kutru 2-6 

N 
iyi matbaa kağıdı 62 ı:::ı 

c: Safi keten mensucat ı:ı 
bO 

473 500 :!!" -ro 
en 

721 ~ Mevadı saire ile mürettep boş şişe 
s 
ro vr 
ı.. 

13 5. Oto iç lastiği 
\O 

147 ~ 
115 500 ~ 

2550 ~ 
20 500 ı:ı 

151 :§ 
bO 

3718 000 ~ ..... 
tU 

ti) 

Yazılı resimli kağıt 
Oto iç lastiği 

Adi boş demir varil 
Tabii çay 
Demir perçin çivisi 

reklam 

Yukarıda yazılı eşya 16- 18-21-23·9·936 mcı çarşamba, cuma, pazartesi, çarşamba günü 
saat on dörtte açık arttırma suretile dahile satılmadığı taktirde ayni günde de ecnebi mem· 
lekete götürülmek üzere satılacağından işine gelenlerin ithalat gümrüğü satış komisyonuna 
müracaatlan ilan olunur. 213 

KUMPANYAS~ ... 12 
"SAVONMAn motoru RS 

eylülde gelip doğru ANVf. .. ~ 
ve FINLANDIY A için ytJ 
alacaktır. ı.J· 
SERViCE MARITIME ~7 

MAIN KUMPANYA z3 
"ALBA JULIA,, vapuru dB' 

eylülde gelip 25 eylüle k~ yf. 
PiRE, MALTA, MAR~·l ·li e· 
ve ALGER için mn\ yuk '/ 
cektir. 

ZEGLUGA POLSl<A 
KUMP ... NYASI .. zS 

"SARMACJA.. motörf_ızS· 
eylülde gelip doğru ANV tı· 
DANTZIG ve GDYNIA 
manları için' yük alacaktır· ·te 

'hlet• 
II&ndaki hareket tarı dell 

navlonlardaki değişiklikl~~et· 
acente mesuliyet k~~ul e 11119~ 
Dah8: fazla tafsılat 9 }lJllil 
için lkinci Kordonda 1'a 0Jtı 
ve Tahliye binası arkası ttı' 
FRATELLI SPERCO a_ce~ic' 
sma müracaat cdilmesı 

olunur. zflı~ 
Telefon: 200412~ 

-1 . s· . . . ncrrıd' 
zmır ırmcı ıcra ı 

ğundan : ğ 11d9 

Alsancak karakol sokB 
1 

0ıı 
71 numarah evde otoruP dllı11 
len ikametgahı meçhul 

019 

Kledis tarafına : uıd'11 

Mazluma olan borcull 91fl 
dolayı tahtı hacza alı08d: ;ıı· 
menkulünüze 11/9/936 2ff!J 
pılan takdiri kıymet~~lrrıi~tit'· 
lira kıymet takdir e ı 111ete 

d. . f.:ı)' t 
Bu yapılan tak ırı ıııb1 

karşı bir itirazınız vars~ ;cbıl . ırı ; 
varakasını okumak 1~ ·bııt~~ 
ilanın tarihi neşrinden ıtı 111°' 
üc gün zarfında daireye rılloıl~ 
racaatınız icra iflas k30~;~-" 
103 üncü maddesine te .111 ol 
ihbarname makamına k1·~~ olıf mak üzre ilanen teb ıg 
nur. 
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ı· 
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1111\AYE 1 Sultanın can sıkıntısi'l Olivier ve şü- N. V. 

~------------- rekası Limited 
dSfu muhavere, belki onuncu tın düşman tarafından zaptı t 
~ta idi ki bu suretle tekrar- haakında bir şeyler fyazardı. vapur acen ası 
, nınakta idi. Başv~zir, Sulta- Aman ne manzara... Şehir Pasport yolcu salonu kar-
~ iç hafidisine en küçük bir bir taraftan yanıyor, tebaadan şısında Lekol Riz binasında 

c bulamıyordu. birisine zulüm yapılacağı za. no. 168 Tel. 2443 
* 

B· "' "' 
\r ırgün Başvezir, çok meyus 
e rn .. 

Q uteessir bir halde Sulta-
ııı Ya . d" b b·k nına gır ı ve oynunu 
u erek: 
'Sultanım -dedi- vereceğim 

~cı b haberden dolayı ben denizi 
ijab uyurmanızı rica ederim. 

erler çok fena .. 
lt~ultanın gözlerinde bir şim· 

çaktı : 

man birer arslan k'!silen as
kerlerim birer kedi gibi sini
yor ve kaçıyor.. Kadınlar, 
çocuklar ağlıyorlar, ihtiyarlar, 
hayret ve ıstırap içinde .. Diiş
manlarda rastgeldiklerin kı-
1-&tan geçiriyorlar... Aman .. 
Ne görülecek hal idi o .. 

Vezir hayretler içinde: 
- Fakat, haşmetmeap. Taç 

Not: Vurut tarihleri ve va-
purların isimleri üzerine deği
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
" OPORTO ,, vapuru 15 

ağustos 1936 LONDRA ve 
ANVERS'ten gelip yük boşal· 
tacvktır. 

D·- ıNe var? Çabuk söyle.. ve saltanat tamamen mahvol-
'Ye haykırdı. dul Dedi. 

"FLAMINIAN,, vapuru ağus
tos sonunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük bo-

~ah-- Şimal hududlarından - Bence hiçbir ehemmiye-
b· Şı kavimler memleketimize ti yoktur. O taç, o saltanat 
k~cuın ettiler, memleketi çe- benim en büyük yükiim imiş, 

şaltacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE-LINlE 

ttSgc sürüleri gibi kaplıyorlar. 
ultan gevşeklik ile: Bu sabah, galipler sırtımdaki , d; Korktuğun ve mühim inci işlemeli kadife elbiseyi! 

"SAMOS,, vapuru 23 ağus
tos 1936 bekleniyor. HAM
BURG BREMEN ve AN-

f, ye ı.ığirı haber bu mudur? başımdaki mücevherli tacı 
~ 01'Sa bunun da evvelki mu- al ıp ta şu kirli ve kaba gc-

VERS'ten gelip yük boşalta-

caktır. 

Ca~ebeler gibi nihayet bula- niş gömleği giydirdikleri va· 
D~a şüphemi ediyorsun? kit ben, başka bir adam ol-

... ,... ... ,. .......... ~' . 
~ :, ••• • ..... '!' '<llf ...... ~-~~ ............ .:.."l ;-:_,. _• ... - ' .... • 
" .~ :: .... .:J.:,: .. ~ • :. ·' * • • ... • • ~ • •• 

Mücellit 
o~ uşrnan elbette perişan dum. Ne iç sıkıntısı , ne de 
ne cak, zaten hudutlarımın bir derdim kalmadı. Anladın Ali Rıza r lj~C~en başlayıp nerede bit- mı? 
il .;1

• bilmediğimiz Külüstan 
• ha' sıne bilmem ne kadar da- Bitti 

Vedi Fikret l'ar~zi katılacak demektir. 
ib arıh ancak bir tekerrürden • 
le ar:ttir, şabnameci başı böy- Birinci 

~ . ~- . .4 .. ·- . ·. . 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
De~zlerce vak'a anlatmıştır! 
p ı. 

~af •kat, sultan tarihin şade 
ibaer için bir tekerrürden 
Şi~et olmadığını bilmiyordu. 
1tı alden taarruza geçen düş· 
~:: başka düşmanlara ben
o~ 1Yordu hiçi Bunlar mağlup 
l'r~k İnsanlara benzemiyor· 
la 1 Bu çetin askerler sul-
lu~~· her biri bir tabak pa· 
~ev 1 andıran tembel ve 

Şek a k l · · "lA ede s ·er erını mag up 
~o 

1
• ede sekiz günlük bir 

Pat 
0 Yürüyüşle Gülüstanın 

Yıtaht k 
dı• 1 apılarına dayan-

art ş h . ald 1 · e rı mu hasara altına 
1 ar 
Sar~ 

ltıaa 'f Yın bahçesindeki çok 
tı etıı· f" k" Ve b· ış ıye yapmış olan 

%~ .11hassa askerlik ve harp 
. tınd k 'ddi e ço mahareti olduğu 
c .. rı a. olunan baş mühendis 

sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali • 
Kamçıoğlu Kiralık Ev 

Numara : 34 
. ~ : ·- • •• ·. . ·~ ~ .~ "t· 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 
ve elektrik tedavisi 

Jzmir - Birinci beyler sokağı • 
Elhamra sineması arkasında 

Köprü tramvay durak ye
rinde 681 numaralı ev kira
lıktır. Evde her türlü tesisat 

No.: 55 
Telefon: 3479 

• 
ve konfor mevcuttur. Görmek 
için Köprü bakkalı bay Ah-
med'e müracaat. 

lzmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 295 
S. No. Lira 

497 Buca aşağı M. yeni mecidiye c. 1/2 eski 1 taj 60 
No. lı kahvehane. 

498 Buca aşağı M. Türk oğlu sokağında 4 eski ve 50 
taj No. lı dükkan. 

500 Darağaç eski sirkeci yeni mızraklı s. s4 eski 40 175 

505 
506 
501 
508 

taj No. lı ev 
, Üçüncü karantina duygu s. 47 taj No. lı ev 65 
Karataş salhane selamet s. 9 eski 11 taj No. Jı ev 100 
Güzelyalı üç kuyularda 72 taj NÖ. lı ev 40 
Reşıtdiye üç kuyularda 50 eski 56 tai 16 yeni 50 
No. lı ev. 

51 O ~ ncü kara taş salhane enveriye s. 115/ l kapı 111 25 
taj No. lı dükkan. 

512 Göz tepe mısırlı c. 531 /2 eski 599 taj No. lı dükkan 30 
513 Reşadiye üç kuyular Urla şosası Üzerinde 13/5 75 

kapı 1037 eski 1143 yeni taj No. lı dükkan. 
514 Üçüncü karalaş halil rifatpaşa 298 eski 268 taj 60 

~erı~p~~rı Sdüşmanı def için 
lopa t a~et yaptı; fak at bir 
biti . enzıyen bu alet daha 
b0~~~1 kullanışında bozuldu; 
bit k Urken de kalenin mühim 
tOk ısınını da harap etti, 515 I'\ Ctltil 

No. lı dükkan · 
Güzelyalı güneş s. 18 eski 14 taj No. lı ev. 150 
Birinci kahramanlar sepetçi s. 60 eski 60 yeni 120 
52 taj No. lı ev. 

uu 516 
'~irıeş~an da bu gedikten kale 
o~tak 01ayca girdi ve ilk iş 
'lıırı1 k ahalinin büyük bir kıs· 
lllı~ 1 dılıçtan geçirdi, bir kıs· 
Suıt a esir aldı. 

auliia~n. <la haremindeki kadın 
~d111" ıle. birlikte esir edildi; 
~-~- b·lbısesi yerine ketenden 
hat k ır kaftan giydirildi; bu 
)lr<tk:arşısında başvezir ağlı-

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci 
tertip tasfiye vesikası ile ödenmek üzere onbeş gün müddetle 
arttırmaya konulmuştur. ihalesi 24/9/936 perşembe günü saat 
16 dadır. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatları. 

-. •, ~·'- •• ;''~ •• - ,~ ...... f '• • ). ••••• -IZMIR 
Pamuk Mensucatı "qnu;ultanım, beni af buyu-

kotku .. dedi. Ş.malde böyle Türk Anoni.ın Şirketi 
ıı~Uğ nç ve kuvvetli bir düşman 
llıadı~nu evvelden haber ala- Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir' de Halkapınardadırr. 
t k·•ı. Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

he a at Sul'·- V . . .. " .. Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot' bezi 
llıe .. k ı.un, czınn sozunu 
......., ' ' esti ve . imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-

1ııı y ~içbi kus~ ve kabaha- catına faiktır. 
ben: ttur. Dedi. Bu sabah Telefon No. 2211 ve 3067 
;hrıa~~k. sıkılmıyorum.. Eğer T J f d • B k J • 
~iYakcı başında zerre ka- e gra a resı.: ayra ZIDJr 
~:, olsoydı, payitah- I • 

W.F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCH LEVANTE LINIE 
· "ARTA,, vapuru halen lima-
nımızda olup 9 eylüle kadar 
ANVERS, DiREKT, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükli
yecektir. 

"SOFIA,, motörü 15 ey
lülde bekleniyor, 18 eylüle 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN liır .. ııılarına yükliyecektir. 

"ANGORA,, vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, HAMBURG 
BREMEN ve ANVERS'tcn 
yük çıkaracaktır. 

"TINOS,, vapuru 24 eylülde 
bekleniyor, 29 eylüle kadar 
ANVERS , ROTTERDAM , 
HAMBURG ve BREMEN 
limanlarına yükliyecektir. 

"SOFIA,, motörü 6 ilkteş

rinde bekleniyor, 10 ilkteş
rine kadar ANVERS, ROT-
TERDAM. HAMBURG n 
BREMEN limanlarına yükli
yecektir. 

"GERA,, motörü 15 ilk teş-

rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBTRG ve BRE
MEN limanlarına yükliye-
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

11 TROYBURG,, vapuru 10 
eylülde gelip hamulesini çı· 
kardıktan sonra ANVERS, 
DiREKT, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yükliye
cektir. 

"DUBURG,, vapuru 20 ey-
lülde bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM ve HAMBURG 
limanlarına yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

0 EXPRESS,, vapuru 10 ey
lülde bekleniyor, NEVYORK 
DiREKT yük alacaktır. 

"EXAMINER,, vapuru 26 

.. 

. ,.. 

, .................................... ... 
lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketirıin 
~alkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

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

I
Mimar Keı:nalettin caddesinde FAHRıı 
KANDEMJR Oğlu ,_ . ~ 

eylülde NEVYORK DiREKT 1 Dokto-r 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL- Ali Agilı 
HAVSLINJE 

OSLO Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

"BANADORUS" motörü 21 ikinci Beyler Sokağı No. 68 
eylülde bekleniyor, doğru Le Telefon 3452 
HAVRE, DÜNKERK, DIEPPE • 

lülde bekleniyor, BELGRAD, ANVERS ve NORVEÇ liman
larına yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,, motörü 22 
ilkteşrinde bekleniyor, Le 
HA VRE, DIEPPE, DÜN
KERK, ANVERS, DiREKT 
ve NORVEÇ limanlarma yük 
alacaktır. 

ATlD NAVIGATION 
COMPANY 

HAYFA 
"ALISA,. motörü 14 eylüle 

doğru bekleniyor, BELGRAD. 
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRATISLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGPOISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

NOVISAD , BUDAPESTE , 
BRATISLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR .. vapuru 20 
eylülde bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLAVA ViYA-

NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

r·· \it)• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir . .Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Fransa ~ hariciye nazırı, harici siyaset hakkında bir söylep verdi 

lvon Delboş, silahların fasılasız artmasi, Avru
pa'yı harba sü~ükleyecektir, diyor 

Nazır, Fransa'nın aktettiği bütün anlaşmaların muslihane olup, kimse aleyhine 
bulunmadığını, Fransa'nın dahili işlerine karışılamıyacağını söylüyor 

Paris, 14 (A.A) - Dış ba- vermiştir. Çünkü silahların fa- fade edebilir. etmektedir. Sovyetler birliği 
kanı M. Delboş harici siyaset sılasız artması Avrupayı hara· Fransa diğer memleketlerin ve İngiliz işçi partisi de tas· 
hakkında söylediği bir nutukta ·biye sürükliyeccktir. Ayni se- dahili işlerine karışmıyor. Bu- . viplerini bildirdiler. Şimdi di-
Fransız dış siyasasının iki ga- hepten dolayıdır ki, Fransa, na mukabil kendi dahili işle- ğer bütün memleketlerinde Is· 

yesi Fransanı.1 emniyetini ga- milletler cemiyetine sadık kal· rine de başkalarının karışma- panya işine karışmamak siya-
ranti ve sulhun idamesini is· makta ve sulhçu devletlerle 
tihdaf etmekte olduğunu bir dostluklarını muhafaza etmek-

sına müsaade edemez. 

Bütün milletler ahenk için· 

setine riayet etmelerine itina 

göstermelidir. kere daha kaydettikten sonra tcdir. 
demiştir ki: Fransa'nın akdettiği bütün de yaşamalıdırlar. Fransa'nın Portekiz'in çıkardığı müşkü

lat bir bapta ciddi bir ihtar 

mahiyetindedir. Fransa, bu 
müşkülatı bastırmak için elin
den geleni yapacaktır. 

-Milli müdafaa için hükumet anlaşmaların mahiyeti musli- beşler konferansındaki hattı 
tedbirler almıştır. Bunu yapar- hanedir. Ve hiç kimse aley· hareketine hakim olacak düs-
ken silahların azaltılması için hine müteveccih değildir.Sulh tur da işte budur. Ekseriyet 
teklifler hazırlamaya da karar bu anlaşmalardan ancak isti- hükumetin siyasetini tasvip _____ _. ........ __. ..... 
Bulgar mühendisinin ta-. Köylerimiz için yeni 

bir kalkınma planı sarladığı bir rüya! 

lstanbul 15 (Hususi)- Bul- üzerinden Karadeniz· Akdeniz 
gar gazetelerinin yazdıklarına arasında yeni bir deniz yolu 
göre, bazı Balkan devletleri, açılacakmış ve neticede Ça
Tuna nehrinden istifade ede-
rek Akdenize doğru bir kanal nakkale ile Karadeniz boğaz-
açılması için hazırlanan yeni ları iktisadi ve kısmen de as-
bir projeyi tetkik etmektedir· keri ehemmiyetini kaybedc-
ler. Bu suretle lstanbul ve Ça· ceklermiş. Bu plan, bir Bul· 
nakkale boğazlarına hacet kal- gar mühendisinin hayalhane· 
madan Romanya, Bulgaristan sinde doğmuştur . 

-~~---------~-~-~~~--~--------ltalya ve Almanya 
Beşler konferansının Teşrinievvelden 

sonra toplanmasını istiyorlar 
Londra 15 (Radyo)- Siyasi Ne Berlin ve ne de Roma 

konfnansm Teşrinevvelde top· 
lanmasına taraftar değildirler. 
halya ve Almanya, evvela ih
zari göruşıneler yapılmasını ve 
konferansın bilahare toplan
masını istemektedirler. 

mahafilde söylendiğine göre; 

lngiltere hükumeti, yakında 

toplanacak olan Beşler kon· 
feransı için İtalya ve Alman· 
ya'nın fikirlerini sormuştur. ------------· ........ ··~·.._.;~--~-------

Lon gölü faciası 
30 u çocuk olmak 

78 kişi öldü 

•• uz ere 

Oslo, 14 ( A . A ) - Lon ölmüştür. Dağdan koparak 
gölü facıası hakkında alınan göle yuvarlanan kısım 800 
son haberlere göre, 30 u metre yüksekliğinde ve 300 
çocuk olmak üzere 78 kişi metre genişl iğindedir. 

--------------..-. ·------------~-
İlk mektepler Mareşal 

açıldı V oroşilof 
Şehrimizdeki ilk mektepler 

bu sabah açılmıştır. Üç aylık 
bir tatilden sonra, çocukları· 
mız tekrar mekteplerine de· 
vama başlamışlardır. 

• 

Moskova, 14 ( A.A ) 
Harbiye komiseri Voroşilof, 
mareşal Egorof ve Budyeni 
ile Kiyef askeri tabiyeyi tet
kik sahasına gelmişlerdir. 

lzmir Emrazı sariye hastaha-
nesi b<,şhekimliğinden: 

Hastahanenin 936 mali yılına ait 8 aylık ihtiyacından mik· 
tar ve tahmini fiatlarile muvakkat teminatları aşağıda yazılı 
etler 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. istekliler 
şartnmeleri her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabi
lirler. Eksiltme 1 Teşrinievvel 936 perşembe günü saat 11 de 
Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvak
kat teminatlarını nakit veya kıymetli evrak olarak vere· 
ceklerin eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları 
lazımdır. 15 21 25 30 387 
Tahmin edilen miktar Muvakkat teminat Cinsi 

Fiatı Kilo , Lira Kr. 
Lira 
1050 
525 

3000 
1500 

78 
39 

75 
38 

Koyun eti 
Kuzu .. 

--------------------~ 

Ankara, 15 ( Hususi ) -
Dahiliye Vekaleti, köylerimizin 

kalkınması için bir kanun hazırlı · 
1
yacak, kanun layihasına esas ol

mak üzere lskandinavya hü

kumetleri :ile Bulgaristan ve 
Amerika'nın köy kanunları 
üzerinde tetkikat yapacak ve 
bunları kendi içtimai ve milli 
bünyemize ye ihtiyaçlarımıza 
göre adepte edecektir. 

Diğr.r taraftan Sümer bank 
fabrikalarının faaliyetinin lüks 
eşyadan uzaklaştırılarak köy
lümüzün ihtiyacına cevap ve
rebilecek bir şekle konması 
kararlaştırılmış gibidir. Bu 
eşya dayanıklı ve ucuz ola· 
caktır. Seyyar satış teşkilatı 
yapılacak ve köylünün ayağı
na kadar gidilecektir. 

Başbakanımız, bu işle ya· 
kından alakadar olmaktadır. 

~----------~·~·~·-~ .... ·---------~ 
Fal bakarken ya. Geceki yangın 

kalandı Si lahcı dükkanı 
Mersinli' de karakol karşı-

sında 74 numaralı evde otu- yandı 
ran ve falcılık yaptığı anlaşılan Gazi bulvarında ikinci kor·S 
Kamil k'arısı 45 yaşlarında donda tüccardan lzmir'li Ta-
Zehra zabıtaca suç üstü tutul· lat'ın üzüm iıfıalathanesinde 
muştur. Zehra'nın falcılık ettiği birinci katta bulunan üzüm 
duyulmuş ve alınan tertibat kurutma ocağının saçtan ya
üzerine Kamer adında bir ka- pılmış bacasına bitişik tahta-
dına bir lira mukabilinde fal lar ateş alarak yangın çıkmış-
baktığı sırada Bakla, Kömür, tır. Mağazada çalışanlar, yeti-
lskambil kağıdı, deniz bon- şerek yangını söndürmüşlerdir. 
cuğu ve kurşunla yakalanmış· Bina 12000 liraya ve içindeki 
tır. Zehra'nın Kasaba'da otu- mal da on bin liraya sigorta· 

hdır. Tahkikata devam edi
ran Tayyar kızİ 151 yaşında 
Yıldıı,, adındaki bir kızı da liyor. 
fuhşa tahrik ve teşvik ettiği § - Karşıyaka' da Soğuk-
anlaşılmış ve her iki s.ıçu kuyu' da Kahramanlar soka-
hakkında tanzim edilen tahki· ğında Süleyman'ın saman dolu 

kulesinde yangın çıkmış, kule kat evrakı adliyeye verilmiştir. 

Amerika'lı tayyare-
ci/erin muvaf. 

fakiyeti 
Londra 15 ( Radyo ) -

Amerika'lı tayyareciler son 
bir habere göre Atlas deni
zini bir hamlede geçmek te· 
şebbüsünde Ternöv' de inmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 
Tayyareciler bu inişte hiçbir 
zarar olmamış, bu suretle ikin-
ci dafa olarak Atlas denizini 
geçmeğe muvaffak olmuş 
a ~edilmektedirler. 

Namus düşmanları 
yakalandılar 

Ödemiş kazasının Birgi na
hiyesine bağlı Semit köyün
den Bozoğlak kızı Fatma'nın 
evi gece basılmak suretile 
namusuna tecavüz edilmiştir. 

Vak'a failleri küçük Ali oğlu 
Salih ile Süleyman oğlu tav
şan Mehmed takibedilerek 
jandarmalar tarafından tutul· 
muş ve adliyeye verilmişlerdir. 

tamamen yanmıştır. Yangın, 
samanlar üzerine yanık sigara 
atılmasından çıkmıştır. Bina 
sigortasızdı. 

§ - İkinci kordonda dok· 
tor Esad'ın 142 numaralı 
evinde baldızı Macide'nin 
yaktığı banyo sobasının bo · 
rusundan çıkan kıvılcımlardan 
yangın çıkmışsa da derhal 
söndürülmüştür. • -----····----Strazburg'ta 

Katolikler .. . 
numayrş 

yaptılar 
Paris 14 (A.A) - Starez· 

burg'ta .. 40 bin katoliğin işti 
rakile bolşevik aleyhinde bü· 
yük bir miting yapılmış ve 
ittifakla kabul edilen karar 
suretinde katoliklerin Fransa
daki bolşevizmin lspanya'da 
olduğu gibi hareket etmesine 
kat'iyen müsaade etmiyecek
leri ve buna tek bir adam 
gibi kvrşı koyacakları teyid 
olunmaktadır. 

-: 
· Osmanlı Tarihinde 

. -

Ciirid Hadiseleri ~ 
-26- ~ 

Osmanlı· kuvvetleri artık Se' Y 

lanik'le ·çeşme' de toplan-
mış bulunuyorlardı _ 

sefer hazırlığı olmasına ra~· 
men, hiçbir kimse bu seftrıll 
kat'i hedefini bilmiyord11• 

Bu sefer etrafında pekç0~ 
rivayetler dönüyordu. Nihayet, 

Bu aı ac.la Bağdad valiğin-
den mazul küçük Hasan paşaya 
Rumeli ayaleti tevcih olundu; 
küçük Hasan paşa, yeni yen
çeri kethüdası Murad ağa, 
Samsuncu başı İbrahim ağa, 
ve Haseki Ali ağalarla birlik
te Rumeli beylerinin kuvvet· 
lerini Selanik civarında Kızıl 
hisar [Ecnebi tarihlerine gö· 
re Karistos] a topladılar. 

Asıl hazırlık lstanbul' da ve 
hummalı bir surette kış son
larından itibaren başlamış idi. 

Donanmaya 15,000 kantar 
barut, 50,000 büyük demir 
gülle, 50 büyük muhasara 
topu veyahud muhasara alat 
ve levazımı yükletildi. 

73 kadırgaya 3 Cezair ka
dırgası, iki mavuna, Sultaniye 
isminde büyük bir kalyon. 10 
İskenderiye, 2 Tunus gemisi 
ile lngiliz'ler ve Hollandalılar 
tarafından kiraya verilen on 
gemi iltihak etti. Donanma 
ve ordunun ağırlığını taşımak 
için de 300 den fazla Kara
mürsel kayığı donanma ile 
birlik idi. 

• e 
seferin Malta adası aleyhıf1 
olduğu sanıldı. 

Rumelinin Selanikte, Anı: 
dolunun da Çeşme yarımad•·1• 
sında nihayet bulan bütün Y0 

ları, seferber kıt'alarla dolll 
idi. Günler, haftalar bu asker 
akını devam etti. 

Rumeli ve Anadolu'da d• 1 
bu asker kafilelerinin bahset· ~ıt' 
ttiği ve bu askerin toplandığı lttti 
yerlerde halk " Devlet sefer 

D'•t lllııı 
açmış .. Amma nereye?,, 1> lllt 
sorup duruyordu. ~~ rııe 

Seferin hakiai hedefi, bü~ ıl ~k 
bir maharetle gizleniyord~: lür. 
Çeşme'deki kuvvetler mevkıl 1 
ların umum kumandanı Ah- h 
med paşa bile seferin Maltll' ~ 
ya yapılacağını sanıyordu! ) ~~ 

(Devamı flar ~c ---. ··- . 
Fransa'dakı 

• amele gre"1 
Donanma ile lstanbuldan 

sevkolunan kuvvet şunlar idi: 
7000 Yeniçeri, 14,000 Sipahi 
50,000 timar sahibi, 30,000 
piyade. 

Patronla; ;;;;loşm~l' ~ 
J yanaşmıyorlar ıı· 
j Paris, 15 (Radyo) - f'·rtde 

50 kadar tüccar gemisi ile 
daha evvelden erzak yüklü ola
rak yola çıkmış, 90 kadar Ka
ramürsel kayığı ve kalyon Se
laniğe, 60 kadar sefine de ce· I 
nuba gönderilmişti. Bunlar, do 
nanmanın Istanbul'dan hare
ketinden evvel Selanik ve Çeş· 
me'ye vardılar . 

Bu sırada Rodos'tan donan· 
maya iltihak için hareket et· 
miş olan Memi paşa oğulları 

yolda on bindirme top çeker 
bir Malta gemisine rast gel
miş ve şiddetli bir müsade· 
meden sonra lbu gemiyi 36 
mevcudu ile zapdetmiş ve ye· 
değe alarak serdara teslim 
etmiştir. Bu hadise, serdar 
Yusuf paşanın fevkalade mem
nun olmasını mucip olmuş ve 
Karabatak beye hila'tlar giy· 
dirilmiş, hediyeler verilmiş, 

seferin zaferle nihayet bulaca
ğına delil adolunmuştur. 

• * * İstanbul' da, muazzam bir 

İtalya ile Almanya 
f Baştara/ı 1 inci sahi/ede J 

hata mukabil, M. Hitlerle M. 
Mussolini bazı kararlar ver· 
mişler ve bu kararların ilk kıs· 
mının tatbikatı Yugoslavyadan 
başlıyacakmış . 

Nurenberg, l 4 ( A.A ) -
Ordunun büyük tezahürü bu 
sabah güneşli bir havada baş
lamıştır. Seyirciler k"sif bir 
kalabalık halindedir. Alrnan 
orduları başkumandanı F eld 
Mareşal Blumberg ile kara 
kuvvetleri kuvvetleri kuman-

danı general Von Fritech 
deniz kuvvetleri kumandanı 
amiral Roodor ve hava kuv
vetleri kumandanı general Milh 
yanlarında bütün kara, deniz 
ve hava kuvvetleri erkan ol
duğu halde şeref locasında 
yer almış bulunuyorlardı. 

sa' nın birçok şehirlerın 
amele grevi devam etmekt~ 
dir. Dün, Lil' de M. Lİ~ 
Blum'un riyasetinde yapı 

toplantıda ihtilaf halledile7[e 
miş ve hiçbir netice e 
edilmemiştir. )e' 

Patronlar, amelenin istek bıl 
rini kabul etmemekte ve ~ 

şartlar altında cereyan edeC:it 
müzakerelerden müsbet ·ıerİ 
netice alınamıyacağını ı 
sürmektedirler. SlıJ' 

Cuma günü, gene M. tı 
m'un riyasetinde bir toplıf1 
yapılacaktır. • 

Türk·lngiliı 
ticareti 

/ 

lstanbul, 15 ( Hususi ) ·ııl 
Türk-İngiliz ticaret ve kle~r•· 
anlaşmasının tatbikatı Loll 1,,. 
da Türkofisle beraber k~d~ 
cak bir şirket tarafından ~ b•· 
edilecektir. Talimatnamesı 

zırlanıyor. #-
Valimiz Bergaf11 

dan geldi ,ıs' 
Kurtuluş bayramında b ,1, 

bulunmak üzre Bergarııv~ 
gitmiş olan valimiz ~a~h do"' 
leç, dün akşam lznıır e 
mü~ü~ ~ 

Fazlı Güleç Berganıa ve gJ 
kili'de vilayet işlerile 01eş 
olmuşlardır . 

Uzak şarkta kay-
naşma var!: .,Jı) 

( Baştarafı 2 inci salıif 0i· 
tlefl 

garnizonları çok kuvve ete" 
rilmiştir, askeri şefler, gj3~011• 
lerde "şimali Çin' de 8

11,.ırı 
• ' .. 'd ntaka .,. ya ya musaı mı ed•• 

. l ·1 . . . t ınekt ..ıı 
genış etı mesını,, ıs e Jal'" ... 
ler. Bundan başka l 1ol• 
ordusu, Hopey' de sürat e)efo'I 
ların düzeltilmesi ve tel ol• 
hatlarının inşasile meş,U 
maktadır. 

A. 
1 


