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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal ruetedir 

--------~---------------------- Cuma - iOİkinci kinun 1936 
--------------------~--

Mısır gençleri 
J)Oıı de bir nilmayiş yapmış· 

lar ve bbasi ye mektebinin 

camlarını parçalamışlardır. 

Fiatı (100) Para 

lstanbul, 10 (özel) - Roma'dan haber veriliyor: ltalyan resmi çevenleri, Fransa'nın lngiltere'ye 
temayül etmeğe başlamasından son derece endişe içindedirler. lngiltere hükumeti, Italya'nın Uahe· 
şistan'da yerleşmesine müsaade etmiyecek olursa, Mussolini, Hollanda, Belçika ve Portekiz hariç 

ltızu-olmak üzere diğer devletlerin elinde bulunan mOstemlekelerdeo Italya'nın da istifade • 
etmesı 

munu ileri sQrecek ve hu da kabul edilmezse harhı Avrupa'ya intikal ettirmeğe çalışacakmış. 

~ .fifin M:ısırd~Y~nf ı ·İlirlngifi~ silah t~brika·. Deniz konferansı son top· 
~ ~ · hadiseler :oldu . sının b}!ançoso lantısını mı yapıyor 
Maarif nezareti ~ekteplcri kapattı. Bir sene iç'nde 6 milyon sterlin Oün gece resmi bir şölen veril-
Dnnk_n_ hadiselerde!l5 tkişLyaralandı değerinde silah satmış miş ve nutuklar söylenmiştir 

• • r lıtanbul 10 ( Özel ) , - bin lnriliı liraıı değerinde 
Vinger Armiıterden ıilib ıipariı ~lmıt .•~ bu ~İ!>ar!t· 

• 
Mıeır'da nftmayişci talebe 

lltanbul 10 (Ö 1) ze - Mı· çarpıımalar olmuı ve her 
ıırda yeniden bazı hadise- iki taraftan on bet kiti ya-
ler olmuı ve Abbaaiye mek· ralanmııtır. 
tebi talebeı' kt b. K&ltilr bakanlığı, bazı 

ı, me e ın cam. k 1 • b 
larını kırma t B me tep erın, u ayın ıonu · 
zabıta •1 : ~r.b u esnada na kadar kapalı kalmasını 

1 e a e e arasında emretmiıtir. 

KomOnist 
........ 

Sırp memurları 
azlediliyor 

lıtanbul 10 (Ôıel) _ Yu· 
U' f oılavyanın muhtelif kauba

~nnda ve ezclimle Zairepte 
b om&niıtlilde melQf olan 
azı. memurlar, htıkumetin 

iO 

' 

verdı'"' 'd · . 'f 11 ıı deth emır üzerine 
•aıı elerinden uıaldaıtarıl-
K•tlırdır. 24 aaat içinde 40 
~~llniıt memur azledil-

mııtır . 

l Asi memurlara iş 
ıJJ verili yor 
et Atiaa, L9 ( A.A ) - Kral 

1935 martında vukubulan 
Venizeliıt isyanı Oıerine iı-

,_,. :erinden çıkarılan memur-
arın yerlt rine iadelerine 

alı dair. olan kabine kararını 
I" taıdık etmiıtir. 

~: Kont Ciano 
1'' Ameliyat geçirdi 
rıll R 9 ar• d o:a (A.A)- Propagan· 

a ~kanı kont Ciano, Flo· 
ılt" ranaa da bir; klinikte amel'ı· 
y•" yat olmuıt K . 
e'/" ludak ur. ont Cıano'nua 

•• burauadaki bir bu· 

Yunan 
Muharipleri 
Nomayiş için ha • 
zırlanıyorlarmış · 

latanbul 10 (Özel)- Atina
dan haber veriliyor: 

Eıki Yunan muharipleri 
bugünlıı;rde bir nlimayiı yap· 
mak için baıarlıklara batla· 
mıılardar. Hük(imetio bu nO-
mayiıe m6aaade edip etmi· 
yeceği henüz belli değildir. 

Hahsburg 
hanedanı mes'elesi 
htanbul 10 (Ôzel)-Avus· 

turya baıbakanı Suıning, 
Bu ıiinlerde Prag' a ride
cek ve Çekoslovakya baı· 
bakanı Milin havaçe ile 
konuıacaktır. Suıning'in cu· 
mur baıkanı M. Edvar Be-
nes tarafından da kabul 
edileceği ve Habıburg ha
nedanının mea' eleaile konu· 
ıacatı aöyleniyor. 

talak, Afrikada buhmduiu 
zamanlarda fazlalaımııtı • 
Kendiıinin ne zaman Afri
kaya d6neceii mıl6m deiil· 
dir. 

)eri aynı yıl ıçınde bıbrmış· 
fabrikaları şirketi, 1935 tir. lımarlanan mOhimmaho 
Plançosunu bitirmiıtir. Bu yllıde 78i mahtelif devlet
pllnçoya g6re, şirk~t, ge· Jeria ve mütebakısı de lo-
çen yıl içinde 6 mityon 765 giltere'nindir. 

---------~ ......... & 

Suikastcıların mubake-
mesin~ haşlandı 
~~-----..... ~·~~--~~-

Çer kes Etem haini ve kardeşi, Torki-
1 

ye'nin snel vaziyetini sormuşlar 
Ankara. 10 (Özel) - Bil· .ar mı? 

yük Öndere suikasd teıeb· De1ioce ıuçlunua: 
bilıünde bulunanların muha- - Yok. 
kemeaine dtln Ağırcezada Cnabı a~ıaoda kalıyor. Hl· 
başlanmııtır. Mahkeme salo· kim aôzGae devam ediyor: 
nu baıtan baıa dolu idi. ' - Aıker kaçakh~andau Gç 
Heyeti hakime ve müddei· •1• mıhkflm olmut111n? 
umumi geldiklerinde herkes Diye bir ıaal daha ıoruyor, 

mazoua ioklr edemiyor: 
ayağa kalktı. 

- E•et. 

Ankara mtlddeiomomiei 
Baha Arıkan 

Relıı - eneli Yahyı, ıonra 
Üzeyir, Arif, Şemelddin ve dl· 
~erleri taraya dlıUıln! Diyor. 
Suçlular bu ıuretle ııra alıyor. 

Hakim enelA Yahya'ya hitıb 
ediyor, 

- Adan, babının adı, ne 
rellıılo, kaç tnellntlGıGa? 

Y•hya ııOylGyor: 
- Adım Yahya, lemall ogul· 

larındaoam 316 doıumluyum. 

Sımıun'ao Çarıamba kezaunan 
Yakarı otluk kayaadenim. Altı 
yedi •enedeaberl Ceyhan kasa 
hnın Karam ezer kôyGnde 
oturuyorum, beklrım, \ o._uyub 
yasmım yok.tor. 

Batım - Mıhk1lml7eıla 

Diyor. Hıraaılıktan veealre· 
den de mahkumiyeti olduğu 

anlıtahyor. 
Bundan ıonra Üıeylr ıo:guya 

çekiliyor. Baba8ıoın adı Hftııe· 

yln, Ulurlu oğullarından, 807 
doğomlu, Andar'an Kôııebey 

kôyGnden olduıaaa, çlf tc;llikle 
utr•ıtığıaı, yedi çocuAu oldu· 
ğunu. mıhkdmiyeli bulunmadı· 

Aanı eôylayor. 
Oodan ıonra Arifin lfadetl 

alınıyor. Üse1irln kardeıl ol· 
doğana, 329 doAumlu bektr, 
okur·yaaar bulunduğuna n 
mahkt\mlyetl olmadığını ıGyli· 
yor. Ondıa ıonra Şemılddln; 

Ali Rısa lagablle anıldığını, 

314: tevellatla Elbeııtan'an Kôp· 
rClbatı mahalleainclen olduAano, 
Andann Sokak nahlyeei mil· 
dftrG, evli ve dGrt çocuğu ol· 
duAana, mahklmlyet Ye ııabakaıa 

bulonmadaAanı ıGyllyor. Sonra 
ldrlae ıoruluyor, 1294 doğumla, 
Maraı'ıa oturup lııltblye'de doğ· 
doğunu alat verlole meıgol, evli 
aeklı çocuk bıbaıı olduğunu, 

okur·yuar olmadığını, mah· · 
kdmlyetl bulanmadığını ıôyllyor. 

Şaban'da; Hama o~ullırın· 

dan Ahmed'Jn oAla 314 do· 
ğumla, e•ll oldaguau, çocugu 
olmadaguu ıOylGyor. Bundın 

ıonra lımall'e ıara geliyor. 
Bamaı o&allaraadu Şıa.D'•• 

Japon murahhasları 
lstanbul, 10 (Özel) - De· toplanacak ve bir uzlaıma 

niz konferansı, dün öğleden basıl olmazsa dağılacaktır. 
sonra toplanmış ve akşam Japonya murahhasları, mil· 

da lngiltere hükümeti tara· savat mes'elesinde çok 111ar 
fından verilmesi mukarrer ediyorlar . 
iken kralın hemıireıinin ve- Amerika hükumeti, bliyük 
fatı dolayıaile geri kalan zırhlılarından bir kısmının 
resmi ziyafeti vermiştir. Zi· yenileştirilmesi hakkında tan• 
yafette lngiltere adına Lord zim ettiği programa başlıya· 
Monıel Eve Fransa adınAda bilmek için deniz konferan-
Koryen birer söylev vermiş· sının varacağı neticeyi bek-
lerdir. Konferans, bugünde }emektedir. 

kardeıl, e•li olduğano, çocuğa 
olmadığını ıôylGyor ve eıre 

Alt Saib'e geliyor. Ali Saib 
heyecan içinde bu1oooyor. 8& 
kimin nerell olduğa, kaç do· 
ğomlu bulunduğu ıoallne ce 
vah .ermek ieterken gene be 
yecıo lçiadedlr. 

Tarauılu, 303 doğumlu, evli, 
dôrt çocuğu olduğuna. mıhku 
miyetl bulanmadığıoa. Urfa eay 
lnı balondoguaa ıöyltıyor. 

Hlklm bu ıekllde maznun· 
ların hllvlyetlerlnl tespit ettik· 
ten ıoara TGrk ceza kaouoo· 
nun 210 uncu maddeel mucl 
blace mahkeme gfto6o6a tayla 
edllebllmeıl için ıuçluları yıpı 
lan tebllğatla mıbkeme gllnftoilo 
tayini için ıoc;lolara tehllğıt 

yapıldığı mGddetten bir hafta 
geçmeıl Tark ceH kaoonuono 
210 uncu maddeıhıcl" muhar· 
rer lee de duruımanın talikine 
lmkio olmıda~•nı ıôyledl ve 
darutmınıD uıulQ ceaıl7enln 

-------221 locl m•ddeal mucibince 
ııuçlularan duanın talikini Jıte· 
ylp lıtemiyeceklerlol ıordu. 
Şuç1urıun cevabı: 

Ali Salb'•n Teldll avukat 
Hamit Şnket; bu kararın çok 
yerinde olduğunu, fakat daYa· 
nan tallkıaı istemediğini IÔJ• 

ledl •e bolrnku Amme nokta· 
eından açılan bu dnının he· 
men bıılamaııaa lıtedl. Diğer 

euçlular da buna lıtlrak ettiler. 

Duruşma açıktır: 

Mabıkemeuin açık olarak yı· 

pılmıeına karar nrlldl. Saçla· 
lar hakkında Ankara ıorgu 

hildmll~lnlo 108 1ablreden 
ibaret bulunan hararnameıl 

okuamağa baılında. Kltlb kı· 
rarnameyl okudu •e 1,5 ıa•t· 

tan fazla denm eden bu oku· 
madı maınunların ifadeleri 
ıöylece gösteriliyordu. 
Yahya neler vapmı~? 

EnelA Y abyı; ıGıledade 

• Devamı 4 rK11 aahifede : 
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Nakili: KAMI ORAL 1 
-21- al 

Emniyet Direktörü, mutfağın orta 
yerinde yatan iri-yarı cesedi gö

rünce bir adım geriledi 
Ocak içinde, yanmış bir ı 

yığın kiğıd bakiyesi duru· 
yordu. 

Emniyet direktörü, bu sa· 
!ondaki bütün eşyaya göz 
gezdirdikten sonra, diğer 
odayı açtı. Bu oda, pence
resiz olduğu için çok ka· 
ranlıktı. Bir köşede, içinde 
bir adam saklanabilecek ka
dar büyük bir çalar saat 
ve odanın ortasındada, üzeri 
seccade ile örtülü bir masa 
vardı. Bu masanın üzerinde 
oyun kiğıdJarı serpilmiş du
ruyordu. 

Emniyet direktörü durak
ladı ve mırıldanarak: 

- G6zel vurulduğu za
man sevgilisini düıünüyor
muş. Kendisinin bu oda için-
de vurulduğu tahakkuk et
miştir. Bu oyun kiğıdları 
işimize çok yarıyacaktır. 

Dedi. Ve bu karanlık 
odadan tekrar salona geçti. 
Burada biraz durduktan son
ra diğe~ bir odanın kapısını 
açtı. Burası, köıkün yemek 
salonu idi. Salonun ortasın-
da bir yemek masası duru
yordu. Maıanın üzerinde 
karıılıklı iki yemek takımı 
vardı. Bu vaziyet, orada iki 
kitinin yemek yemiı olduğu
na delilet ediyordu. 

Masanın üzerinde bulunan 
Fontenblo üziimü ile dolu bir 
sandık göze çarpıyordu. Bun· 
dan anlatılıyordu ki, ev sa
hipleri, J;yle masraftan çe
kinen kimseler değildi. Zira 
Kinansani ayında bir san
dık Fontenblo üzümü almak 
herke.in kirı deiildi . 

Yemek yiyen adamların 
birdenbire yemeii terkettik~ 
le~, masanın üzerinde bulu
nan tabaklarla ortalığın 
karma-karııık bir halde bu
lunmasından anlatılıyordu. 

Sandalyalardanbiri kırık 
olduğu baJde yere dütmüştü, 
masanın üzerindeki surabi, 
ıarap kadehleri devrilmiş ve 
sular şarapla karışmııtı. Ta
bakların bir kısmı da par
çalanmıştı. Emniyet direktörü 
bu hali görünce: 

- Vay, ben yanılmışım! 
Kadını karanlık odada değil, 
burada vurmuılardır. Fakat 
kadının cesedinde, katil ile 
bir çarpışmada bulunduğunu 
ima edecek en ufak bir 
bere yok iken burada boğaz 
boğaza bir müuraa vuku
balduğunu gösteren şu em-

marelere ne mana vermeli? 
Döşeme üzerinde görülen ıu 
lekelerin kan lekesi oldu-
ğuna inanmak istiyordum. 
Masa üzerindeki lekelere 
gelince, Bunlar ıarap leke
sidir. Lakin nasıl oldu, mevti 
intaç eden o kadar bilyftk 
bir yaradan bu derece az 
kan akmıştır? Yoksa kadının 
kanı içeriyemi aktı? Vay, 
şurada uzun bir iz görilnn· 
yor. Bu iz acaba nereye 
kadar gidiyor? 
Emniyet direktörü, izi takip 

ederek mutbaban kapısına 
kadar geldi kapıyı açınca : 

- Ay! 
Diye kendi kendine hay

kırdı ve bir adım geriye çe· 
kildi. Zira mutbabın orta ye
rinde, elleri, birbirine kav11ı
turulmuı olduğu halde arkası 
üstüne düımüt olan bir er
kek cesedile karıılaımııtı. 
Maktul, kuvvetli, gilzel ıi
yinmiş tahminen eUi yaşla-
rında bir adamdı. Büyük bir 
kan lekesile lekelenmiı olan 
yeleğinin cebinden kalın bir 
altın kordon sarkıyordu. Si
yah ipek boyunbaiı ve bir 
eteği koparılmış redingotu iJe 
pardesüıü •e 1apka11, mat· 
bahın bir kenarına atalmııtı. 

Sakal ve bıyıklarını traı 
etmiı, kırlaımıı uzun 
saçlarını gtızelce · taramıı 
olan maktul; alnını delmif, 
sağ 16zilne kadar nilfuz et· 
miş ve çehresinin vaziyeti 
aıliyesini büs-bütiia deiiı· 
tirmiş olan milthit bir yara
nın tesirile 61milıtD. 

Emniyet direkt6rü bu ha-
li görünce: 

- Mes'ele, büsbiltlln ça
tallaıtı. Bu adam, uzan 
uzadıya miicadele ettikten 
sonra bir kurşunlu bastun 
darbesile öldiirülmüıtür. Üze-. 
rine hücum eden katil, ev· 
veli boğazından yakalamış· 
br. Cidal, sofra batında 
başlamış ve ailebi ihtimal 
burada sona ermiıtir. Ya
bud'da ce!ed, bilihare bu
raya nakledilmiıtir. Katil, 
cesedi baıka bir yerde 
saklamaia vakit bulamamıı 
olmalıki, getirip buraya 
attı. Kadının niıını ortadan 
kaldırdıktan sonra dönüp 
bu cesedi de almak niyetin-
de idi. Şüphesiz ki, bunu da 
uzun sandıklardan birine 
koyup kapayacak ve dilsizin 
ıırbna vererek nakledecekti. 

- Arkaaı var -

(Ulual Blrllk) 

Hava kuvvetlerimizin ziyadeleş

tirilmesi bakkındaki kanun 
Alacağımız yeni uçaklar için 21 milyon beş yoz 

bin liraya kadar taahhode girebilecei!iz 
Havı kuvvetlerimizin ziya- memek üzere levazım ve teç· 

deleıtiriJme1i için Kama- bizah harbiye ve fenniye için 
tayca kabul olunan kanun, 20 milyon ve inıaat için 1 
alakadarlara tebliğ edilmiıtir. 500,000 lir;alık taabhilde gi
Bu kanunu aynen aıağıya riımeğe ve htikmii 1936, 
dercediyoruı: 1937, 1938 senelerine sari 

para kafi relmediği takdir
de Milli Mtıdafaa Vekileti 
(Hava kısmı) bütçesinin le
vazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye tertibi ile inıaat 
tamirat ve iıtimlik tertibin
den temin olunur. 

Madde 2 - Bu kanun 
aeıri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun 
biikOmlerini icraya Milli Mil
dafaa ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

Bu akşam 
Karşıyaka'da ışık!' 
maskeleme tecr

leri var 
Bu akıam Karııyakl 

hava taarruzuna karı• tİ 
ları maskeleme den.
yapılacaktır. Halkın dtl
mede üzerine düıen vazifl 
liyıkile yapabilmesi içio ~ 
zırlanan talimatnameler t/. 
evlere dağıtılmııtır. Bir 1 
kimıeleı, denemede k~ 
nılmak üzere maskeler ,. 
zırlamıılardır. ut· 

Deneme saat 20 de ~ 
lıyacak ve yarım ıaat d~ 
ederek 20,30 da bitece~ 
Denemenin baılandıiı ... 
döken'deki palamut fabrl 

· Devamı 4 ncıl sakifeM 

Madde 1 - Ha•a kuvvet· mukavele akdine Milli Mü
lerinin arttırılması için satın dafaa Vekili ve her sene için 
alınacak veya yapılacak tay· 7 milyon 200,000 liralık te
yare, motör, yedek malze- diye haddi dahilinde olmak 
mesi ve bir tayyare teçhiz•· üzere bono ihracına Maliye 
tını vücuda getiren ıilih ve vekili mezundurlar. 
teferruatı, telıiz, bomba, ben Her sene ödenecek mik
zin ve yağ ile yapılacak in- tar: Tayyare cemiyeti tara· 
ıaat ve imalata ıarfedilmek fından Milli Müdafaa emrine 
ve senelik tediye miktarı 7 •erilib nazım masraf faılına 
milyon ~00,000 lirayı geç- kaydolunacak paradan, bu 

~~~~----..-·~··~·· ....... ~~-----~~~~ 

Bina Vergisine ek 
-------··-· 

Dil, tarih ve Coğraf
ya fakülteleri 

olan yeni kanun 
·-. --· Bina iratlarına istinat edeli 

• kazanc vergisi ile buna mun· 
Her Oç fakülte, dün Anka- zam buhran vergisi 

ra 'da törenle 8ÇI ldı Bina vergisi kanununa ek 

Ankara, (Özel aylarımız renlerin hakkı verildiği gibi olarak Kamutayca kabul 
dan) - Ankara'da te· ayrıca müzelerde mütehassıs olanan kanun. Finans Ba
sis olunan yeni dil ve tarih memur ve yetittikleri kıaımda kanlıiınca alakadar makam
coiraf ya fakültesinin açılma muallim olarak vazife alabi· lara ıönderilmiıtir. Bu kanu
töreni, pertembe fln6, dün leceklerdir. nun gerek bina sahipleri 
saat lS,30 da Ankara Halk- Fakllltenin profesör kad- ve rerekıe Finans memur· 
evinde yapılmııtır. Tören rosud• tamamlanmııtır. Şim- ları için daima ıöz&nilnde 
için bilyük bir prorram ha- diye kadar Tilrkiye'de ilk bulundurulma11 lazımgeldiii 
zırlanmııtır. Bu programa defa tedriıata baılıyacak olan ~in bir ıuretini aıajıya de
göre, Kiltllr Bakanı Saffet ilim ıabeleri araıında ıümer, rcediyoruz: 
Arıkan bir söylev vermit Aıur. ukad dilleri profesör Madde 1 - 14 Haziran 
ve fakültenin ehemmiyetini Sandsbeeriyer tarafından, 1326 tarihli mlllıa misak· 
anlatmııtır. Çin lisan ve edebiyatı kafat ve 4 temmuz 1931 ta· 

Fakülte binaıı olarak fim- MIJe. Fon Gobl tarafınd~n, rih ve 1837 numaralı bina 
dilik evkaf apartmanının bir bindoloji prf. Ruben tarafından, vergisi kanunlarına göre1340 
kısmı kullanılacaktır. Bili- coirafya profesör Lui tara- 1932 mali yılları içinde umu· 
bar.e fak61te binaıı inıa fından, Macar liunı ve ede- mi tahririne baılanmıı olan 
edilecek ve oraya naklolu- biyatı Royçani tarafından, ıehir, kasaba ve köylerdeki 
nacaktır. Evkaf apartmanın- Eti lisanı profesör Köteborg b ( d k 

tarafından Lltı'nce ve Yu- inaların bulan a ları cü· 
daki dairelerde lizım gelen • 

aanca profeaöP. Rodı' taraLn· ılltamlardaki tahrir ve itiraz tadilit yapılmıf, kür1iUer n dan verilecektir. Faklllte itleri bitmit olıun olmasın) 
konmuı ve her tilrlD tedabir 

Profesörleri araıında Mazaf- kat'ileımit iradlarından yüz
ittibaz edilmittir. fer Göker, Hikmet, Şemıit- de yirmi beti indirilir. Şuka 

F aklllteye timdi ye kadar d k k d tin Gllnaltay, Fuad K6prlllü, ar i, yu arı a yazılı aene-
kaydolan talebe miktarı 112 doktor Şevket Aziz, lbrahim )erde tahririne baılanmıı 
dir. Bunlardan kırkı, girmiı b dl Necmi Dilmen, Haıan Reıit olan inalardan ira arının 
oldukları müsabaka imtiha Tankud, Abdiilkadir vardır. tahmininde 1933 veya 1934 
nında muvaffak oldukları FaklUtenin tedrisatı esas veyahut 1935 seneleri rayiç· 
için leyli ve meccani olarak itibarile Oniveraitesine ben- )erinin nazarı itibara alındı-
devam edeceklerdir. b'd · · f zemekle beraber, yabancı ğı ı ayet veya ııtına ve 

Fakültede, aslı olan dil, h t t · k 1 d profea6rlerin yukanda ismi ya u emyız arar arın a 
tarih, coö-rafya, ergeoloiı· t 'b d'I ı k b' • geçen dersleri orada yoktur. asrı e ı en er ve eı ı 
ıubelerinden baıka, liıan Fıkültede billıaHa TOrk di- kat'iyet ettikten sonra irad-
hocası yetiıtirmek için mtı- li, Türk tarilıi •e Tftrk larında tadillt yapılmıı olan
temmim ziimreler vardır. coğrafyası çalııma ve araı- lar bu tenzilden istifade 

Tahsil milddeti dört sene- tırmalarda en çok üzerinde edemezler. 
dir. Doktora imtihanını ver- çalııılmaıı gereken bir mev· Yukarıda yazılı esaslara 
mek istiyenler bir sene daha zu olarak ele alınacaktır. ıöre teibit edilecek iraddan 
okumalarına devam etmek Fakiltede Teorik bilsile- 1837 numaralı kanunun 9 unça 
mecburiyetindedirler. Bu fa- rin amamt tatbikatla kavvet- maddesi hükmüne göre ay
külleden mezun olanlara bü- lenmesi mühim bir nokta ola· rıca yiizde yirmi indirildikten 

sonra kalan miktar bina 
gisine matrah ittihaz olu-. 

Madde 2 - 1930, 1931 
1932 mali yılları içinde t' 
ririne baılanmış olupta 
kanunun mer'iyete Sİ' 
tarihte kat'ilefmemiı ti. 
iradlarının tahmininde ~~ 
mali yılı rayici nazarı itiblri 
alınır . 

Madde 3 - 1934 J 
yılandan Jitibaren bath1' 
veya bundan ıonra baıb 
cak olan umumi tahriri 
veya bu tahrirlere k• 
yoUarile yapılacak itira 
tetkikinde biaalarıD b 
duğu cilzlltamın talıri 
baflandığı mali yıldaki 
nazan itibara alınarak 
takdir oluaar. 

Madde 4 - Umumi t 
rir neticesinin tatbikine 
landıiı tarihten itibare• 
sene miiddet ıeçmemiı 
bile iıbu kanunun biri 
maddesinin şllmulü dı 
ıine girmiyen binaların k 
leımit olan iradlara bak 
bu kanunun mer'iyete 
diii tarihten itibaren 
sene zarfında ıaahipleri JJltl 
f erid tadil talebinde bolll 
na bilirler. 

Muvakkat madde 1 -
kanunun teazillta aid ~ 
kimleri: 

A - Bina versıisile ~ 
munzam iktııadi buhran ~ 
gisi, bina iradına göre • I 
makta olan sair verıi 
- Det1nmı 4 ncü ııahifed~ 

tün yüksek mektepleri biti· rak gözönünde tutulacaktır. ,lllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllHlllllHIRlllllHIHlftllll 

1 · h ık k ı· be • ' =,r k H K · zmır a ının ıymet ı rağ t ve teveccOhflnO kazanan ~ Ü,f ava UfUID 

Tayyare Sineması 1 Büyük Piyangosu 
Yeni sene şerefine iki boynk filmle şükran borcunu ödemeğe çalışıyor ; Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

RugOnden itibaren on hflyflk yıldız 5000 gtızel kızın çevirdikleri harikalar tilmi :: • • • 

Al jalton • Kay 

1 V V O N O E R B A R 1 zenwn etmıştır. 
E 3.0ncft kefide 11 ikinci Kiouo 935 tedi 

Francis - Dolareı Delrio - Ricardo Cortez - Dick Pavell ·- Guy Kibbce - Rutb Doneallay -
Leray • Hugb Herbert - Fifi Doruy ve 5000 güzel kız 

2 a Büyük fihtDOAO 

--Haıı 1 Bnyok ikramiye: 50,000 Liradıt 
5 
== = 

Anna Bella ile jean Gabin tarafından oynanan aık ve heyecan filmi ii 
AYRICA FOKS Dünya halterleri (Türkçe SCSılti) ~ kifat vardır 

f:Jubaftaya mahsus seans saatleri: Her .. glin 14-17:21 Cumartesi 12.30-14 talebe aeanııdır. Pazar -
~~~~~~~~~~~~~~~ÜD~U~·2~·3~0 d~a~J~lv~e~ıe~aa~n~v~ar~~'~· ~~~~~~~ ~HlllUHllUIHHHHHlllHUlllllHHHllHIHUIUIUIHIUUllHIHHlllUUUUIUUH 

Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo lirab~ 

ikramiyelerle (20,000) liralık bir mtl" 
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---:;-Sa~lal~f·~'~~----.---------------------ı(~Ol!!!!__llh'_U_k..,)____________ 10 ikinci Klnun 9! 
lzmir ikinci icra memurlu- M ) N F 

iundan: arangoz ar ve · V. Olivierve şOreka- ratelli Sperco Vapur Acentas 
Mustafa Kizımın temlikin- sanayiciler için vv. ~". H. Van Si Limited vapur 

den tacir Veysel ile madam - KUMPANYASI SERViCE MARITIM 
Jenya ve Civani Fondıra ve Bir daha ele geçmi· Der Zee acentası .. HERCULES .. vapuru ROUMAIN 
ıaire üzerinde kayıtlı olup 13 1 36 d ı· 18 1 36 d 
k b·ı yecek bir hrsat & Co- Cendeli Han. Birinci kor· · - a ge ıp • • a "ALBA JULYA vapur• a ı i takıim bulunmamasın- · RD M " 
dan şuyuunun izalesi için Fabrikamda mevcud tirid OEUTSCHE LEVANTE LıNlE don. Tel. 2443 ANVEf S ' ROTE A ' 9-1-36 da gelip ayni ılin 
3atılmasına karar verilen deatere, planya, kahphk, "HERAKLEA" vapuru ha· THE ELLERMAN LINES L TD. AMS TER DAM ve HAM- PiRE, MAL TA, MARSIL YA, 
K k d freze, delik makineleri ile THURSO 7 BURG ı· 1 · · .. k arşıya a onaomacı mahal- len limanımızda olup AN- " " vapuru ıman ara ıçın yu ve BARSELONE hareket 
lesinde Fethiye sokak 8 nu- prese teıgibı, kurutma ve VERS, DiREKT, ROTER- ikinci kinunda LIVERPOOL 
marala, genit bahçe çamaşır- tutkal furunu ve el ter.gib- DAM HAMBURG ve BRE- ve SVVENSEADAN gelip 
lık yel değirmenli kutu ve )arı, ilit ve edevat, mobilya MEN limanlarına yük almak· tahliyede bulunacak. 
iki kat üz.erinde 7 oda bir kereıteleri, kaplamalar, pa· tadar. .. AD JUT ANT" vapuru 8 
mutbab ve müştemilitı sai- peller ve saire satıhkbr. Her "MILOS,, vapuru 6 son ikinci kanunda bekleniyor, 
reyi havi 4200 lira kıymeti gün saat ondan saat altıya kinunda bekleniyor, 10 son LONDRA için yük ala-
mu~~~~eneli kirgir hane kadar Zinet mobilya fahri- kinuna kadar ANVERS, caktır. 
tarıhı alandan itibaren 30 n kaaına hemen müracaat ROTERDAM, HAMDURG uTHURSO,, vapuru 15 

.. dd gun d' ' • 
mu etle açık artırmaya çı- e anız. 'k' · k" d b ki · ve BREMEN limanlarına ı ıncı anun a e enıyor, 
karılmıştır talip olanların Zinet fabrikası sahibi yiik alacaktır. LIVERPOOL ve GLASGOV 
kıymet' h Ahmed Kıııhrmak k ı k 

• 
1 mu ımmenenin yüzde -~-------- AMERICAN EXPORT LINE yü 8 aca hr. 

yedı buçuğu nisbetinde pey Satılık nıotör " EXCHANGE .. vapuru "POLO,, vapuru 10 ikinci 
akçası veya miWı bankanın kJl d LONDRA AN te · t k halen limanımızda olup anun a , • 
mına me tubu vermeleri 12 beygirkuvetinde (Dizel) NORFOLK ve NEVYORK VERS ve HULL beklenip 

ve artırma 10 b t 936 markalı az kullanılmıı bir şu a t.a· :için yük almaktadır. ayni zamanda LONDRA ve 
rihine tesadüf eden pazartesi ..,otör satıhktır. Taliplerin 

günü saat 11 de dairede icra idarehanemize müracaatları "EKSILONA" •apuru 29 HULL için yük alacaktır. 
olunacaktır. Milıterilere ait ilin olunur. Bci. kanunda bekleniyor, DEUTSCHE LEVANTE-
35-1082_ numaralı dosya ı"rae 'h" d f d BOSTON ve NEVYORK LINIS 
1 tarı ıne tesa ü e en çar· 

0 unabıleceği gib'ı fazla "ıza- için yilk alacaktır. "AGILA,. vapuru 5 ikinci 
h şamda günü saat 11 de gayri 
.ah lizıme dab"ı verı'lı"r. Ta- ARMEMENT H. SCHULDT kanunda HAMBURG, BRE-menkul en çok artırana ihale 
lıpler bu hususun d · d"I k · s HAMBURG MEN ve ANVERS'ten tah· t l'k aıreye e ı ece tır. atış peşin para 
a 1 olunan açık artırma iledir mal bedeli alınmadan "NORBURG,. vapuru 30 !iyede bulunacak. 
f~rtnamesini 11-1-936 tari· teslim edilmez mal bedeli Bci. klnunda ' bekleniyor, Not: Vurut tarihleri ve 
hınden itibaren okuyabilir verilmez iıe ihale kararı ANVERS, ROTERDAM ve 
htldan tapu sicilile sabit feshdilir ve kendisinden ev- HAMBURG limanlarına yük . 
~lmıyan ipotekli Alacaklılar alacaktır. ıle d'.. 

1 
vel en yüksek teklif de bu-

. . •ger • ikadarların ve lunan kimse arzetmiı olduğu "GLUCHSBURG,, vapuru 
ırtıfak hak sahiplerinin bu bedel ile almağa razı olursa 6 son kinunda bekleniyor, ' 
haklarını ve bu huauıla faiz. h HAMBURG ve ANVERS· ona i ale edilir o da razı 
ve masrafa dair olan iddia· ı b ı ten yu .. k r-ıkaracaktır. 1 ° maz ~.eya u unmazaa icra :r 

arını evrakı müsbitelerile dairesince hemen on beı gün JOHNSTON VVARREN Ll-
Y.İrmi gün içinde icra daire· müddetle artırmaya çıkarılır NE • LIVERPUL 
ııne bildirmeleri aksi halde bu artırmayı alikadarlara '1DROMORE,, vapuru 15 
hakları tapu sicilile sabit tebliae kacet olmayıp yalnı• k" d b k 1 a .. son ant:n a e leniyor, 0 madıkça satış bedelinin ilin la iktifa olunarak en çok LIVERPUL, ve ANVERS-
paylaşmasından hariç kala· artırana ihale edilerek her k k 
cıklara ve tayin edilen za· ten yü çı arıp BURGAS 

d iki halde birinci ihale edilen ve KÖSTENCE için yük 
man a artırma bedeli gayri kimse iki ihale arasındaki alacaktır. 
n:ıe.nkulüa yOzde Yelmiı be- farktan ve diğer zararlardan DEN NORSKE MIDDEL-

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes•uliyet 

kabul edilmez. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mntebassııı 

''·inci Beyler Sokağı N. 68 
Telef on 3452 

• 
Ali Rıza 

alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINlEN 

" GOTLAND .. motörü 
20-1-36 da ROTTERDAM 

ve HAMBURG limanları 

için yük alacaktır. 
0 ROLAND .. motörü 6·1-

36 da ROTTERDAM, HAM
BURG , COPENHAGE , 

DANTZIG, GYDNIA, GO· 

BURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A 

edecektir. 
Far.la tafsilat için ikinci 

Kordonda Tahmil ve Tab

liye ıirketi binaaı arkasında 

FRA TELLi SPERCO vapur 

acentabğına müracaat edil

mesi rica olunur . 
NavLonlardaki ve hareket 

tarihlerindeki değiıiklikler· 

den acente mesuliyet kabul 

etmeı. 

T eiefon: 2I04 - 2005 • 2663 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve tu· 

velet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Bahk yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. 

Biricik satıı yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sın HAT EZANESI 

• 1111111111111 u l il l l l l l l l il l il l il l l l l il l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l ll ll l l l l ll il l l l l l il ll l il llll llll 

şını bulmadığı takdirde en mea'ul olduöu ve tapu har· HA VSLINJE 
son artıranın taahhüdü b ' . • (D-S. A·S . 
._ 1 aau canın belediye ve vakıf ica- SP ANSKELINJEN) 
Ka mak üzere artırmannı on 
beı giln daha temdit edı"l· ranın ve yüzde iki buçuk OSLO 

~lzmir yün mensucatıi 
Mocellithanesi iTürk Anonim şirketil 

- -
k delllliyenin müıteriye aı"t ol- "BANADEROS me suretile 26 ıubat 936 " vapuru 

duiu ilin olunur. 10 son kanunda lbekleniyor, 

ul ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları 1'ftrk A . ş· k ı· 
S nonım ır e ı 

ermayesi 3,000,000l'ürk Jirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü 

~ 

DIEPPE ve N RVEC li
manlarına yük alacaktır. 

Ayni zamanda ISKENDE
RIYE ve HAYFA için mal 
kabul eder. 

Gelif tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez.. 

Birinci Kordon, telefon 

.. ,.:JJ!" < 1 

ıKİÜruf · ~o 11 ıu ı~ 
.. . ... 

ı &ircac.l ~AN~A~I ' 

f eui Kavatlar çar~ısı =: ızmir Yftn Menıucatı Ttlrk A. Ş. nio Halka· ~ 

No. 34 

No. 2007 • 2008 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve aavlun tari· 

feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez." 

s pmardaki kumat fabrikası mamulatandan olan ~ 
~ uıevıimlik ve kışlık, zarif kumatlarla, battaniye, i§ 
~ şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
;;; kordonda Cumhuriyet meydanı civarnıda 186 ~ 
~ numaradaki (~ark Hah Tilrk Anonim şİr· ~ 
~ keti) mağazaııoda satalmaktadır. Mezkilr fabrika· ~ 
=: nın melanet ve zerafet itibarile herkesçe malum := 
2 olan mamulahnı muhterem mftşterilerimize.: bir ~ 

..... ---------~ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. §_ k8ftrenler! Mut· 

laka (Okamentol) ~ 

ôkaftrftk ~ekerle- C'O 
rini tecrfthe edi ıı--ıt 

ıiz .. ~ 
~ 

CQ 

Ve l'O.rjcn ~ahapın ~ 

en ftıtftn bir mftı· Q.) 
bil şekeri oldu~u > ~ 
nu unutmayınız. .l.,) 
ı•----~ 

Kuvvetli mftshil 
iıtiyenler Şahap 

Sıhhat snrgtın 

haplarım Maruf 

ecza depolarandan 
,.e eczanelerden 

araımlar. 

...-4 

~ Perakende sataş yeri Toptan satıı yeri § 
:: Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark ~ 
;; Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. ES 
= biraderler § 
;; Kuzu oğlu çarşısı Asım Rııa ~-= 
;; ve biraderleri =: Yeni manif aturacılarda mimar ~ 
~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal- E - -= iar pazarı F. Kandemiroğlu $ 
iı l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l I: il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l llllUll 

.-Sümer Bank---
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla

mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esan'"' kumaşları 

Beykoz ktınduraları 

Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar .. 
lzmir ş11besinde bıılursunuz 
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İtaljaıilar, 12 adayı mütemadiyen 
tahkim etmekle meşguldurlar 

Leryos, Rados, 
'7e uzun 

Somiki ve lstaoköy 
menzilli agır toplar 

adalarındaki gemileri 
ve tayyareler 

lstanbul 10 (Özel) _ Italyanıiı, 12 adadaki askeri munlartnda bulunan 12 denizaltı gemisi, 17 torpido 

kuvvetlerini ziyadeleştirdiği ve yeniden 150 tayyare ve dôrt bilyilk zırhlıdan baıtka bugOnlerde yeni harp 
ile 40 bin kişilik bir kuvvet getirdiği Atioadan haber gemileri daha 12 adaya gônderilmi,ıir. 

' 'eriliyor. ltalyanlann, Leryos ve Rodoı adalarında telsiz is-
Yunan çevenlerinden çıkan haberlere g6re; Rodos, taayooları kurdukları ve Leryos adasımo yOkıek tepe· 

Leryos, sômbeki ve lstankôy adaları om muhtelif Ji. lerioc uzun menzilli ağır toplar yerleştirdikleri ,ayidir. .............. 
Suikastcıların muhakeme· Mehmedin kafası balta 

sine başlandı 
- Başıarafı 1 inci sahi/ede

Karamezar kôyQnde bir kız 

ındlAlnl •e bununla evlenmek 
için çalaemak mecbortyetlnde 
buhındo~u, kendlılnln aaker 
kaçağı olmak mOnaeebetlle T4r· 
klyede çalııamıyıcağındao Ara 
blıtanm gittiğini, kaçakçılık 

11n'atl Gzerlnde oldoRondan 
p•Pport almadığını, huduttan 
kıçarık Haleb'e gfulglal, bir 
kahvede otururken tanımadığı 
fakat ıonra adının Muıa oldu · 
goau öğrendiği bir adımn. 

kendlılne nereye gldeceglnl ıor · 

dagono, 24 koroı .ererek • ., 
yardım ederek Şam'• gttmealnl 
temin ettiğini, Şım'• glulk· 
ıea ıoara Çnkee olan iki 
çocuğa raıtladıgıaı, •e .. ktlle 
baba11ndan ltlttlğl Gzere alna 

baları elan adamları ıorduğonu, 
bunların da ( Mecldl Saltan ) 

kGyGnde olduklarını Gğrealace 

iki uat uıaktakl bu .. öyr. yaya 
glnlğlat, akrabalarını buldo~uoo, 

mali nzlyetlerlnl fena bularak 
Kanytra'ya ghtlğlaıl, Amman~• 

gectlğlol, arabacı Bamld'le ta 

nııtığını, ıonra Aala'ln akra 
baıı olduğunu öğrendiğini, ora 
belediye katibi Mahmud'un 
yardımile Manol namında bir 
BolK11' la lanııtığıoa, ._endlılne 

ihtiyacı olan para için tane 
toplandığını, Şam'• geçerek bu 

parayı Tark para11na tah•ll 
edeceği ıırada bır111.:lar tarafın 

dan çalındığını, Amman'• gl· 
derek tekrar Bayfa'ya geçtiğini 
Dnld lımlnde bir Yahudi ya 
nanda 6 ay çahtllğını, Hayfa· 
dan daha fazla Gcret almak 
için Y .ta'yı geçtiğini, çalışta 

A•nı, bu defa Amman'• gidin· 
ce Handan ıdmda yerU ahali· 
den birinin kahvesinde tnlı 

oynarken uoamadığı blclıılnlo 

keadlılnl çağırdığını ve: 
Çerkes Etem ve l\.ardeşi: 

- TClrk ynruıoI Ttlrklyeı'de 
ae 'far, ne yok? Tayyare nr 
mı, aılr.er çok mu? 

Diye ıorduğunu ıôylemlttlr. 

Yabyı; bu adama tayyarelerin 
açtuklarını gördOğOnn, aıkerln 

çok montaaam oldu~ono söyle 
diAial, bu adamın bllAhua Çer 
ke1 Etem nyanındald adamın 

da kardetl Reeid oldoğonu ıon 
radan ftğrendlğlnl, daha enel 
kendilerini tanımıdığıaı kazan. 
dı~ı 60 lira kadar para ile Ka 
rameaar köyGoe dôoerek ıev · 

pllıl Nadide ile nlnmeğe ka· 
nr nrdlğlnl, Oalep'cen hoıiudu 
geçerek Klllı'ıen Fenlpıta'ya, 

oradan Ceybın'a •e Karım,. zar 
lsOJtlne geçtiğini, ındtgl kııı 

JHalamad.ıgını, yaylıya gtulJlnl 

öğreolb boıtan bekçlll~lne gire 
relr. bf r ayda 8 Ura kadar para 

topladığını bu pıra ile Aziz ağanın l 
yanına ghtlğf nl, yolda giderken 
bir tlte rakı ahb klracııl 1e iç· 
tiklerini, Daıbekfr kôyftne gel· 
dikten ıoora rakı tieeılol kôy 
kenarında bırakh~ını, dere ke· 
anında Azlr.'ln kardeel ArJf 'e 
raatlatlı~ını ıôyltıyordo . 

}"alı ya rasıl Tutuluxor: 

Arif in klğıd oynadığını ıôr· 

dGğGnO n Arif le beraber Üıe· 

yirln nine glttlkltırlnl, Üseylrln 

nde bolunmadıAıaı. akıam 

Gzeri yemekten ıonra Ozeylrhı; 

kny mohıau lımail Heıtaelle 

Yahyayı, yınl kendlılnl karı · 

kol lr.umaadanhgına teıllm et· 
tlğlni, oradan Sokak nıblyeıloe 
geılrlldlğlnl, iki gQn orada 
kaldıktan · ıoara karakol · ko· 
maadanınıo kendlılol kasaya 
getirdt~lnl, karakolda lkea ka 
rakol kumındaoının (mCdGr, 
f lllo) diye teleloolı konuıto 

lonu, jandarma kumandıoınıo 

Andmn k11111oa kt'odlıdol ~G 

tGrdO@'tıotı, yoldı karakol ku 
maodanmıo keodlıloe altı ay 
haplı ceHıı görece~lnl, Şımda 

iken 8110 namında birinin 
g.,ldlğlni gôrmeel •e nerede 
olduğunu bllmeel lbımgeldfğlnl 
ıöyledlğlal n Andıran kasa 
ı· nda bölak kumandanının ıor· 

golarına Cfl'tab ..erdiğini, orada 
bölilk kumandanından nıblye 

mGdGrQoGo keadlıtnl ıordn 

ğuuo, mftdılrıln gftnderdlğl 

mektuptan memnun bulundu· 
ğunu, tıhklkat bittikten ıonra 
Adanaya geldlklerlnl, oradan 
Ankan 'ya eevklendlklerlnl •e 
Ankara'da tecrid edilerek mub 
telif yerlerde ifade •erdiklerini, 
hOUln bu ifadelerin 11kıttırma 
oeticulnde ıöylendlğlnl ifade 
ediyordu. 

Maddelumomi kalkh •e Yah· 
ya'ya baaı 1Ualler ııordn. Yahya 
bu ıuallere •erdiği cenpların· 

da Yakub'u tanıdığı, faklt bu 
tanıtmanın ıulkaıd işiyle ali· 
kadar olmadığını aöyledl: 

- Yakub'u Bayfa'dı tanı· 

dım, Dedi. Halbuki Franııı 

fevkallde komlıerllğl tarafın· 

dıo yıpılan tahkikatta Çerkes 
Yıkub'uo Aman'da mukim ol· 
doğunu, tahminen bir yıl önce 
Sımak bzaaıoda Çerkeı İbra · 
hlm'ln yanında bekçlllk yaph· 
ğını, ıonra bu köyO terkettl~inl 
ıöylemlettr. Bundan ıonra ta · 
hlt olarak Ankara emnlyeı dl· 
rektôrG Sellhlddlo dlnlenmlıtlr. 

Muhakeme geç nkte k.ad1r 
duam elmlt •e eumarteılye 

bıralulmııtır. 

ile koparılmış 
Katil Mehmet oğlu Mustafa 

suçunu itiraf • 
ettı 

Bahkesir: ( Özel aytarı
mızdan ) - lvrindinin Ye

nicebisar köyünden Emin 

oğlu Mehmedi kafasını kes· 
mek suretile öldüren Meh· 
med otlu Muıtafa yakalan· 

mıı ve cUrmllnü itiraf eyle· 
mittir. Katil, Mebmed'in ka· 
f aaını balta ile keatiiini ve 
sonrada götlirüp Karaıap 
deresine attıjını ı6ylemiıtir. 

Katil adliyeye teslim edil· 
mittir. 

~~~~~----..-...-...... --~~~~~ 
Habeşler 

boyuna hazırlanıyor 
lstanbul 10 (Ôzel) .:.. Ha

betlerin Süel hareketleri ge
nit mikyaıta devam ediyor. 
imparator, ltalyan tayyare· 
)erinin bombardımanına ma· 
ruz kalması muhtemel olan 
Harar mıntakasındaki köy 
ve kasabaların ·boıaltılma11 · 
nı emreylemittir. 

Rus - lngiliz 
Londra, 9 (A.A) - Niyoz 

Kroakl razetesi; lngiliz hü-
kOmetinin ya kıaa vadeli 
krediler açmak veya Moı· 
kova bik:Qmetine ikraaatta 
bulunmak ıuretile 1.oıiliz
Sovyet mtlnaıebatını renit· 
!etmek taıavvarunda bulun-
duiuna yazıyor. Siyaıal mab 
felleriade Sovyetlere ikraz 
edilecek paranın yirmi mil
yon lniiliz liraıı kadar ola· 
cağı ıiSyleniyor. 

balkevi mektepler liki 
Cumartesi 

Saat 14 de Tecim liıesi 
San'atlar hakem Sabri iz. 
mirspor, 15,30 da Buca -Er
kek öjretmen hakem Ah· 
med Ozgirgin Halkevi. 

halkevi kulDbleri 
likleri 

Saat 12 de 9 Eylül • Bay
raklı hakem Faruk, 13.30da 
Hilil • Kahramanlar hakem 
Muıtafa Şenkal, 15 te tKu
rultay - Parkıpor hakem 
Mehmed Kırat. 

lımir ikinci icra memurlu
iuDdan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
kamyoa otomobilinin ıatılma· 
sına kanr verilmittir. Birinci 
satııı 11·1·936 tarihine mü· 
sadif Cumarteıi günü uat 
11 de yapılacaktır. Bu artır· 
mada muhammen kıymetinin 
yüzde 75 ini bulmazıa ikinci 
artırması 16-1-936 tarihine 
müıadif Perıembe günü saat 
12 de icra kılınacağından 
yevmimezkiirda aatıı mahalli 
olan Babribaba parkında ha
zır bulunacak memuruna mil· 
racaatları ilin olunur. 71 

1 M. Laval 
Yeni bir hftcum mu 

bekliyor? 
Paris 9 (Radyo) - Bu ayın 

19 unda Radikal Soıyaliıt 
partiıi, batkanını seçecektir 
M. Heriyo'nun yerine Dala-. 
diyenin seçileceti söyleniyor. 
M. Laval'ıa, Cenevreden dön 
dükten ıonra Radikalleria 
bir bllçumile kartılatacaiı 
zannolunuyor. 

lzmirspor kongresi 
3-1 -36 tarihinde toplana· 

caaını ötrendiiimiı lımirspor 
konıreıi ekaeriyetin temin 
edilememeıi yibüodea ya· 
rınki Cumartesi akıamına 
bırakılmıttır. O akıam kulü
bün bütlln üyeleri çairılmıı 
oldutundaa bu toplantıda 
behemehal yeni seçim yapı· 
lacaktır. 

Nazım Balkuv 
Trakya mıDtakaıı umumi 

miifettitliii istatistik müdiir· 
IDiüae atanan viliyet iıta• 
tiıtik mOdtırü Nazım Balkuv 
yarın Afyon trenile Anka· 
ra'ya gidecek ve ıonra Trak· 
ya'ya geçerek yeni vazife
ıiae batlıyacaktır. 

Tayyare sine
musında 

Buglln 

Kemanlar ça-
larken 

Senenin en bflyOk f ilmi 

lzmir birinci icr memurlu
iundan: 

Bir borçtan dolayı merbun 
küpe yüzllk ve iki kUlçe in· 
cinin 14-1-36 tarihinde Salı 
gilntl ıaat 12 de Kuyumcu· 
larda açık arbrma ile ıatıla • 
caktır. Teliplerin o gibı ora· 
da bulunacak memura ve 
fazla mal6mat almak iıtiyea· 
ler 35-667 numara ile daire· 
ye mllracaatları illa olaaur. 

62 

Bina vergisine ek olan 
yeni kanun 

- Baştaraf 2 inr.i salıif ede
reaimlerle evkafa aid icarei 
müeccele ve mukataalar için 
1 Haziran 1935 tarihinden; 

B • Veraset ve intikal 
vergiıile tapu harçları için 
bu kanunun neıri ·tarihinden: 

C - Bina iradlarına isti
aad eden kazaoç vergisile 
buna munzam iktısadi buh· 
ran verıiıi için 1 Haziran 
1936 tarihinden (1936 kazanç 
vergileri dahi teaziJith irad· 
Jara göre tarholunur.) itiba· 
ren tatbik olunur. 

Muvakkat madde 2 - Bu 
kanunun neşrinden önce öden 
mit olan l 935 senesi vergi· 
lerinden bu kanun hükmünce 
tenzili lizımgelen miktarlar 
aabiplerine ret ve iade ve bu 
suretle reddolunacak vergi
lerin belediyelere ve viliyet 
hususi idarelerine ait hiase
leri dahi bu idarelerin mali· 
yedeki hesabı carilerinden Ha 

zinece alikadarlara nakden tea 
viye olunacağı gibi kezalik 
1935 senesin~ aid olarak 
tahsil edilmiş olaa evkafa 
aid icarei müeccele ve mu
kataalar ile belediye taazi· 
fat ve tenvirat resimlerinden 
bu ıuretle fazla alınmış olan 
miktar dahi alikalı idareler· 
ce mükelleflere nakden geri 
verilir. 

Madde S - Bu kanun 
neıri taribiaden muteberdir. 

Madde 6 - Bu kanunun 
icrasına Maliye Vekili me· 
murdar. 

l O ikinci kinua 9~ 

Bu akşam 
Karşıyaka'da ışıklatl 

maskeleme tecrObt 
leri var 

Ba,tarafı 2 inci sahifeÔ' 

sının çalacatı düdükle bildi· 
rilecek ve o sırada Karııy•' 
ka nahiy.: hududu dabiliDd• 
bulunan tren, vapur gibi '': 
saiti nakliye de :düdükleri .. 
çalacaklardır. 

Halkın deneme müddeti•' 
ce yol ortasından yürümetİ 
yasaktır. Daima kaldarıdl 

takib edilecektir. Bu yarı" 
saat zarfında baıtalanan .,e· 
ya bir kazaya uğrayan olur 

sa, derhal nokta polisi b•' 
berdar edilecek ve ıııklatl 
mavi kiğıd veya bezle mı•· 

kelenmiş otomobile bindiri• 
)erek doktora gönderile' 
cektir. 

Kakvehane; i•zino ve ••· 
ir umumi yerlerde eğer ııık· 
ları maıkelemek kabil ol• 
mana, limbalar söndüriUe· 
cektir. 

Herkes, evinde maıkelea1• 
itini yaptıktan aonra dııarı 
çıkarak ziya sızıb sızmadıj'r 
nı kendiıi kontrol etmelidir· 
ÇOakfl, talimatnameye mu· 
balif olarak hareket ede•· 
ler cezalandırılacaktır 

Deneme, lzmir'den, Karı•· 
yaka'nın muhtelif yerlerinde• 
Ye ha•adan tarauud edile" 
cek ve muvaffak olunub elud' 
madıiı teabit eylenecektir,::., 

lzmir idhalat gnmroğo modorlil-
ğnndeo: 

euanın cioıi 

pulluk 
K. 
2307 
1282 
128 
128 

adet 
100 
500 
60 
60 

puUuk üç demiri 
polluk tolean demiri 

64 
3909 

500 
1220 

.. kulaiı 

.. vidaaı 

Yukarıda yaııh e11a lS-1-936 acı çarıamba aüaB aaat 
14 te açık artırma ıuretile barice aatalacatından iıioe re· 
lenlerin Ç9fme rllmrllttl ıatıt ko~iıyonuaa mOracaatlırl 
ilin olunur. 4095 

ithalat gnmrttğtt mndnrloğonden; 
K. e11anın cinıi tesbit Do. 

1092 (Sanayide mllıtamel) 320 

127 
38 

1257 

hayvani yai, iç.yatı 
parafin 
aaUia poya 

Yakarıda yaaılı eıya 15· 1-36 ncı çarıamba rünli saat 
14 te açık artırma ıaretile dahile ıatılacatından itine re'" 
lenJerhı itbalit ılmrltll aabt komiıyoouna milracaatlar• 
ilin olunur. 4094 

--------------------lzmir ithalat gtt.mrOğtt mttdor-
IOğOnden: 

K. G. Eıyaaıa ciaıi 
12 adet Tek kapaklı altın kol aaah 

024 Kol ıaatına mahıuı ipek ıerit 

Teabit DO· 

321 

012 Kol ıaatlarına mabıuı pirinç llzerine 
altın yaldızlı toka. 

3 500 Faıuneli boyalı pamuk menıucat 
320 Alt kavuçuklu yilzQ menıucat ayakkabı 

Yukanda yazılı eıya 22-1-936 ncı çartamba ıll•I aaat 14 
de açık artırma ıuretile dahile aatılacatandaa iti•• ıeleD" 
lerin itbalit tllmrllili satıt komiıyoaaaa mlraNatlan iJIO 
olanur. 15 

lzmir Defterdarlığından: 
Mlkellefin iımi Ticareth•neain me•kil Tarholunaa komiıyoacl 

ye ıan'atı ve numaraıı tahıiline karar verile• 
L. K. L. K. 

Halil Hilmi ve or· Ynzba11 Haaaa ata 18 70 14 88 
taklan. furuncu ıokak. 56 

Yakarıda iıimleri yaııh mlkellefler namına Eırefpaı• 
ıubeıince tarholunan kazanç verıiıine vaki itiraz tizerine 
tetkiki itiraz komisyonunca ittihaz olunan 23· 7-935 tarih ve 
423 ıayıb karar ile furunun kapatıldıiı gönlere aid vergi· 
nin tenziline arar Yerilmittir. Terki ıan'at etmiı ola11 
mllkelleflerib~erede bulundukları bilinmedijinden kendile-
rine teblii edilememittir. Teblii makamına kaim olmak 
laere keyfiyet illa ohıaur. 66 

l . 

J 


