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Sahibi : HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat Müdürü : HAMDİ NÜZHET 

Adres : iz.mir ikinci Beyler Sok ğı 
Abone ~artları: Seneligi 700, olu aylığı 400 kuruo 

Resmi ilanlar için: Maıırif cemiyeti ilflnııt 
Lilro una müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: Id rehanede kararl ştırılır 
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• Ra asa 

Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 
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Yal : 3 • No : 636 Telefon : 27 76 - Sah - 3 Mart 1936 

lzmirde - çıkar, akıamcı siyasal ıazetedir 

Ua Seyyu m 'Ja berabeı· ltul
yan'Jaı-nı çenberini yararak 
kaçınuğa nıuvatJak olmuş· 

)ardır. 

Fiatı (100) 

ltalya, 
l ·r· . ı ını 

Herhangi Bir 
Derha l{ahule 

Barış Teli· 
Anıadedir 

) ?::9 < 

13ler komitesi bugün toplanarak Ital- r Gazetemiz 'lııgiliz donanm3sı Malta
Aıiz okurlır1na Kurban dan filUhtetJ•f J•StJ•kametle-ya-Haheş meselesini konuşacaktır 

1 veç murahhası (\7 esman ), ltal ya aleyhindeki zecri ted· 
biı·leriıı şiddetl«,ndirilmesi lüzumıından habseylemiştir 

Cenevre, 2 (Radyc} - 18 
ler komitesi, .bugün öğleden 
sonra aat 15,30 d Portekiz 
murabbası M. (V as Kon
çelle )in başkanlığında top· 
lanmış ve 17 yi 40 geçeye 
kadar müzakerelerde bulun
muştur. 

Komite; evvela müteha sıs · 
Jar komitesinin verdiği ra
por merbut muhtırayı oku
muştur. Ondan onr lsveç 
murabbası Vesm n öz söy-
J miş ve şimdiye kadar kon
muş ve bundan sonra da 

konması Hizımgelea zecri 

tedbirler etrafında fikirlerini 

beyan eylemiştir. 

M. "V tsman"dan sonra ln
giliz dı b kanı M. Eden söz 
söylemiş ve diğer devletle
rin de ta dik ve iştir kile 
loiiltere'oio petrola ambar
go konmasına muvafakat 
ettiğini beyau eylemiştir. 

M. Eden'den onra Fran
sız dış bakanı M. Flanden 

Fransız 
Büyük deniz tay· 
yareleri bitmek 

üzere 
Paria, 3 (Radyo) - Fr n

sıı deniz bakanı Müsyü 
Piyetri (Biskarot) inşaat 
deate2ahlarını teftiş ıçın 
Bordo'ya va ıl olmuştur. Bu 
deateriblarda F ransa'nın inşa 
elm6kte olduğu büyük deniz 
tayyareleri bitmek üzeredir. --·-···---

Is "çre 
azi ı1ropaganda· 
ını yasak etti 

Cenevre, 3 ( Radyo ) -
lsviçre hükumeti, Hitler'in 
Dliloıessiline verdiği bir muh· 
tır da, lsviçrc dahilinde Nui 
Propaıanda ı yapmaktan su
~~ti. k t'iyyedc yasak edildi
gını bı'ld · . . 

ırmışlır. _.__ 
Karo) 

T eyze ini kaybetti 
P ris 3 (R dyo) - Roman· 

Y Kr J Karol'un teyzesi 
büyük Dü es f eUdoruna vefat 
hniştir. Dü e , Iogilizdir. 

1876 tarihinde Malta'da doi· 
nıu tu. Bu münasebetle Yu
go 1 vya'da ve Romanya'da 
Dlatem tutulmaktadır, 

Lorcl Eden 

ıöı söylemiş ve demiştir ki: 

- Barıı için bir çare 

mevcud olup olmadığını 
ar şhrmadan zecri tedbirle
rin şiddetlendirilmesini doğ-

ru bulmuyoruı. Bunun için, 
13 ler komitesinin, yarın 

müsyü Madaryaga'nın baş
kanlığında toplanmasını tek
lif ediyorum. Bu suretle mu
hariplere de bir müracaat 
yapmak imkiaı hasıl olacak
tır. Nasıl ki, Roma ile şim
diden mubaberedeyiı . ., 

logiliz dış işleri bakanı 
M. Eden, M. Flanden'in na
zar noktasını kabul etmiş, 
lngiltere'oin de uluslar ku
rumu vasıtasile biclayelten· 
beri barış husule sıelme i 
için çok çalıştığını beyan 
eylemiştir. 

lstanbul, 3 (Özel) - Ce
nevre'den ıı-elen haberlere 
göre, 13 ler komitesi, bugün 
öğleden sonra ispanya baş 
murahhası Müsyü Madari
yaga'am başkanlığı altında 

toplanacak ve bilbana 
ltalya-Habeş ihtilafını müza
kere edecektir. 

13 ler komitesinin bugün 
gerek ltalya'ya ve gerekse 
Habeşistan'• ıulh için bir 
teklif yapması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Alakadar çevenlerin ver
dikleri haberlere ıöre, ltalya, 
barhanıi bir barış teklifini 
kabule amadedir. -------- ·~------~-

Bitlerin söylevi etrafında 
münakaşalar oluyor 

Almauya'ııın, eski müsternleke
ler için beslediği fikir, yeni 

gaileler doğuracakmış 

~ı. Bitler 

lstabul 3 ( Özel ) - Ce
nevre siyasal çeveolerind~ 
Alm .. nya Cumur başkanı Hıt· 
ler'io son söylevi etrafında 

türlü müna aşalar cereyan 
etmektedir. AIAkaclarlar, AJ-

nıanya'nıo, eski müıtemleke

leriai geri almak hususunda 

beslemekte olduğu fikri iyi 

görmemekte ve bu:mcs'eJe

nin, yeni gaileler doiuraca

ğı kanaatını göstermektedir· 
ler. 

Deyli Ekıprcı gazetesinin 
yaıdıiına göre; Lord Eden 
Cenevre'de M. Fllnden'let 
Hitler'in ıon ıulh teklifi hak· 
kında da görllıecektir. 

Bayramını kutlular ve saa-
detler diler. 

* • • 
Bayram mDoasebetile ga· 

zetemizin, üç gün çıkmıya
cağıoı okurlarımın arze
deriz. 

\.. ___ . ____________ ~-
Kolon e I 8ek 

Brüksel meçhOI asker 
abidesine çelenk koydu 

Brükıel 3 (Radyo) - Po
lonya dı işleri bakanı Ko
loneJ Bek, meçhül asker abi
deıine giderek bir çelenk 
koymuştur. '--···· .. ----

Alsa.ocak 
Cinayeti nasıl 

oldu 
Pazar günü akşamı, Al

saacakta ikinci Zade soka· 
ğanda un fabrik tirü Filibeli 
Rabmi'oin fabrikasında usta 
ba,ı Tiflisli Niyazi oğlu Şük
rü'nün 8 num .. rala evinde 
feci bir cinyet vukua gelmiş
tir. Hadise iöyle olmuştur: 

Şükrü, evinin alt katını 

Başdurak'ta bakkal Sıtkı 
adında birisine kiraya ver
mişti. Sıtkı, bu evde metresi 
Sabihayı oturtmakta ve ara 
sıra relip geceleri kalmakta 
idi. ŞükrD, zevcesine yaphiı 
tenbibte Sabiha ile konuş
mamasını istemişti. Halbuki 
geçen Pazar günü akşamı, 
Şükrü'oün zevcesi Sabiha ile 
Sıtkı'yı yukarı kata almış ve 
bir içki masa11 kurmuştur. 

Muhabbet başladıktan biraz 
sonra Şükrü'de gelmiş ve bu 
hali görünce müteessir ol
muıtur. 

Sıdkı, ŞUkrU'yü içkiye da
vet etmiş ve o da, bu davete 

. 0Ptl(lmı 4 n,.,; mhifetlP -

~ ..... ··-
japon impaı~atoru 

re doğru hareket etti 
-----------~ Cebelüttarık'taıı geln genıiler, deniz 

tayyat·eleriuin iştirakile bir gün
lük manevralar yapmıştır 

logiliz donanması111Maha'dn 
Ittanbul 3 (Radyo) - Ak- eden manevralar ynplığı ve 

denizdeki lngiliz donaama- ondan sonra gruplara ayrı· 
sının, Cebelüttanktan Malta- larak muhtelif istikametlere 
ya relerek, deniz tayyarele- doğru hareket ettiği bildi-
rile birlikte birgün devam rilmektedir. 

~~~-----·.-.···~·~----~~~~ 

Elen Kralı, parlam.ento
daki söylevinde ne diyor 

~-~------~---K ra I, açılma nutkunda, Balkan pak-
tından özel ]Jir öneıııle babsetıniştir 

Asiler tarahndan öldü·~"""',,,.,,,, 

ı ülcuJcrin ailelcrjoe 
nişan verdi 

Tokyo, (Radyo) - impa

rator, isyancılar tarafından 
öldürülenlerin ailelerine ni
şanlar tevzi.etmiştir. Şimdiye 
kadar asi genç zabitlerden 
otuz kişi intihar etmiştir. 

Tokyo, 3 (Radyo) - Ja
pon'iarın, en çok sevdikleri 
ve müşkDI zam nlarda fikrini 
aldıkları 95 yaşındaki prens 
(Sıoncu), imparatorun nez
dinde misafir bulunmaktadır. 
Kendisi, isyan üzerine otur· 
makta olduiu uzak bir 
köyden Tokyo'ya sureti 
mahsuHda cclbedilmiıti. 

Yunno krah 
Atina 2 ( A.A ) - Kral 

meclise ıcelmed n evvel 
meb'uslarm yemin merasimi 
yapılmıştır. Tam saat 11 tle 
meclise gelen kral, meb'us
ların ve samiin tribUnlerinin 
alkışları yüzünden dakika
larca sözüne ba layamamış
hr. Kralın verdiği nutkun 
metni şudur: 

"Elen ulusunun mümessil
lerine samimi selimımı bil
dirmek fırsatına nail oldu · 
tumdan dolayı fevkalide 
bir sevinç duyuyorum reji
min işlemesini tcmamen te
ıiı arzusu ile ulus mUmes· 
sillerini aeçmcye ve mecliai de 

ikinci Yorgi 
vazifesine başlamak üıere 
buıı-üo toplanmaya çaf'ırdım. 

Başlıca vazifelerimiz ara· 
sına kanunu esasisinin temel 
olmıyan hükümlerinin tadilini 
koymak lığımız IB:r:ımdır. ' Bu 
tadil memleket reJımıom 
mümkün olduğu k dar çabuk 
kat'i şeklini alabilmesi için 
kısa bir zamanda yapılma· 
lıdır. Kezn başlıca vaıife· 
lcrimizden biride cıemleket 
müdafaasının tarsin ve ısla· 
hına mahsus vasıtalar ola
caktır. Yunanistan 'ın ecnebi 
devletlerle münasebatı mü-

t 
kemmeldir. Hükiımetim bu 
-Devamı 4 ıluc:ü aalıijidc-:, 



(UhıuJ Birlik) Sabife2 .. 
lMa-;a Kızxi 

e ze es: o c ....... 

•istatistik mütehassısı, memleketimiz
i de yapılan sayımı anlatıyor 

lıııı Cinai Roman -65-Nakili: KAMI ORAL 1 Tramvaysız, arabasız, sadece tek-tük bir polis kolunun 

Lüi, haf ·yeyi kandı rmağa çalışıyor~ ayak sesile çınhyan ve gOpe-gündilz metrôk g~bi görü· 
kendisine hol para vadediyordu nen sokakların hali gözümün önünden gitmiyor 
- Hakkınız var. insanın 

başında bir alaka bulunacak 
ve bahusus :r.enıin dahi ola
c k olursa, parasından zi
yade sevgilisile görüşmeğe 

ehemmiyet verir. 
Lüi, Piyedoş'un bu sizlerine 

cevap verecek yerde, araba
nın köşesine yaslanıp sesini 
kesti. Bu ı~kfıt, Piyedoş'un 
işine gelmiyordu. Lüi'yi tek
rar söyletmek için dedi ki: 

- Vayf Şimdi düşünüyo· 
rumda, aklıma geliyor. Sizin 
cüzdanı benimsememeniz, 
içinde bulunan fotoğraftan 
başınıza bir bela gelmesi 
muhtemel bulunduğunu bil
diğinizden ileri ielmiıti. 

- Hayır, bayır, öyle bir 
fikre zahib olmayınız. insa
nın üzerinde, herhangi bir 
kimsenin fotoğrafı buluna
bilir. Böyle bir şey, herhalde 
ahvali memnuadan olmasa 

erek .. 
- Evet, şunun bunun 

resmi bulunacak olursa bir 
zarar vermez, fakat hançerle 
öldtırülüb sandık içine ko
nulmuş; ve kim olduğuna 
dair biç kimse tarafından 
malumat verilememiş olan 
bir kadının resmi insanın 
üzerinde ltuluoacak olursa, 
iş büsbütün haşkalaıır .. 

(Piyedoş), burada biraz 
gülümsedi ve deYam etti: 

- Filhakika kadının kon
duiu sandığı taşıyan si:r. de
ğildiniz bu bedihidir. Çünkü 
sandığın hamili bir dilsizmiş 
halbuki sizin dilinizde en 
ufak bir rekaket bile yok. 

\ 
ve derhal cesaret alarak: 

- işin içinden müıkülat-
sız çıkmak, hiç şüphesiz 
sizin elinizdedir, demin de 
söyledim a.. Cüzdan, içinde
ki paralarla beraber sizin 
olabilir. 

Piyedoş, (Lüi) ile biraz 
alay etmek istiyordu. Onun 
için rülerek dedi ki: 

- Amma, pazarlıkta fo
toğraf dahil deiil a! 

Lüi hemen cevab verdi: 
- Şüphesiz, hatta siz rıza 

a-österecek olursanız, bu iş, 

beıbin frankla da kalmaz. 
Ben zaten sahibi senet 

olduğum gibi, madam L6 
Kont'un kızile evlendikten 
sonrada servetim bir kat 
daha artacaktır. Siz iıe; ça· 
hşarak, biobir zahmete kat
lanarak para kazanmai mec
bursunuz. Dediğiniz gibi 
üçte çocuğunuz var. Bina
enaley beşbin frangın üç 
mislini verecek olursam, ço
cuklarınızın istikbali temin 
edilmiş olur. Resmi bana 
•erecek olursanız, betbio 
frangın üç miıJi hazırdır. 

Piyedoş, bir kahkaha ko
pardı ve sonra : 

- Onbet bin frank ba! Ob 
nede güzel şey! 

Dedi. 
Lüi Piyedoş'un yüzUne 

baktı ve dedi ki: 
- Evet onbeş bin . f.rank, 

filhakika üzerimde bu ka
dar para yok, fakat ikamet
gahımı size gösteririm. Yarın 
ıaat 16 da resmi ıetirir, 

onbeş bin fraDil alırsınız .. 
Piyedoı, itin tam alayında 

idi. Onun için dedi ki: 

Jt.an G. Martin, 
23 ikinci kanun 
tarihli .. La Tribu-

Lüi, pek perişan olan zih
nini biranda topladı ve Pi
yedoş'a bir teklif daha yap· 
mağı düşiln~rek dediki: - Demek cüzdandaki heş 

bio frank şimdiden benim 
olacak, yarın da resmi ge
tirdiğimde en bin frank daha 
vereceksiniz öyle mi ? 

-----------
- Evet, ben de teslim et

mez değilim. Bu fotoğrafın 
bende bulunması, elbetteki 
başıma bir :felaket getire· 
bilir. Madam Lö Kont'un 
kı:r.ile evlenmek üzere bu
lunduğumu bilirsiniz. Binaen
aleyh, bu iş, uzun müşkülatı 
davet edecek olursa, haya
tım derelesinde ehemmiyet 
verdiğim bir izdivaç iofisaha 
uğramış olacaktır. 

Bağdad kadınlarının bir teşebbüsü 

Piyedoş, için, için gülerek: 
- Hem de hayvancasına, 

biç yoktan bir şey için mün
fesih olacak. 

Dedi. 

Lüi, Piyedoş'u kandırdığına 
zanip olmuştu. Sevincinden 
çocuk gibi zıplıyacaiı gel
mişti. Piyedoş'un yüzüne ba-
karak güldü ye : 

- Yirmi bin frank olma
sını mı arzu ediyorsunuz? 
O da olur. 

Dedi. 
· Piyedoş, Lü'nin iğfalki

rane teklifine cevab verme
den evel araba durdu ve 
kokulardan biri yanaşarak 

arabanın kapısını açtıktan 
sonra: 

-Arka.\ı 11<1'-

Bağdat (Özel) - lrakıo 
durmadan ilerlediğini, mem
leketin hayatındaki çeşitli 
inkişafları fırsat buldukça 
bildirdim. 

Bu2ün vereceiim iki ha· 
ber de (rakın attıiı yeni 
adımlardan sayılabilir. 

Müdafaa bakanlığı yeni 

bir ıilih fabrikası yaptırma· 

ia karar vermittir. 
Bu ıilih fabrikası yeni si· 

Jih yapılacağı gibi eskileri 

tamir ve artak kullanılmaz 
bir hale gelmiş silahları da 
islih edilebilecektir. 

mühim tahsisat konacaktır. 
Diğer taraftan Irak kadın· 

ları Irak uçak kurumu na
mına bir ıube açmaia ka· 
rar vermitlerdir. 

Cemiyet her şeyden evvel 
kadınlar arasında tophyaca-

ğı para ile orduya bir uçak 

hediye etmekle iıe başhya
cakbr. 

Ayrıca hava kumandanlı

ğı müdafaa bakanlığına mü

racaat ederek uçak mekte-

binin geniıletilmesi ve yeni 

aletler celbelunmasını iste-

miştir. Kumandanlık bu İs· 
Lüi, Piyedoş'ur. bu sözle

rinden geniş bir nefes aldı Bunun için yeni bütçeye 

1 
teği kabul etmiştir. 

ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. p 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 

"·" . ' . . ' ' . ' 

Tayyare Sineınası Telefon 
3151 

Telefon 
31sr 

Bugün senenin bOyflk ve heyecanlı iki filmi 

41 CI ~ e v e ifil k a <dJ 0 rn Fransızca sözlü 

Jobn Boles ile Anny Harding'in beraber çevirdikleri büyük bir aşk romanı 

L, .S'\ "dl B:I O o O Almanca sözlil 
~ ~ \b:!J U ve ~arkalı 

MAGDA SCHNEIDER'in çok gülünçlü şarkılı eğlenceli komedisi 
DİKKAT: Bayram doloyısile hu iki hOyflk film yalnız beş gftn gösterilecektir 

••Ayrıca FOKS Türkçe sözlü dOoya haberleri•• 
Seans saatleri . Hergün ıs - 11- t9 - 21,25 SEVEN KADIN. 16,14:19.45 

• AŞK KADRiLi. Cumartesi ve Pazar günleri 13 te AŞK 
KADRiLi ilave edilir. ~ 

Her ean sonunda her t•nıt<· otobO Kar ıyakaya vapur temin edilmiştir 
• • _..w- .. . . . ...... ; . ... .. _ .. ~ . . 

~ - - -

Numara 

95 Karşıyaka bahariye yemişci paşa sokağında tftb

tanı ve fevkani 4 oda, mutbah, sofa, kiler ve 

taras ve tulumbayı müştemil 28 eski 28 yeni 28 
taj numaralı ev 

96 Karşıyaka bahariye yemişci paşa sokağında tah

tanı ve fevkani 5 oda sofa tarasa mutbah v 

kimürlük ve tulumbayı müıtemil 30 ve 32 eski 

30 ve 32 tahrir 30 ve 32 numara tajh ev ve 

altında dükkan 

97 Seydiköy yeşil mahallede numarasız ve 699-62 

Lira 

850 

1100 

metre murabbaı arsa 175 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri peşin para 

He satılmak üzere 15 gün müddetle artırmaya konulmuıtur. 

Alıcıları 16·3·936 pazartesi günü saat 14 de milli emlak 

müdüriyetine müracaatları. 541 

3Mart~ 
ı urlo 

Kemalpaşa cra meın 

Ökenrenler! Mut· 

laka (Okamf!ntol) ~ 

öksnril k ~ek erle· ~ 
rini tecrObe edi· ~ 
uz .. 

Ve Pftrjeu ~ahapm 

en ftsU\n bir mOs· 

ou unutmayınız. 

Kn,·vetli mftahil 

istiyenler Ş.thap 

Sıhhat firgOn ed 
haplarım ~laruf r.fJ 
ecza depolurıntlao 

ve ec7.anelcrdcn 

urasnılur. 
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f'üheyl ve Kemal kızla.rı Ne- §§ Büyük ikramiye: 35,000 Liradır§ "ALAYA"vapuru 2 Martta için yük alacakhr. 
ıse ve Kdadıs ve Emıne ve ::: = 

L 1 - 2 l 1 = bekleniyor, 6 Marta kadar .. ORESTES ., vapuru 9 eyi ve Faize ve müteve.ffa ::_- A"1rıca: 15,ooo, ,ooo, o,ooo irahk ~ 
Mustafa Harsa oj'lu Necıp =: .; ı· . =: ANVERS , ROTERDAM , martta gdip 14 martta 
veraaesinden k rısı Hodli ve sa ikramiyelerle (20,000) ıralık bır mft. e HAMBURG ve BREMEN ANVERS, ROTTERDAM, 

kııları Hasibe ve namı diier ~ kafat vardır ~ JimanJarıoa yükliyecektir. AMSTERDAM ve HAM-
Babirc •e müteveffa Mustafa :S -- ARMEMENT H. SCHULDT- BURG limanları için yük 

Harsa ?ilu müteve~fa Rıza ~llllJllllllllllHlfllllflllllllfllfllfllllJllllflllfllllllllllllllllllllllfllllflllllllllfllH 1 
HAMBURG alac tktır. 

vcreıesınden Bedrettın ve Sa· • V k f' 1 d • k ·· J .... • d "TROYBURG 25 ER ES 23 
dettin ve Abdüllatif ve Me· lzmır a ı ar ıre tor Ogün en "vapuru .. H M " vapuru 
1 • şubatta bekleniyor, AN- martta geJip 28 mortta AN-ek ve müteveffa Mustafa lzmir'in Birinci kordon caddesinde 500,502 eski ve 348 R ROTERDAM HAM 
Harsa anne i ölü Nefi enin N 1 1 · · · 1 • d VE S, ' • VERS, ROTTERDAM, AMS-350 yeni kapı o. 1 ev erın ıcareı müecce esın en 1229 BURG limanJarına yükliye- E U G 
oğlu Arif ve kızı müteveffiye lira 40 kuruş borçlu bulunan ve müteaddit tebliğ ve S-12 T RDAM ve HAMB R 
•birenin oğlu Cevdet'e iı.a- 935 tarihli ve 6390 sayılı Anadolu gaı.etesile vaki ilAna rağ cektir. limanları için yük alacaktır. 
f tle vekilleri vukat Halil men borcunu ödemiyen ve paraya çevrilecek menkul eşyası DEN NORSK~ MIDDELHAV- SVENSKA ORIENT 
Sabri tarafından lzmir'dc Ka- da bulunamayan Ô:ner Abdülkadir veresesinin mut sarrıf SLINjE (D·S. A-S SPANS- LİNİEN 
rantinada Jozef Benmayor ve oldukl rı lzmir'in birinci kordon caddesindeki Bezmiôlem KELINJE) .. ERLAND ,, motörü 13 
Hasan Harsa aleyhine açılan valde Sultan vakfıadan icareteynli 552 No. lu ve gayrisafi OSLO martta beklenmekte olup 
iıalei şüyu daviıının diva· irada göre 4000 lira kıymetli gayrimenkulün 935 bütçe ka· "BANADEROS" vapuru yüktııDün tahliyeden sonra 
cılar vekili Halil Sabri ile müd nunuyle teyit edilen icarat ve mukataat vakfiyenin memu-

4 
martta bekleniyor, iSKEN- ROTTERDAM 1 COPEN-

dealeyblerden Jozef Benmayor rini vakfiyece t hsili hakkındaki 26 Temmuz 330 tarihli ka· DERiYE, HAYFA. DIEPPE HAGE, DATZIG, GDYNIA, 
vekili Osman Nuri vicahla- nun uy rınca baczen satılmasına 18·2-936 tarihinde karar GOTEBURG, OSLO ve IS-

-dd 1 h NORVEC limanlarına rında ve diğer mu ea ey verilmiş olduğundan istekli olanların ihale günü olan 13·3 ve KANDINAVYA limanları 
Hasan Har anın rıyabında 936 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 te Izmir Vakıflar yükliyecektir. için yük alacaktır. 
icra kılınan mubakemei ale- Direktörlliğünde toplanacak komisyona ve fazla malumat AMERICAN EXPORT LINE SERViCE MARITIM 
niyelcri esnasında şüyuunun almak istiyenlerin bergüa yüzde 7,5 teminat akçesi olan .. EXPRESS,, vapuru 28 ROUMAIN 
izalesi iıtecilen lımirde ka- 30 lira ile birlikte Vakıflar Direktörlüiüne müracaatları şubatta bekleniyor, NEV- .. BULGARESTI" vapuru 
rantinada tramvay cadde- ilan olunur. 29 3 10 521 YORK ve BAL TIMOR için 12 martta gelip ayni günde 
sinde ve sahilde ve karan- •llfllfllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllflJUllllllllllllllll flllllllllllllllllllllllllllll• yük alacaktır. KÖSTENCE, SULIN A, GA-
tioa karakolu karıasında ==ı • . . ~ JOHNSTON VVARREN Ll-
Liin 608 no.h evin taraflar ___ ZIDlf yun mensucatı __ §_ NE - LIVERPUL 

arasında mnıterck bulunduiu 

LONE için yük alacaktır. 

"ALBA jUL YA,, vapuru 
16 nisan gelip 17 nisana 

doğru MALTA, MARSlLYA 
ve BARSELONE için ylik 
ve yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihle· 
rile oavlonlardaki değiıiklik· 
)erden acente mesuliyet 
kabul etmez. Fazla taf illit 
için ikinci Kordonda T bmil 
ve Tabliye ıirketi bina11 
ark sıada FRA TELLi SPER-
CO va ur acentaıına mür -
caat edilmesi rica olunur . . 

Telefon: 2004 - 2005 - 2 63 
.... , . . . \ ' 

Ali Rıza 
M ücellitlıane i 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 
.. 1 , 

- "' . - . ·-

12 beygirkuvetinde (Dizel) 
markalı aı kullanılmış bir~ 
..,otar satıhkbr. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilan olunur. 

··-. . . 
ve tapuca yazılı 15-10-934 = = "GUENMORE" vapuru 23 

:::~·~.~~;:~.~:::~~;·:~~~~ ITürk Anonim şirketi! ı~~ıı:. b:k~~t;~.ı~!v~~ BAŞ DURAK 

hukuk dairesinin mahfuz 14- = = çıkarıp BURGAS, VARNA 
11-933 ve l24· 1-934 tarihli = lzmir Yfto fcnsucatı TOrk A. ~· nin Halka- = ve KÔSTENCE için yük 
veraa t vesikalarından anla- = pınardaki kumat fabrikası mamulatmdon olan = alacaktır. 
şılma ına ve mezkur müşte· ~ UJCV8İmlik \'C kı,Jak, 7.arİf kumaşlarla, battaniye, 14Vapurların İsim:eri, gel
rek mülkin nısfı 24 sehim §§ şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci = me tarihleri ve navJnn tari
itibar olunarak 20 :aehime = = feleri hakkında bir taahhüde 
davacılardan Memet Beyazit § kordonda Cumhuriyet meydana civarmda l86J~ girişilmez ... 
oğlu Suphi B yazit ve 4 :: numaradaki (~ark Halı TOrk Anonim şir- = Birinci Kordon, 

schimine davacılardan Na- ~ keti) mağazasında ıatılmaktadır. Mezkftr fabrik!: ~ No. 2007 • 2008 
ciye ve Melek ve L Ayika ve § nın metanet \'e ?"..erafet itibarile ber~eçe malum ~ ••----ıaııı~~.111!!!!)!11111-
Mebmet Adil ve diğer yarı- - - D O K T O R 

d =:_ olan momulntmı muhterem mO•tcrilerimize bir ==_ • 25344 sehim itibar olarak l. _ Ali Agah 
11379 sebı·mı"ne müddeialeyh := defo daha tav iyeyj bir vazife biliriz. ;; __ 

Çocuk Hastalıkları 
Jozcf Benmayor ve müteveffa ~ := Mütehassısı 
Riııya ait 144 scbmindtn :::: Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 :: '"inci Beyler Sokajjı N 68 
1 63~ ıebmi 728 . b.issesi.~ti- ~ Şark hah T6rk Auonim Şirketi - Telefon 3452 • 

barıle 29 ehmının dıger := = ----------• 
lnGddeaaleyb Hasan Harsa· ~ Perakende satış yeri: Yeni manifaturacılarda ~ 
Ya aidiyeti görülmesine ve := ~ 
h· - mimar Kemalettin Cad. Sağır zade biraderler ::c ısedarlar araıında aynen ~ = 
;•ksimi kabil olmadığı keş- § Kuzu oğlu· çarşısı Aıım Rıza ve biraderleri ~ 
en ıabit olmasına mebni § E 
IDcıkur rn- t k mülkin = z:=-= umu uş ere. d § yeni manifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. 

1D rasında bılmilzaye e := . . := 
8 hlarak b d il . • b" = Yünlü mallar pazarı F. Kandemıroglu = e c rınm ısse· = = 
ler i. dairesinde b is eda rl ara §1111111111111111111111.1111111 ~111.111:111111111111111111111111111~1111111111111111111111111111111111 U • 
11~ralnıesine ulh hukuk ha· tifak bak sahıplerının b~ hak· Kıralık hane 
kı'bJiiince k "lmiııı larını ve bu hususla faız ve 
ol arar verı ~ J "dd. 1 8C•ğından masrafa dair o an ı ıa arı· 

h i aribi ili~dan itibaren 30 oı evrak müsbitelcrile yirmi 
~~ll IDüddetle açık artırma· güo içinde icra dairesine 
la,

1 
çıkarılmıştır. Talip olan· bildirmeleri aksi halde bak· 

Yü : kıymeti mubammeneoin lan tapu sicilile sabit olma-
de 

1 
e Yedi buçuğu nisbetin- dıkça Hhş bedelinin paylaş

bantey akçesi veya milli masandan hariç kalacakları 
vcruı '1nı~ teminat mektubu ve tayin edilen umanda ar· 

e trı ,_, 936 d 1· . kulün tarihi artırma 6·4· hroıa be e ı gayrı men 
l•rt ~t tesadüf eden pa· yüzde yetmif beşini bulma· 
12 eıkı günü saat on birden dıiı taktirde en ıon ar-

Ye ad d bbUdO baki kal· •c le ar airede icra olu- hranın taa so: hr. MGfterilere ait 35- mak üzere artırm~nın ~D 
1 nuaııralı d . beş ıün daha temdıt edıl-
U11ıbileceği gibi o;y~ ~rae mek suretile 21·4-936 tari-

•ta li az a ıza- d 1 - ü 
'pı ııme dıhı verilir Ta- bine tesadüf e en sa ı ıun 
li~r bu hususun daireye saat 11 deo 12 ye kadar 
tt olunan açık artırma gayri menkul en çok arhra~a 

• 11d
11•rt1e~ini 20·3 ·936 tari- ihale edilecektir. Sataı. peıın 

kJ en ıtibaren okuyabilir para il ?dir mal b.edeh aha· 
•rı tapu ıicilile sabit ol- madan teslim edılmez mal 

y:.~ ipotikli alacaklılar bedeli verilmez. iıe ibal.e 
•ıer •likadarların ve ir - k •rarı fethedilir ve keadı· 

Göztepe'de Halid Ziya 

bey sokağında (16) numaralı 
ev kiralıktır. Taliplerin mat
baamıza müracaatları. 

ıinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetu1iş 
olduiu bedel ile almağa razı 
olursa ona ihale edilir o da 
razı olmaz veya bulunmazsa 
icra dairesince hemen onbeş 
giln müddetle artırmaya çı· 
karılır bu artırmayı alikadar
lara tebliğe hacet elmayıp 
yalnız ilinla iktifa olunarak 
ea çok artırana ihale edile-
rek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan mes'ul o(duiu 
ve tapu harcının belediye ve 
vakıf icarının ve yüzde iki 
buçuk delliliyenin milıteriyı 
aid olduiu ilin olunur. 

• 

D=D Al\1Dİ N ÜZHE1, 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz iliç v~ ln· 

velet çe itleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanm halis Morina Balık yağı 1ır . 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süz.ülmi. i:üı. 

··- - -· 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Ozhet 

SıuuAT EzANE'i 

N«~ 
o ll ıu ıı-~ 



(UJuaaJ Birlik) 

Ras yyum ve Ras Kassa, 

çemberi yararak 

mucize kabilinden 

çekildiler • 
gerı 

Bu Badoğlio'nun Tembiyen'de hazırladığı suretle, 

ikinci defa olarak hoşa kapanmıştır 

kıskaç 

lıtanbul, 3 (Özel) - Lon
dra'dan gelen haberlere 
göre, Tembiyen'de muhasara 
altına alman Ras Seyyum 
ve Ras Kassa kıtaları, mu
cize kabilinden kurtulmağa 
muvaffak olmuşlardır. Ba
doilio'nun kıskacı, cenubu 
şarki de yanlış bir hareket 
yapmış ve araziyi ıayet iyi 
bilen Ras Kassa, ordusu ile 

Elen kralı, parlameto· 
daki :söylevinde 

ne diyor 

birlikte muhasarayı ·yararak, 
zayiat vermeden kaçmıştır. 

Şimdi Ras Mulegeta if e 
irtibat temin etmiştir. 

iki Raıın ordusu birkaç 

kilometre geri çekilecekler 
ve yeni mevzilere yerleşe· 
ceklerdir. Ras Seyyu~ da, 
geri çekilmişse de ağır za· 
yiat vermiştir. imparator, 

Mısır - lngiliz müzakere
leı·i bayramdan sonra 

devam edecek 

Ras Kassa'oın muhasara al
tına alındıiını ve mahvol· 
mak üzere olduğunu haber 
alınca muhafız kıt'aasile 
derhal şimale doğru ileri 
harekete başlamış fakat Ko
danam 'da sıkıştmlmış ve 
geri çekilmeie mecbur kal
mıştır. 

Mareşal Badoğlio, umumi 
karargahta harekatın neti· 
ceıini beklerken, Ras Kaa
sa'nın firar haberini alınca 

------·· .... ---•-----= fena halde kızmıştır. Şimdi 
Dün k Ü ilk toplantı, ümicİ verecek ki halde ltalyanların Tembi

yen 'de ikinci defa olarak çe · 
-Baştarafı 1 inci salıifede- derecede sanı İmi geçmİŞtİr virme hareketleri boşa gitmiş 

hususta faaliyetini sarf ve ve Badoglio'nun kıskaçları 
memleketi de•letlere bağlı- lstanbul 3 (Özel) - Mısır toplantı, ümit verecek dere- boş arazi nstünde kapan-
yan her türlü anlaşmaları lngiliz müzakelerine dün cetle samimi olmuştur. mıştır. 
ıadık bir surette tatbik et- batlanmış ve her iki taraf Londra, 2 ( A.A ) - Bu· lıtanbul, 3 (Özel) Şi-
miştir. Hükumetin Balkan murahhasları, selihiyetleri raya relen malumata göre mal cephesintle çok kanlı 
paktına atfettiği buıusi bugün resmen baıhyan Mı- muharebeler devam etmek· 

hakkın.la miltekabilen ıttıla 
ehemmiyeti bilhassa kaydet- sır- laiiliz müzakereleri Kur- tedir. Her iki tarafın da 
mek isterim. Yunanistan bu keıbeyledikten ıenra, mfiza· ban bayramı dolayısile 9 zayiatı aj'ırdır. 

,_ , b kerelere son ver~ittir. ilk Marta talik edilmiftİr. 
pa"ttan Balkanlar araşının ~•· .... lzmir ikinci icra memurlu-

takviyesini ve Balkan ulus- D • k • ı h k iundan : 
)arını bailıyan sıkı dostluk anıma r a ı e a e Dl ve Gayrimenkul mallara açık 
münasebetlerinin bundan arttırma ilinı 

onraki inkişafını itimatla uzlaşma pak İl ya pli k Ceneral Harsa otlu Zeki 
beklemek tedir. veresesinden karısı Naciye 

Bu ulusların terakkisi ve • ve kızları Melok ve Liyika 

refahı bu münasebetler sa- Mukavele mucibince bir daimi uzlaş- ve oilu Mehmet Adit ve lzmir· 
de Ba\urbetılesteoiade tüc~ar-

ye!linde temin edilecektir. Hü· ma komİSVODU da teşekkül etmiştir pan Mehmet Suphi Bayazit ve 
kümetin memlekette normal /. Uteveffa M staf H 

A k 2 (A A) T J ld U , b k m u a arsa vere· 
siyasa hayatının tamamen n ara, . - Ür· o ve r1ıuva yın sa ı . d - l S 't M t f 

k . ·1 D · k d B -k 1 1 •. M E . seıın en or u aı •e uı a a · d · t f 1 ıye ı e anımar a arasın a ru se e '"IS' nrıaue ıa eııae ma u o ao arzumu Eb o"' ~ ·k •
1 

_ namı dijer Sisil ve Yusuf ve 

Ot ız Tabutlu Adı 
Moris LöhlanınEn Meraklı Rol))' . - .~ 

'J'pfril.-a so)151 

· ikinci kısım: Mtıcize taşı! -
- Ben kim miyim ? Ben aldı. Bu adam ki.ındi?b 

kim miyim? Gollerin Alla hı yapmalı idi? lbtıyar 

seni korusun .. Bu suaJi bana reddüde kızdı: . 
1 

sen mi soruyorsun? Beni ta· - Şu halde beDI. 1 
nımadao mı? Hele düşün... bırakınız. Benden oe •: 
Seg-enaksi batırlıyabiliyor sunuz? Maksadınıı , 
musun? Vellada'nın babası.. Diye baiırdı. Beo ııı 
Şatobriyanın " Kurbanlar ,. taıı sana teslime aıeOI 
eserinin birinci cildinde bah· - Fakat ne baki• 
settij'i kimse .. ne münasebet? b• 

- Fakat ben bu sözlerden - Sana ne? SeP of' 
hiçbir şey anlamıyorum! vaziyed etmit buluouf 

- Bunda anlaıılmıyacak işler ıenin sandıi•0 

ne var? Vaziyetimi, kim ol- geçmemiştir. b' 
• 1 

duğumu izah ediyorum, Val· Sen buraya, işlerı et 
leda skandalları yüzl\nden olduğunu sanarak 1 
buraya girdim. Nihayet mi· Otuz tabuta, otuı ~ 
but taşın bekçisi oldum. Çarmıha dikimiş do•t ~ 

Konrad; Vorski'ye; Her tarafan kan 1'0 ~ 
- Bu herifin baıını ez- ellerin kan içinde· t 

mek en doğru iş. Hiç pişman biti sanıyorsun? f •"'·~ 
elmıyacağımıza eminim! . . ne benim gibi bır . ~ 
Dedi. çıkacaiını biç . bilaı'te~ 

Otto da: Fakat laerkesın , •• - Bence bu heriften mahsus bir hesabı "·rııı 
adam akıllı sakınmak Jizım· de altın içinde dei1 ~f 
dır! Dedi. Sana verilmiş birçok 

ihtiyar bunlara bakarak: Jarım var. ,, 
- Bunlarda ne demek?. Voraki hayret ,e 

Benden sakınmak mı liıım?. ile: i ıv 
Yanımdaki baltayı, üzerin- - Ya .. Dedi.. Sislll 

h T b .. b 1'illll deki aama açı ıörüyor - a ıı en.. ..i 
• b'''" musunuz?. Bu baçın zafer ve . cakh, e•liyadan 1 

muvaffakiyet alameti oldu· Sana yol sıöstereP d~~ 
iunu bilmiyor muıunuz?. idim. Mabudlar ıao• dl 

Voraki ihtiyarın bir maki- ağacın içinde yol ol 6İ 
ne ribi işliyen çeneıini dur· bir Mikiil melek ~e~ 
durmak için: mek suretiJe öiret•' 

- Yeter artık! Dedi. Ce- iillerdi ya.. S' 
ıedi konuşalım. - Yeter artık.. / 

- Evet.. Artık cesedi ko· ae istiyorsun, çabulc fı&' 
nuşalım. Be:ıı sana mabud Söyledim yı.. I' 
taşı teslim etmek vazifeaile taşı sana teslime ınttl"! 
mükellef im; emaneti almaia - Kimin tarafuıd• 
bazırmısın? - Senin nene Jiıtdl 

"""'' ·v ____ _.;.....;_.....;.. ________________ 0e_:.::---ff 
laranı ve bu busuıl~ddil 
masrafa dair olan '·ı• 
nı evrak müslıtite)ert .,1 

baıarmak için bütün gayret- aktedilen uzlaşma adlı tes· uerc, anımar a aza ıga S"h 1 K 1 k 1 N 
viye ve hakem mukavele· eski saylavlardan ve Türk f'u ey vKe 

1 
dema ıEz a.rı e· Vorski şaıırmış bir bal 

lerioi aarfetmektedir. Fakat . ıse ve ı a ıs ve mıne ve 
namesi mucibince teşkil edi- Yunan mübadele komısyonu L 1• F . "t ff 4 sehimine tla•acılarclan Na-parlimento rejiminin engel· , . . ey a ve aıze ve ınu eve a . ,.. . 
len daimi uzlaıma ve ha- sabık reısı M. Holgar An· Mustafa Harsa og· ıu mü- cıye ve Mele. k. ve L.ayıka ve 

siz ileri &"İtmesine imkin ve- . M b Ad ı ..a ;t,, 
recek olan bu elzem havanın kem komisyonu reisliiine derson ve Türk aıahiına da teveffa Necip veresesinden e met ı. ın ~~ uı5er yarı-

Franaa hariciye nezareti sa- Erzurum sayla•ı Fuat Sirmen karısı Hodll ve kızları da 25344 salma ıtıltar olarak 
ihdas edildiğini görmek için 11379 h' idd · ) b bık hukuk müsavirJerinden tayin eclilmit vazifelerinin 1 Hasibe ve Necibe namı dir· er se ıme m eıa ey 
yapılacak henüz çok şey var S B h ff 
dır. Bu maksatla bHhassa M. Henri Fromageold fahri Mart tarihinden itibaren baş · Bahire ve müteveffa Mustafa arota o orun ve müteve a 

aıahia Lihey divanı ada- ladıiı kendilerine tebliğ edil . Harsa or· lu müteveffa Rıza Rizaya ait 25344 sebminden 
uzun bir ayrıhk devresinin 1632 b 728 h · · ..ı·-

leti azasından M. Hammenk miştir. veresesinden Bedrettin ve Sa- ıe mi se mmın •ııer 
saratıiı devleti kuvvetle eline • dd ı a H H 
alabilecek muhkem bir bil· • - • dettin ve Abdüllatif ve Me· mit .e~a e~ asan . arsa· 

Gre V devam ed. ı•yor lek ve müteveffa Mu9tafa ya aıdıyetı i(Örillmesıae ve kümet seçmekliğiniz lizım L· d d 
H · "lii N fi · aııe ar arasın a aynen 2elmektedir. Ulusun bu mtib· arsa anneıı o e seaın 

rem ihtiyacına cevap vermek • oihı Arif ve kııı müteveffiye ftaksimi b~abill olmadıj'ı kbeş: 
70-80 katlı binalarda asansörler işlemiyor. 8 b' -ı C d t' . en sa ıt • masına me nı i,.in elinizden aeleni yapaca· e ıre oı u ev e e ıza· lk. "' • R mezkur mil ın umum ğınıza 1nphe etmiyorum, bu· esmi dairelerde muamelatı durmuş gibidir. fetle vekiUeri avukat Halil 

Sabri tarafaodan lımir'de Ka· arasında bilmüzayede satı-
nun ifası siyasal ıükiinu ve Iıtanbul 3 (Özel) - Nev- ı geçmiş bulunuyordu. )arak bedellerinin hisse· 

· · · d k · k' 70 80 rantinada Sarota Bohor ve mr ıyeh temıo e ece tır 1 york'tan verilen haberlere · katlı binalarda otu· )eri dairesinde hi11edarlara 
bunlar olmadıkça memleketin göre; bütün asansör amelesi ranlar, merdivenleri inip çık· Hasan Harsa aleyhine açılan verilmesine sulh hukuk ha-
ıiyasal, sosyal ve ekonomik iJe otel garsonları ve müstah- maj'a mecbur kalmaktadırlar. i:zalei şüyu davasının divacı kimliii•ce karar verilmiş 
hayalı için başlanan eserio dimini grev iJio etmiş bulun· Resmi dairelerle bankalarda vekili avukat Halil Sabri ile olacaj'ından. 
mes'ut neticesini elde etmek maktadır. Dün gece yarısı da muamelat hemen lhemen mDddealeyblerclen'SarotaBobor Tarihi iJindan itibaren 30 
mümkün olmaz, buna binaen grevcilerin sayısı 170 bini durmuş ıibidir. Greve niha· vekili avukat Osman Nuri vi- gün müddetle açık artırma-
tecrübe edilmi olan vatan yet verilmesi için yapılan bü- cablannda ve direr müddea- ya çıkarılmıştır. Talip olan· 
severlig-inize müracaat ediyo · Alı;ancak'taki cinayet leyh Hasan Harsanın srıyabında ların kıymeti muhammenenin 

tün teşebbüsler akim kalmış· 
rum. Bu vatan işini baıarmak - Ba>t"raf 1 iuci sulıifede - icra kılınan muhkemei ale- yüzde yedi buçuğu niıbetin-

tır. Amele, mesai saatlarının ı d 
ıçm on yirmi yıl içindeki icabet ederek bir iki kadeh niye eri esnasın a şöyuunun de pey akçesi veya milli 

azaltılmasını ve ücretlerin 
derin parti ayrılıg·ının neti - attıktan sonra zevcesine çı· izalesi istenilen lzmirde ka- bankanın teminat mektubu 

arttınlmaaını istemektedir. 
ceıi olan zorlukları yenece- kışmağa ve Sıdlu ile met- rantinada tramvay cadde- vermeleri ve artırma 6-4-936 
iioizden emin bulunuyorum. resini kovmağ1 kalkışmıştır. lstalistik mütehassısı sinde ve sahilde ve karan· tarihine tesadüf eden pa· 
Yunan ulusunun ayrılmaz Bu yüzden çıkan kavaa ne· tina karakolu karşısında zartesi günü saat on birden 

& • IJ~ıarafı 2 inci sahijede-
bir surette birleşmiş ve ticesinde Şükrü tabancasını ~ iin no. h evin taraflar 12ye kadar dairede icra olu-

b ı d k - J S b.h • aleyhinde serdedilen tenkit· d k b 1 d tam ir mü sa emet aire· çe mış ve evve i a ı a ya ' arasın a müştere u un uğu nacaktır. Müşterilere ait 35-
k lere bi~ cevap te•kil edebi- b J 15 O 934 sinde tarihi mukadderatının sonrada Sıd ı'ya ateş etme· Y ve tapunun ağı · 1 · 2205 numaralı dosya irae 

tahakkukuna doiru yürümesi ğe başlamıtlır. Sabiha, alnın- lir : tarihli cevabı müzekkeresile elunabileceği g.ilti fazla iza-
için geçmişte vücud bulmuş dan aldığı : kurşunla derhal "Biz, memleketimizin ih- lzmir asliye mahkemesi ikinci batı lizıme dahi verilir Ta-
olan dahili ayrılık ve nifak· ölmüş ve Sıdkı'da boğazın- tiyaçlarını sayım donne'Jeri· hukuk dairesinin melfuf 14- tipler bu hususun daireye 
)arın unutulacağı ümiclile dan yaralanmıştır. Fakat Şük- nin esası üzerine iıtinad et· 11-933 ve !24·1-934 tarihli talik olunan açık artırma 
liçüncü tadil meclisinin bi- rü'nüo tabancasındaki kur- tirip ona göre tedbirler al- veraset vesikalarından anla- şartnamesini 20-3 ·936 tari· 
rind toplantı devresini şunlar bittiii için, katil ken- mak yolundayız. Bu ise, an· şılmasına ve mezkür müşte- hinden itibaren okuyabilir 
açıyorum. disini helaya sürüklemiş ve ' cak iyi kurulmuş istatistik- rek miilkin nısfı 24 sehim hakları tapu ıicilile sabit ol-

lstanbul 3 (Özel) - Yunan orada boğmuştur. Katil ler vasıtasile mümkün kılı- itibar olunarak 20 rıehime mayan ipotikli alacaklılar 
parlamentosunda reis seçimi yakalanmış ve arlliyeye ve· nabilir." davacılardan Memet Beyazit ile diier ıılikadarların ve ir· 
Cupıa günü yapılacaktır. riJmittir. Jean G. Martin oilu Mehmet Supbi Bayaıit ve tifak hak aabipleriaia bu bak· 
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