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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Halep'te 
Araplar arasında kanlı 

bir arbede olmuş, birçok 
kimseler yaralanmıştır. 

Fiati (100) Para -.... Yıl - Çarşamba - 14 Teşrinievvel 1936 
~~~~~~~~~~~~~ 

um uz, Yenilmez Bir l(uvvettir 
Çelik Ordumuz, manevralarda şah Balkan antantı ha 
eser ~uviıff akiyet göstermiştir riciye nazırları 

Bütün lzmir halkı, Cuma günü Cumaovasında yapılacak 
ge .:ıi:: r smini seyir edecektir. Hususi trenler hazırlanmıştır 

Tayyarelerimiz, topçularımız, 
süvari, piyade, makineli tüfek 
kıtaatı, en modern silahlarla 
mücehhez olduğu halde ma
nevralara iştirak etmişlerdir. 

- Levazım kollan, orduya er-
zak yetiştirmek hususunda bü
yük bir muvaffakiyet göster
diler, seyyar hastahaneler, her 
türlü tertibatı almış oldukları 
halde otomatik bir makine gibi 
işlediler. Denilebilir ki, ordu
( Devamı 4 üncü sahi/ede ) 
------~---~-----~ 

------Gelecek sene şubat ayında 
toplanacaklar Atinada 

Kahraman ordumuzu ı, iz- general Burhaneddin, korge- den bize ümit verecek ve gö- y Q 1 Ve rg İ 5 İ 
llıir mıntakasında yapmağa neral Kerameddin Kocaman, ğüslerimizi kabartacak dere- Balka antantı hariciye nazırları bir arada 
başladığı manevralar hiç şÜp· general Rasim ve daha birçok cede talim ve terbiye görmüş Halk sınıflara ayrı- Atina 14 (Radyo)- Balkan Türkiye Hariciye Vekili Tev-
h . k l d l l k 4 12 l • .. ittifakına dahil olan devletle- fik Ru··ştu·· Aras, o gu·· n uhde-
hesız ki, günün en mühim ve omutan arımız a manevra arı dünyanın en mükemmel ordu- ara - ıra uze- rin Hariciye Nazırları, Cenev-
eyecanlı hadiselerinden birini idare ediyorlar. lan sırasına girmiş bulunuyor. rinden maliyece tah- re' de takarrür eylediği üzere sinde bulunan Konsey başkan-

teşkil etmektedir. Çelik ordumuz, fennin en son Dün sabah başlıyan manev- 1937 senesi Şubatının beşinci lığını, Yugoslavya başbakanı 
b Dün sabah, şafakla beraber techizatile mücehhez bulunduğu ralarda mavi taraf komutani sil edilecek günü burada toplanacaklardır. M. Stoyadinoviçe verecektir. 
~şlıyan ve büyük bir inkişaf halde bu seferki manevralarda general Rasim ve kırmızı taraf lstanbul, 13 (Hususi muha- ~~--..-.--------

~0steren manevralar, bugün gösterdiği muvaffakıyet, tam komutanı da general Bürha- birimizden) - Yol vergisinin M. Lebrun Tayyareciler 
e devam ediyor. anlamıla bir şaheserdir. neddindir. Maliyece t~hsil edilmesi ve 
Değerli komulanlanmızdan En küçük neferinden en bü- Kırmızı taraf, daha manev- sınıflara taksimi suretile 4 Amerika sefirinin Londra'ya dönüyor 

~?eneral İzzeddin Çalışlar, yük kumandanına kadar neş'e raların bidayetinde büyük mu- liradan 12 liraya kadar alın- itimatnamesini aldı Paris 14 (Radyo)-Port Smot 
Ustahkem mevki komutanı içinde bulunan ordumuz, cid- vaffakıyetler göstermiştir. ması kararlaştırılmıştır. Paris, 14 (Radyo) - Fran- ile Yovani Jiyork arasındaki 

-------••••• .. ...,..•--+•··+ t • • M • sız cumhur reisi M. Lebrun, tayyare seferini yapan tayyr.re· 

"ostantı•n'ı•n ı Ih ı ı ı M d d bugün Eliza sarayında ve ha- ci Sefut ve arkadaşı Gönri ~ t e A c e e e a riciye nazırı M. lvon Delbo- bugün saat 14 te buraya gel· 

kemikleri Atina'ya 1 a 1 er a rı 1 y - :~fi,;hV;J;~~ AP:li~~\~buf:~'. ~r~=işı:,di;ondra'ya hareket 
getirilecek k d. 1 n miş ve itimatnamesini almıştır. -ve sefir, dostane nutuklar te-v aşca tazyi e ıyor aru (Bu münasebetle M. Lebrun ati eylemişlerdir. J 

( l.J lusal Birlik) e Göre-

~ 

A Yllnan kralı Yorgi 
"\j" 

narı •na, 14 (Radyo) - Yu· 
b~ .. Veliahtı prens Pavlo, 

gun c·· ··1 .. 'd b ~ti . umu cunc en uraya 
llııştir. 
l\r ı\ııd ına, 14 (Radyo) - Prens 

dost~rya, dün karaya çıkınca 
l:ı,.İtı atından general Palisin 
llıışte gitmiş ve misafir kal
~İd ır. Prens, bugün saraya 

C!tek k ()j~ıı ral laraf ından kabul 
~os~U~tur. Mumaileyh; kral 
ltıikt ~tın ile validesinin ke· 
tadile~ getirilinceye kadar bu-
l\ alacaktır. 

nıl\ kstantin ve kraliçe Olga·! 
~l\is~llı!kleri, ya kında Yuna· 
~·da n a ğetirilecek ve Ati- ı 
b~Uk .~itrepol kilisesinde 

torenle gömülecektir. 

Hükumet taraftarları, Reisi cumhurla diğer "- Hapsedilen Servetler 
memurları kaçırmağa çalışıyorlar_:.~ 

Paris 14 (Radyo) - ispan
ya cumhurreisi M. Azananm 
zevcesi, Arjantine hareket et
mek üzeredir. Madam Azana, 
kocasının Marsilya'ya gelmek 
üzere olduğunu söylemektedir. 

Madrid' den gelen haber ise 
Markisistlerin hükumet erkanını 
ablokaya alınış olduklarını ve 
bunlardan kimsenin kaçmasına 
meydan vermemekte oldukla
rını, M. Azananın da bunlar 
arasında bulunduğunu bildir
mektedir. 

Markisistlerin, lskoçya kızıl 
haç teşkilatına hücum ederek 
fena muamelede bulundukları 
bildirilmektedir. 

Madrid, 14 ( Radyo ) -
Madrid cephesinden vaziyet, 
lehtedir, Milisler SanMarten, 
Valaisglcşuza, Febrero'da mu
kavemete hazırlanmıştırlar. 
Buralarda büyük ve kanlı bir 
müsademe olacaktır. 

Milisler, hakim tepelerde 
bulunmahtadırlar. Milis tay
yareler asileri bombalamış· 
lardır. San Marten'de eski bir 
şato harap olmuştur. Milisler 
birkaç tepeyi daha işgal et
mişlerdir. 

Sevil, 14 (Radyo) - Avilla-

ihtilalcilerden bir müfreze 
da bulunan ge~eral Mola 
cephesinde Navil Villo ve 
diğer üç köy asilerin eline 
düşmüştür. 

General Varila cephesinde 

dün hiçbir hadise olmamıştır. 

Talavera cephesinde gene
ral Yag siperlerini biraz ileri 
sürmüştür. 

San Martino' da hükumet 
kıt' alan büyük kuvvetlerle 
taarruza geçmişlerse de def
edilmişlerdir. Hükumet tay
yareleri de Madrid 'e firara 

icbar edilmişlerdir. 
Cebelüttarık 14 (Radyo) -

Almiranete, Çervera, Kanariya, 
Repo Belçika zırhlıları ile 

Dano top çekerlerinden mü

rekkep asi donanma, Cebe
lüttarık boğazından Fas asker
lerinin lspanya'ya naklini hi
maye etmektedir. Dün 5000 
den fazla Faslı asker ispan
yaya geçirilmiştir. 

Burgos, 14 (Radyo) - O~i
yedo, Madrid ve Barselon'dan 
/Dnamı 4 iincii ıalai/ede/ 

Geçen gün Malatya'dan gelen bir telgraf mahalli bir yangın· 
da kırk elli bin kağıd liradan mürekkep bir servetin yanmış 
olduğunu haher veriyordu. 

Ben ne bir vatan çoc.uğunun bu yüzden uğradığı felaketten 

ne bu yangının hazine hesabına temin ettiği faydada ı, ne de 
sigorta zihniyetinin yayılmamış olınasından doğan zararlardan 
balıs~tmek istiyorum. 

Bunların hepsinden daha ehemmiyetli olan bir memleket 

mcs' elesi o yangının kıvılcımları arasından kendini göstermek
tedir. lşletilmiyen, hapsedilen servetlerin acıklı macerası .. 

Gerçi biliyorum ki, bu derd, kökü asırlara dayanan bir it;
yadın hala ardı alınamamış bir devamından başka birşey de
ğildir. Memlekette emniyeti tesise hiçbir zaman muvaffak ola
mıyan imparatorluk idaresi halka bankayı sevdirememişse ta
biidir ki bunun günahını millete yüklemek bir hata teşkil eder. 

Ancak, servetin ya bir dıvar kenarına ya da bir bahçe çu
kuruna gömüldüğü takdirde emniyet altına alınabildiği devir 
artık geri dönmemek üzre tarihe karışmıştır. Cumhuriyet re
jiminin onüç senelik sağlam ve kuvvetli idaresinin milletin ca
nına ve malına güvenini ne kadar arttırmış olduğunu, banka
lardaki tevdiat hesaplarının seyrini gösteren grafikte münha
ni:ain şakuliye yakın yükselişinden kolaylıkla fark edebiliriz. 
Ancak, milli tasarruf yekununun bugün varmış olduğu seviye 
memleketin hakiki servet miktarile mütenasip olmaktan henüz 
çok uzak bulunduğunu da itiraf etmeliyiz. 

Bankaya yatırılmadan ve herhangi bir semerdi işte envesti 
edilmeden küpe veya kasaya istif edilen paraların, kalkınması 
için büyük sermayelere ihtiyacı olan bir memleket hesabına 
olduğu kadar, paranın son derece gelirli olduğu bir memle
kette onu işletmiyen yurttaş hesabına da ne kadar zararlı bir 
hal teşkil ettiği meydandadır. 

Hiçbir kasanın 'banka kadar emniyetli olmadığı fikri için daha 
çok propaganda yapmak mecburiyetindeyiz. 

YOiar Na6i 



öldürdüm! 
Aşk •. Kıskançhk.. Cinayet .. 

- 8 Çeviren: Fethi Y. Er. 
Sonr:a başını eğdi ve ma- ve titriyordu. Benden imdad 

kinenin deliğine geçirdi. bekliyordu. 
1 Bir anda bıçağın kaydığı Devriyeler aldırış etmediler. 
j görülmüştü. - Kimin kızı istersen oll 
l Vücuttan ayrılan baş, yere Mademki elinde kartın yok, 

düştü. Ve sıçradı. bizimle karakola kadar git· 
işte bu esnada... meğe mecbursun. 
Burasını iyi dinleyin doktor, Genç kadın, kolumu daha 

cellatın yanağı, Segros, bu sıkı tuttu. Bu sıkışın korku-
kesik başı saçlarından yaka- dan ileri geldiği belli idi. İşi 
ladı. Ve suratına bir tokat anladım. 

c yapıştırdı. Beni, aklından uydurduğu 

işte bu tokatla, yalnız o isimle çağırdığı gibi, ben de 
yanak değil bütün kızarmıştı. onu tanımadığımı ve adını da 

Anlıyorsunuz yal. bilmediğim halde: 
Gözümle gördüm, tokadı - Ne ol Senmisin zavallı 

yiyen yanak değil, bütün baş Solanjt 
1 kızardı. Dedim. Sana ne yapıyorlar? 

Bu kızarmayı yalnız bu de· - Baksanıza!; 
ğil, herkes te farketmişti. - Şehirliyim desene. 

Doktor bir şey söylemeğe - O devriye çavuşuna 
hazırlanırken. döndü: 

Şarbay: - Çavuş efendi, dedi, bana 

(Ulusal Birlik) 

Tevarik e arasında 
Ruhu ·sahraya dağılan krali

çenin mezarı nerededir? 
Bugün büyük Sahrada göçe· 

be bir hayat yaşıyan Tevarik· 
lerin bir efsanesi vardır: 

Bu kavmin, Tin Hinan ismin
deki Kraliçesi geçmiş zaman· 
larda birgün, memleketini bı
rakarak geliyor, çölün orta· 
sında yaşamıya başlıyor. 

Burada sakin bir hayat ya
şamak arzusundadır. 

Sultan Tin Hinan, günlerce 
büyük Sahrada, deve sırtında 
dolaşıyor. Kafile gece demiyor 
gündüz demiyor, ilerliyor. Az 
gidiyorlar, uz gidiyorlar, dere 
tepe düz gidiyorlar. Nihayet 
yola çıkalı bir ay oluyor. Çöl 
bitmiyor, yiyecekleri bitiyor. 

Bunun üzerine duruyorlar. 
Orada bir ka.·ınca yuvasında 
buldukları ~bağdayları toplu· 
yorlar ve bu nevale ile bir 
iki gün daha idare ederek, 

1 
- Biraz müsaade edin. 
Diyor ve ilave ediyor: 
- Kazmalarınızı ve kürek

lerinizi bir müddet bırakın. 
Çünkü, kazılaca topraklardan 
mezarla beraber bir sır da 
çıkarılacaktır. 

Alimler, reisin bu arzusuna 
hürmet ediyorlar ve kazmaları 
bırakıyorlar. 
Reis kararını veriyor: 

Gece oluyor. Reis çadırına 
çekiliyor. Düşünmektedir. Göz
lerinin önünde efsanenin saf
haları canlanıyor. Hayallere 
dalıyor. Saatlar ıeçiyor. Et
rafta çıt yok ... 

Birdenbire uzaktan bir ses 
duyuluyor. Reis kulak kabar· 
tıyor ve çadırdaki arkadaşla
rından birine goruyor: 

- Duydun mu? 
- Evet duyar gibi oldum. 

Maliye tahsi 
inkişaf e 

1 
13 Teşrinievvel 936 

• 
ıyor 

Bu yıl, maaşlardan tevkif edilen kazanç, 
buhran, muvazene ve hava kurumu ver

gileri, 5 milyon 866 bin lirayı buldu 
Haziranda başlıyan 1936 ki 1935 rakamlara arasında 

mali yılının Eylül sonundaki mevcud değildir. G eçen yıl 
dört aylık tahsilatına aid bazı büdce varidatında bu vergi· 
rakamlar elde edilmiştir. Bun- lerin mahsubu sonradan ya· 
ların ıeçen malı yılın ayni pılm ıştır. 
devresile mukayesesi neticesi 1936 mali yılının dört aylık 
şudur: tahsilatı içinde 740 bin lirası 

1935 senesinde: geçen senenin inhisar hasılat ı 
Lira fazl ası olup bu yılın 4 ayı 

Haliye vergilerinden 55,590,000 içinde büdceye tahsil kay· 
Sabıka ,, 6,876,000 dedilmiştir. Bu itibarla bu 
olmak üzere yekun 62,471 ,000 miktarın da mukayese d ışında 
olan bir gelir elde edilmişti. kalması icap eder. 

1936 senesinde ise: Türk hava kurumunun hava 
Lira 

Haliye vergilerinden 72, 196,000 
Sabıka ,, 81622,000 
olmak üzere yekun 80,818,000 
olan bir gelir elde edilmiştir. 

r - Acele etmeyin arkası inanınız. Çamaşır götürmüştüm 
, var dedi. Ve devam etti. bir yere. Evde kimse yoktu. 

dönüp şehre geliyorlar. 
Sultan Tin Hinan, her fani 

gibi, ömrünü doldurduktan 
sonra ölüyor. Ondan sonra 
Tevarikler bu kraliçenin adını 

efsanelerine geçiriyorlar ve 

- Bir kadın sesi değil mi? 

Bu sırada ses tekrar duyuldu 
Bu, bir genç kadın sesi idi. 

Her iki yekun aıasındaki 

fark 18,347 ,000 lira olduğuna 
göre, 1936 yılının ilk dört ayı 
için bu miktarda bir fazlalık 

tahmin edilirse de her iki yıl 
bütçesindeki bazı hususiyetleri 
düşünerek mukayese şu şe
kilde yapılmak lazım gelir: 

büdcesine ilave ed ilmek üzere 
verdiği 2,100,000 lira da yu· 
kandaki 1936 yılı geliri için· 
dedir. Halbuki geçen yı l tah· 
silatında böyle bir rakam ol
madığına göre-, bu miktarın 
da mukayese dışında tutul· 
ması lazımgelir. 

- Ben nıçın bu tokadı Para almak için bekledim. İşte 
Şu halde, mukayese bari· 

cinde kalacak üç rakarrun 
yekunu olan 8,706,000 liıtı 
yukarıdaki 18,346,000 liralık 
farktan çıkarılırsa l 936 büd· 
cesinin ilk dört aylık tah· 
silatında normal menbalardan 
olarak 9,640,000 lira fazlalık 
vardır ve bu menbalar şun· 

!ardır : 

vuruyorlar, diye merak et· bu iş için geç kaldım Eve er- Tiz ve berrak bir ses ... 
miştim. ken döneceğini sanmıştım. Kar· Gece vakti, ıssız çölde kim 

olabilirdi? Kimse! O halde?. Biraz sonra izin alarak ya· tımı almağa lüzum görmedim. 
L nağın yanına yanaştım ve Sonra bana anlatmağa baş-

ona tokat atmasının sebep- Iadı : 
lerini sordum. - Dönerken bu bayların 

Segros bana: eline düştüm. Benden kart sor· 
- Onların kafalarının can- dular. (1] Evde olduğunn söy-

sız kaldıklarına ınanıyor mu· ledimse de inanmadılar, beni 
sunuz? zorla karakola götürmek iste-

- Tabii. diler, Bağırdım, siz yetiştiniz. 
- Herhalde kesik baş gör- Tesadüfen de tanıdığım insan-

memişsiniz ki, galiba dedi. Ve dınız. Benim çamaşırcı Şödiö 
r için de kesik başlar sepeti kadının kızı olduğunu biliyor-

göstererek: dunuz . 
- Burada uslu dursunlar Öyle değil mi M. Albert . 

diye yapıyorum bu işi. Çün· Halbuki dediğim gibi ben 
• kü sepetin içine girdikleri za- bu kızı hiç tanımıyordum. A· 

man onu dişleri ile kemiri- dım da Albert değildi, buna 
yorlar. rağmen kızı kurtarabilmek için 

Bunlar aristokratların ölmek - Evet ! 
istemiyen kafalar .. 

Hatta bir gün bir daha 
• ileri kaçarak: 

- Yaşasın Kral! Diye ba
ğırmıştı. 

Öğrenmek istediğimi öğren
miştim. Oradan ayrıldım. 

Kafamda hep bu düşünce 
vardı. 

* * • 
Şarbay bunları anlatırken 

ortalık ta hemen hemen karar· 

mıştı. Salondakiler iyice fark 

olunmuyorlardı. Birer gölge 
gibi idiler. 

Sessiz ve hareketsiz bir göl· 

ge.. Hepimiz nefes almaktan 

bile çekiniyorduk .. Doktor ağ· 

zını açmak istedi. Elimle mani 
oldum. Sustu. 

Birkaç saniye sükuttan sonra 
Şarbay sözüne devam etti: 

- Cellat yamağmın yanın· 

dan eyrılmıştım. ikamet etti

ğim "Turon,, caddesine var· 

mak için "Taran,, meydanını 

geçiyordum. Bu esnada imdat 
istiyen bir kadının sesini duy· 
dum. Vakit hemen hemen ge· 
cenin onu idi. Sesin geldiği 
yana doğru koştum. 

Bulutlar arasından sıyrılmağa 
çalışan ayın ışığı ile, Öır dev
riye kolunun kolları arasında 
çırpınıp duran kadını görebil
dim. 
O da beni görmüştü. Giyini
şinden, herhalde yüksek bir 
kimse olduğunu zannederek: 

- işte M. Albert! Benim 
çamaşırcı " Lödiö ,, kadının 
kızı olduğunu biliyor. Diyerek 
koluma sarıldı. Çok sararmış 

Dedim ve çavuşa dönerek 
ilave ettim . 

- Dantona söylesek bu işi 
halletmez mi? 

- O bu adı işitince hemen 
- Olur, olur dedi. Haydi 

öyle ise onun yanına gidelim. 

Biraz sonra oraya vardık. 
Kapı önünde defterimden 

bir kağıt yırttım kurşun kalemi 

ile üzerine birkaç satır yaza· 

rak Danton'a götürmesi için 

çavuşa uzattım .. 
Çavuş biraz sonra Dan

ton 'la göründü. 
- Ol.. Sen misin?. Seni 

mi yakaladılar can kardeşim. 
Halis cumhuriyetçi olan seni 
mi tuttular 

Çavuşa: 

- Haydi bırakın dedi. 
Ç~vuş: 

- Biz onu değil , bu ka-
dını tuttuk!. 

Kim miş o kadın? 
işte bu genç kadın. 
Evet enet onu da bıra· 

kın! 

Çavuş peki dedi ve Dan
ton 'un elini sıkarak: 

- Yaşasın Danton .. Diye 
bağırdı. Arkasından askerlerde 
tekrar ettiler: 

- Yaşasın Dantonl.. 
Genç kadın da dayanamadı! 
- Yaşasın Dantonl Diye 

mırıldandı. Danton'a teşek
kür ediyorken onu içeriden 
çağırıyorlardı: 

- Arkası var . 

[1] Bu kartı sormalarının se
bebi vak'a Fransa ihtilali za· 
manında geçtiği içindi. 

ona manevi bir variyorlar. 
Bu efsaneye göre, Sultan Reis bu düşüncelerle yanın-

Tin Hinan, sahradaki haya- daki adamlardan birine döndü: 
tından sonra, öldüğü zaman - Git, Amerika'Iılara söyle, 
da, ruhu bütün sahraya ya· dedi. Çabulr. 

Adam dışarı çıkmak üzere 
yılmış ve vücudü ortadan 
kaybolmuştur. f De!.amı 4 üncü sahifede/ 

Efsane bozulacak.. lzmir ikinci hukuk mahk;-
Bundan 17 sene evvel Sah- mesinden: 

rada hafriyat yapan bir Ame- lzmirde oturan Ahmet kızı 
rikan heyeti, Tevariklerin bu Feride tarafından İzmir'de ikinci 
Kraliçesinin de mezarını arı· Osmaniye mahallesinde Molla 

Bu yılın (yukarıdaki rakam
larında maaşlardan tevkif 
edilen kazanç, buhran, mu
vazene ve hava kuvvetlerine 
yardım vergisi miktarı 5 mil· 
yon 866 bin liradır. Halbuki 
bu vergilerden geçen sene 
tahsil edilen miktar yukarıda-

lzmir üçüncü icra memurlu
ğundan: 

Gümrük ve ardiye resıni, 
inhisarlar hasılatı, ithalattan 

alınan muamele vergisi ile 
sınai müesseselerden alınan 
muamele vergileri. 
(Devamı 4 üncü sahi/ed~ 

yordu. Sultanın en çok yaşa- Ahmet sokağında 55 no. da 
dığı yer olan bir dağın eteğin- Lütfü aleyhine açlığı dava üze· 
de kilometrelerce arazı kazıl- rine icra kılınan muhakeme 
mıs, hiç birşey bulunamamıştı. sonunda tarafların boşanma-

Birgün, T evariklerin bugünkü larına ve kabahat Lütfü' de ol· 
reisi çölde dolaşırken bu alim- duğundan hüküm tarihinden 
lerle karşılaşıyor. Amerikalı· itibaren yeniden bir sene müd-
lardan biri : detle evlenememesine ve ço-

- Bu dağlarda araştırmalar cuklarının velayet hakkının 
yapıyoruz. anaları Feride 'ye tevdi ine ve 
Diyor. Sizin Kraliçelerinizden haftada bir dafa babaları Lüt-

Tin Hinanın mezarını bulmak fü'ye gösterilmesine ve çocuk· 

Mehmede borçlu benzinci 
Rifatın mahcuz 13 kişilik Şcv
role marka otobüs gene Şev
role marka tenezzüh otomobi· 
linin nısıf hisselerinin 1 nci 
artırması 26-10-936 pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Bulvar garajında açık artırma· 
ile yapılacaktır. Teklif olunan 
bedel tahmin edilen kıymetin 
% 75 ni tutmadığı takdird .: 
ikinci artırması 2-11-36 pazar
tesi günü ayni yer ve saatte 
yapılacağı ve dellaliyenin müş· 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalık/af 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı · 

Elhamra sineması arkasınds 
No. : 55 

Telefon: 3479 istiyoruz. Bize bu hususta yar· lar için hüküm tarihinden iti-
dım ederseniz .. haren ayda dörder liradan se· teriye ait olacağ~ı_;i:.:,:la:n.:....::o:lu:n.:.:u::r.:... ~!:!:~~!!:~~~~~~ 

Reis düşünüyor. Sultanın kiz lira nafakanın takdirile 
mezarını kendisi bilmektedir. Lütfü' den alınarak Feri deye ve 
Fakat, mezarın bulunduğu rilmesine ve 944 kuruş muha-
meyda'la çıkarsa halkın ara- keme masrafile 400 kuruş hü-
sında yaşıyan efsane birden- küm harcının Lütfü' den alın-
bire yıkılacaktır, masına Temyiz yolu açık olmak 

Buna mukabil sultan Tin üzere Lütfü'nün gıyabında 22/ "' 
H 

'TAJl'AI , 

inanın mezaıı bulunursa, 9/936 tarihinde karar v~rilmiş t;v~lll' ~,,. 
medeniyeti hakkında mühim olmakla H. U. M. K. nun mad- ,~L '· 

eserler ortaya çıkarılacak, bu dei mahsusasına tevfikan tan- -""' 
1 'I h' t. 1111P 1. ~-~ 

suret e ı me ızmet edilmiş zim kılınan ihbarname Lütfü- ~ ~ ""' 11
1
' '1''''';1, _.,1-~, 

olacaktır. nün halen_ikametgahının meç- / ~ 'fldi/IP''" ~~~··· · A_.
1 

Tevarek reisi bu düşiinceler huliyetine mebni mahkeme di· ~ ~ T 

::::ı;;~r ;~r~f;":ı~;e: karar :~:nh;n_esine talik edildiği ilan PiYANGO~ U , • 
1111111111111111111111111111111111111111111 1111 1111111111111111111 1111 1111111111111111111111111 1~ z e e, e e e l r< R~M {y E fi/. 

~ IZMIR - 2••,••• nti~).rAT ~ = .. .. . . = , ~ 

~ fzmir'in KUL TUR LiSESi Öğretmenleri- 'I :(1 Kl/111 ~ • 
§ En Yatılı-Gündüzlü: Kız Burada = 2 : ~ ~ ~Kıymetli ve Erkek Ders verirler - 3 : cU ~ 1:~: :: 
_ Müessisi: Eski Kız lisesi direktörü - 4 ı 
= Haydar Candanlar = • q.I 1 ~' 50 // 
- Orta ve lise sınıflanna talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi Iİ 1 (1 ~ 50 
- dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla 6 ; ' "" 
- talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayrıdır. - // ~ - // 

- Çocuklannı sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir ma-

- lumat ile yetiştirmek istiyenlerin hergün sabahtan akşama 
9 

- kadar Kemeraltı.nda Birinci Beyler, Numan zade sokağında 
6 numarada (KÜLTÜR LiSESi) ne müracaatları. _ 

bfl 
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran be de 

olmamıştır. Hem yü7 lerce vatandaşınızı zengin etmiş he[ll er 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yuzı.cr 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilır· 

;a Derslere Birinciteşrinin onbeşinci günü başlanacaktır. _ 

~//JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttllllHllllHl11Hllllllllllllllllllllllllllllfl 
• 

r 
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(Ulusal Birlik) 
--------------~~~~~~~~---

1 z mir sicilli ti- Olivier ve şü- Fratelli Sperco 
caret memurlu- rekisı Limited vapur acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
tundan: vapur acentası KuMPANYAsı 

lzmirde Odun pazarında Sa
"çlar çarşısında 3 numara 
llıınifatura, ipekli, yünlü ve 
~arnuklu kumaşlar üzerine 

Birinci Kordon Rees binası "SATURNUS" vapuru 11/10 
Tel. 2443 dan 14/10 a kadar ROTTER-

LONDRA HATTI l)AM, AMSTERDAM ve HAM-
"LESBIAN" vapuru 9 bi- BURG için yük alacaktır. 

uharrem efendi zade Kazım 
"c Necip unvanı altında tica
tct Yapmakta iken bu kerre 
~azım Somer ve Necip Çe-

rinci teşrine kadar LONDRA "ULYSSES" vapuru 16 teşri-
ve HULL için yük alacaktır. nievvelde gelip yükünü tahliye-

"MARONIAN,. vapuru 19 den sonra BURGAS, VAR-

koğlu) unvanını almış oldu
hna mütedair sirküleri tica
t~t kanunu hükümlerine göre 
11tilin 1860 numarasına kayt 
.,., tescil edildiği ilan olunur. 

birinci teşrine k~d.ar ~OND- NA ve KÔSTENCE limanları 
RA ve LEITH ıçın yuk ala- . . ..k l kt kt ıçın yu a aca ır. 

ca ~;VERPOOL HATTI "CERES" vapuru 21 teşri-

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzaı 

1: Sirküler. 
lzmirde Odun pazarında 

Saraçlar çarşısında 3 numaralı 
'1aiazada (Muharrem efendi 
l4de Kazım ve Necip) unvanı 
~nda icrai ticaret eden mü-

"DRAGO,. vapuru 7 birinci 
teşrine kadar LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"EGYPTIAN., vapuru 15 bi
rinci teşrine kadar LIVER
POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

~aemiz soyadı kanunu mu- VERS'ten gelip yük çıkara-
Cıb" 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"HERAKLEA,, vapuru bi

rinci teşrin ortasında HAM
BURG BREMEN ve AN-

._.. •nce ve ayni mağazada. caktır. 
·~ırn Somer ve Necip ÇeJikoğlu Not: Vurut tarihleri ve va-

lJ purlann isimleri üzerine deği-
~ij nvanı altında her nevi ma- şikliklerden mesuliyet kabul 

•tura, ipekli ve yünlü ve 
lltın edilmez. 
tai ~~lu kumadşlar üzerine kic· ı--!11!111-11!!!11111!1!1---~ 
01 •carete evam etme te Doktor 

1 
tel dı.ığundan şirketi alakadar 
dt en bilumum muamalat, uku- AJi Ag~ L 
b t . Ve taahhüdat vesairede illi 
.,"•ki şerikin yeni soyadlı un- Çocuk Hastalıkları 1 
k"ı firketi istimal etmek mütehassısı 
1;~d.ile müçtemian vaz edecek- ikinci Beyler Sokağı No. 68 
"ti • Telefon 3452 1 ti Unza şirketi ilzam edece- -
~den aşağıda mevzu imza- catını tamamen kabul ve ikrar 
tak lllızın nazarı dikkate alına- eyledikten sonra bizzat ken-
' layıt ve işaret buyurul- dileri yanımızda vaz' eyledik-

•nı dileriz. 9-10-936 ferini beyan ve tasdik ederim. 
~ ~ım Somer şu suretle im- Bin dokuz yüz otuz altı yılı 
N edecektir: Kazım Somer ve teşrinievvel ayının dokuzuncu 
·NÇe~ikoğlu. 

j~tcıp Çelikoğlu şu suretle 
~tc· edecektir: K. Somer ve 

lJıp Çelikoğlu. 

D
111Umi no: 7279 
a· 

'ııl ırede okunup ne olduğu 
kuı'lılan 9/10/936 tarihli sir
"t h" a.ltındaki imzaların zat 
I~~· ~vıyetleri dairece maruf 
t'ç~ de Odun pazarında Sa
v Çarşısında 3 numarada 
~" f(~l'k azım Somer ve Necip 
~.1 0klu unvanlı ticarethane 
'~ına .. . . d 
t l\a muctemıan ımza e en-
~l't zım Somer ve Necip 

•111:0~1 ' 
-..,;: ıs u nun olup mündere-

cuma günü. 
lzmir birinci noteri resmi 
mühürü ve M. R. Bayrak

taroğlu imzası 

Umumi no: 7279 
işbu sirküler nüshası, dai

rede saklı 9/10/936 tarih ve 
7279 umumi numaralı aslına 

uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz otuz altı yılı 

teşrinievvel ayının dokuzuncu 
cuma günü. 

T. C. lzmir birinci noteri 
Mehmet Rifat resmi mü
hürü ve M. R. Bayrak

taroğlu imzası. 
~~ ................................ , .. 

llrnir Yün Mensucat. 
~-.!ürk A. Şirketinin 
'illkapınar kumaş fabrikası 'itt arafınClan mevsim dolayısile yeni 
~ Qrdıtı kum aflar: 

'>ağ lam 
Zarif 

~ ... i Ve ucuzdu 
Yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

. Satış Yerleri .... 
4,ltci Kordonda 186 numarada ŞAR 
. I T. A. Ş. 
1

~r Kemalettin caddesinde F AHRıı 
llEM/R Otlu 

nievvelden 25 teşriniev-

vele kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

"ULYSSES/ vapuru 4 teş
rinisaniden 9 teşrinisaniye ka
dar AMSTERDAM, ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
ları için yük alacaktır. 

" ORESTES " vapuru 16 
ikinciteşrinden 21 ikinciteşrine 
kadar AMSTERDAM, ROT
TERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır . 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"VASALAND,. motörü 13 
birinci teşrinde gelip ROT
TERDAM, HAMBURG, BRE
MEN, COPENHAGE, DAN
ZIG, CDYNIA, GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

"VIKINGLAND,. motörü 30 
birinciteşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, BREMEN, GOTE
BURG ve ISKANDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

HOLLANDA AUSTRA
LIA LINE 

"ALHENA,. vapuru 6 ikinci 
teşrinde beklenmekte olup 
PRlNSIPALLE, AUSTRAL YA 
ve YENi ZELAND için yük 
alr c!lkbr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,. vapuru 20 bi-
rinci teşrinde gelip 21 birinci 
teşrinde PiRE, MALTA, MAR-
SiL YA ve CEZAIR için yük 
alacaktır. 

"ALBA JULIA,. vapuru 19 
2nci teşrinde MALTA, MAR-
SIL YA ve CEZAIR için yük 
alac~ktır. · 

ZEGLUGA POLSKA 

• 

"LEWANT" motörü 1 ikinci! 
teşrinde beklenmekte;! olup 
ANVERS, (doğru) DANTZIG 
ve GDYNIA için yük alacaktır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlonlardaki deA"işikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tahliye binası arkasında 

FRA TELLi SPERCO acenta
sına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 • Mücellit 

Ali RIZA 
Sür, at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara: : 34 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
" KYPHISSIA " vapuru 6 

Bci. teş rinde bekleniyor, 10 
Bci. teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yükliyecektir. 

"GERA,. vapuru 15 ilk teş-
rinde bekleniyor, 20 ilk teşrine 
kadar, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

" A THEN ,, motörü 26 ilk 
teşrinde bekleniyor, 3 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yükliyecektir. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
NEVYORK 

"EXMOOR" vapuru 17 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

"EXMINSTER" vapuru 30 
ilk teşrinde bekleniyor, NEV
YORK ve BOSTON için yük 
alacaktır. 

PIRF AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA " vapuru 
9 ilk teşrinde PiRE' den BOS
TO N ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 

"EXCALIBUR',. vapuru 23 
ilk teşrinde PIRE'den BOS
TON ve NEVYORK'a hare-
ket edecektir. 
Sefer müddeti: 

PIRE-BOSTON 16 gün 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
"BANADEROS" motörüfha

len liı'flammızda olup HAV-

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarmın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Bas -'urak. Büyük Salepçi oğlu hanı 1 
, aı • karşısında 

* • 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot- bezi 
imal 'eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu· 
catma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak &&IA&la&a 

ANVERS, DiREKT ve NOR
VEÇ limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG" vapuru halen 
limanımızda olup ROTTER
DAM ve HAMBURG liman
larına yük alıyor. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARlTlM 
BUDAPEST 

"SZEGED" motörü 13 ilk 
teş;fnde bekleniyor, BELGRAD 
NHVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRA TISLAVA, VIY ANA ve 
LINZ için yükliyecektir. 

hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DUROSTOR,. vapuru 23 

Bci. teşrinde bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

CANADIAN PACIFIC STE
AMSHIP LTD, 

RE, DIEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanlanna yük 
alıyor. 

JOHNSTON WARREN Lf NE 
L TD.-LIVERPUL 

QUEBEK ve MONTREAL 
için her hafta LIVERPUL'dan 
hareket eder. KANADA'nın 
limanJarile dahili şehirlere 
IZMIR' de DIEKT konşimento 
verilir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez.,. "BOSPHORUS,. motörü 22 

ilkteşrinde bekleniyor, HAV
RE, DIEPPE, DÜNKERK, 

" KENMORE ,, vapuru 27 
eylülde BURGAS, VARNA, 
KÖSTENCE, SULINA, GA
LAÇ ve BRAİLA limanlarına 

Birinci Kordon,lefoon No. 
No. 2007 - 2008 

-. tJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları ~afısek olanlaTa büe Doktorlar bunu tavsi e e ~ 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

r o u v Arap· 
kimseler yara
işi ölmilş r 

Bazı kasa 
hükumet 

rda · syan hareke leri görüld ·· ğünden, mahalli 
g yri m ·· slim a a ır hakkında tertiba almıştır 

lstanbul 14 (Hususi)- Halep'te vukubulan bir arbede neticesinde Araplardan birçok kimselerin yaralandığı ve yaralanan
lardan dört kişinin hastahanede öldüğü bildiriliyor. 

Son gelen haberlere göre, Halep'in muhtelif kasabalarında isyan hareketleri görülmüştür. Mahalli hükumet, gayrimüslim 
unsurlar hakkında tertibat almak ve ortalığı karıştırmak istiyenlcrin hudut haricine çıkarılmasını kararlaştırmıştır. 

üç devle 
Alt n akkı 
anlaşmışlar 
Londra, 14 (Radyo) - Fi

nansel mahafil; İngiltere, Fran
sa ve Amerika hükumetleri 
arasında altın hakkında imza
lanan son anlaşmadan son 
derece memnun görünüyorlar. 

Yeni anlaşmıya göre Ame
rika, bundan sonra lngiltere'ye 
altın göndermiyecektir. ------·--· ---

ihtilalciler Madridi 
tazyik ediyorlar 

( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
çıkarılan şayıalara rağmen mu

kavemet etmektedir. 

General Aranda, general 
Franko'ya milislerin taarruzla
rının püskürtüldüğünü bildir· 
miştir. 

Tenerif radyosuna göre, 
asilere mensup tayyareler Bil
bao limanında bulunan hüku
mete mensup bir zırhlıyı 
bombardıman etmişler ve zırh
lıyı bombardıman etmişler ve 
zırhlıya tam bir isabet vaki 
olmuştur. 

General Franko, Salamank 

da bugün Madrid üzerine 

umumi taarruzun geç kalmt· 
yacağını bildirmiştir. 

General Y og da T alavera 
cephesinde asilerin Madrid'i 
ihata ile meşgul olduklarını 
bildirmiştir. 

Borgus, 14 (Radyo} - Ge
neral Varela ile general Ya
goda, Madrid şehrinin tcdriei 
surette tazyik edilmesini ve 
birdenbire taarruz edilmekle 
beraber ileri harekata temkin 

ve basiretle devam olunma

sını aralarında kararlaştır
mışlardır. Abloka gittikçe 
darlaşmaktadır. 

daris, 14 (Radyo) - Bil
baodaki kadın ve çocukların 
Parise nakledilmeleri kararı, 
bütün Avrupa' da hüsnü tesir 
U) andırmıştır. ---·-·---

Palamut 
ihracat kontrol 

edilecektir 
Dün şehrimiz Ticaret ve 

Sanayi Odasında palamut ih
racatçılarının iştiraki ve Oda 
umumi katibi M. A. Eten'in 
riyaseti altında bir toplantı 
yapılmıştır. 

Toplantıda, palamutun ih
ı ac şekli ve kontrolü üzerinde 
konuşmalar yapılmış ve bir 
proje hazırlanmıştır. Bu proje 
Oda tarafından İktısat veka· 
letine gönderilecektir. 

............. 
arsi ya Ii- Fransa' da Girid halkı 
anında Herkes altınla- Metaksasın idaresi-

h .. k,,. ni beğeniyorlar Az daha büyük bir 
inf ilah oluyordu 
Marsilya 14 (Radyo)-Dün 

gece vardiya bekliyen güm
rük kolcuları; üç saat evvel 
Marsilya'ya gelerek demir 
atan ispanya mandralı ve 
Kalapı adlı büyük bir yel
kenlinin halatlarından gemiye 
doğru yanarak ilerliyen bir 
kordon görmüşlerdir. Kolcu
lar bu kordonun, gemının 
vasıtasile tahrik edildiğini an
lamak üzere hemen koşmuş-
lar ve gemiye çıktıklarında 

bir kazan için 8 bombanın 

bulunduğunu görmüşlerdir. 

Bunun üzerine, bombalara 
yaklaşmak üzere olan kordo
nu kesmişler ve büyük bir 
infilakın önüne geçmişlerdir. 

Yapılan tahkikata göre, 
bombalar, Margarinya adında 
mühimmat dolu olan diğer 

bir İspanyol gemisine k~na
cak iken yanlışlıkla bu gemi
ye konmuştur. ...... 

ugoslavya 
·Komünizme karşı 
müca'1eleye hazır 

Belgrad, 14 (Radyo) - İs· 
lam teşkilatının mühim bir 
şahsiyeti oln Mehmed Pavlo, 
Yugoslavya milli radikal par· 
tisinin zayıf düşürülmesi için 
çalışanların katiyen muvaffak 
olamıyacağını, Yugoslav millet 
ve vahdetini yıkmak istiyen 
unsurlara, bilhassa komünist 
ve bolşevlklere karşı amansız 
bir şekilde mücadele edece
ğini ve islam teşkilatının, M. 
Stoy _dinoviç'in lideri bulun
duğu milli ' radikal partisine 
daima müzahir kalacağını söy
lemiştir. 

ı e limanı 
Biraz daha ge. 

nişletiliyor 
Atina, 14 (Radyo) - Pire 

limanının genişletilmesi hak
kındaki planlar, başbakan 
general Metaksas tarafından 
tasddik edilmiştir. İnşaata 
derhal başlanacaktır. 

•• 
Araba kazası 
iki kişi yaralandı 

Evelki gece saat üçte Çam 
dibi mevkiinde şose üzerinde 
bir araba kazası olmuştur. 

Arabacı İbrahim oğlu Ali ve 
arkadaşı Mehmed oğlu Ali 
sarhoş halde araba ile köye 
giderlerken araba devrilmiş 

rlDI U Umete Atina 14 (Radyo) - Yu-

b•ıd• k nan başbakanı general Me-
l ırece taksas, bugün hariciye neza-

Paris, 14 (Radyo) - Yeni retine gelerek, Girid'den gel-
çıkan para kanununun 10 ncu miş olan bariciye n:ızırı M. 
maddesine göre herkes, külçe Skilatakis ile uzun müddet 
olsun, darbedilmiş olsun elinde konuşmuştur. 

mevcad bulunan altın ve mü- Hariciye nazırı, Girid aha
cevheratı, gelecek ayın bi- lisinin, hükumetle beraber ol-
rinci gününe kadar (Bank dö duğunu bildirmiştir. 

Frans) ın kişelerine yatırmağa ------
mecburdur. Kendilerini saklı- Alman gazeteler 
yanlar ve banka nezdinde 
mektum kalmak isti yenler, T ores 'e hücum 
paralarını bir vekille bankaya ediyorlar 
gönderebilirler. 1 Temmuza Paris 14 (Radyo) - Alman 
kadar altınlarını teslim ede- gazeteleri, Fransız Komünist 
miyenlere son defa olarak on partisi lideri M. Tores'in, Al-
beş gün daha mühlet verile· sas' da akdolunan miting esna-
cek ve bu müddet zarfında sında iradetmiş olduğu nutuk 
ellerindeki altınların teslimi etrafında şiddetli makaleler 
istenecektir. yazmaktadırlar . 

• Almanya'nın bura maslahat· 
Çelik ordumuz güzım da Hariciye Nezaretine 

-Baştarnji 1 inci sahifede- giderek siyasi işler direktörü 
muzun Sıhhiye teşkilatı, mükem ile temasta bulunmuş ve bu 

meliyet derecesinin en yüksek söylevden dolayı hükumeti na-
derecesini aşıyor . mına protesto etmiştir. 

Mane'iraların cereyan ettiği Tores'in verdiği söylevin ha-
mıntaka dahilindeki halk, kah- kiki meali henüz belli değil· 

raman Türk ordusunun sevinç 

veren kudret ve kabiliyeti kar

şısında derin bir gurur duy
maktadır. 

* • • 
Cuma günü Cumaovası sa-

hasında yapılacak geçit res-

mini, bütün İzmir halkı sey
redecektir. Vilayet makamı, 
devlet demiryolları idaresile 

mutabık kalarak lazımgelen 

bütün tertibatı almış, hususi 
tren hazırlanmıştır. 

Resmi geçit sahasına gidip 

gelme bilet fiatleri, kısmı mah
susumuzdadır. 

dir. ___ , ... , __ _ 
Maliye tahsilatı git
tikce in_kişaf ediyor 
/ Başlaraf ı 2 inci sahifede J 

Hayvanlar vergisinin tahsilat 
nisbe~inde geçen seneye naza
ran bazı vilayetlerde vasati 
% 10-12 kadar noksan görül
mektedir. 2,600,000 lira olan 
bu tahsilat noksanı geçen 
sene indirilen vergi nisbe-

-tinde tevellüd etmiş ve 
ancak bu tenzzül nisbeti büd

ce tanziminde gözönünde tu

tulmakla beraber tahsilatın 

lzmir'liler 
umumi mukayesesinde dahi 

"\ diğer menbaların verdiği faz· 

Resmigeçidi görme
ğe hazırlanınız! 
Manevrada huluııan kıt'alnrı· 

mızın cuma günii Torhıılı yolun· 
du )ııp:ıcnkları büyük geçit rcs· 
mini, İıınir'lilerin takip edclıil· 
mcsi için, o gün saat 12,3.0 da 
Alııaucaktan Cumaovasına hususi 
bir tren hareket edecektir. 

Devlet clemf ryolları illarcsi, 
geçit re mini herke in takip ede· 
bilmesi için, bilet r iatlt'rini mÜm· 
kün olduğıı kadar ucuz teshil ct
mi~tir. Gidip gelme birinci mevki 
80, ikinci 5 7, fü,·üncü 3 7 ku· 

lalıklarla telafi edilmiştir. Tah
silat teşkilatının yarısının hu
susi idarelere devrinin de 
bu tenezzüle tesiri olmuştur. 
lleriki aylarda bunun telafi 
edileceği tabii bulunmuştur. 

Kazanç vergisinde ise 
582,200 liralık bir lfazlahk 
görülmektedir. ------T evarikler arasında 
( Başlaraf ı 2 inci sahifede) 
iken ilave etti: 

- Kazmalarını, küreklerini 
de bıraksınlar. Belki bizden 
uzakta kalınca efsanemizin 

ruştur. sırrını yıkmağa uğraşırlar, 
\.. __________ ./ Amerika'h seyyahlar mezarı 

ve ikisi de araba altında kal- bulmaktan vazgeçtiler ve ef· 
mak suretile g"özlerinden ya- sane de gene olduğu gibi 
ralanmışlardır. Yaraları ha· kaldı. 
fiftir. (Paris·Soirdan) 

l 
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_diseleri_. 
Müthiş bir boğuşmadan son-

ra, Türkler Venedik'lileri 
mağlôp ettiler 

günü, Kandiye' den gelen 5o0 
kişilik bir kuvvet, Suda bo· 
ğazmdaki muhafızlara bir gect 
taarruzu yaptılar. Düşmaoıfl 
maksadı, karakolları gafil ,e 
uykuda avlamak ve bastır 
maktı. Fakat bu teşebbüste 
akim kaldı, ayni zamanda ka: 
leden de bir huruç hareket• 
yapıldı. Her iki hareket de 
kolayca defedildi. 

Lağımcılar toprağı delerek 
ilerlerken arkalarından da bo
ğuşmağa hazır serdengeçtiler 
gönderildi. Gece, düşman 
lfığımcılarile Türk lfığımcıları 
yeraltı yollarında birbirine 
rastladılar. Müthiş bir boğuş
madan sonra, Türk'ler Ve
nedik'lileri mağlup ettiler, 
yapılan yol tahrip edildi ve 
lağım aletleri zaptolundul 

Muhasaranın on sekizinci 
günü serdar gene metrislere 
kadar geldi; şecaat ve yarar
lık gösteren gazilere teşvikatta 
bulunarak her kol için birkaç 
kese bahşiş verirdi. Bugün 
Suda tarafındaki kale kapı
sına da muhasara kuvvetleri 
gönderildi. Ohri beyi Ahmed 
bey de dört topla bu kapıyı 
dövmeğe memur edildi. 

* * • 
Muhasaranın yirmi birinci 

lzmir Üçüncü icra dairesin

den: 
Nuriye 1350 liraya ipotekli 

Şevki Bedriye ait Ahmetağa 
mahallesi Şaphane sokağında 
1 inci kanun 928 sicil kayt ve 
yeni 27 kapı ve 143 sahifede 
283 cilt numaralı hududu plan 
da yazılı yekdigerine girilir 
kapıları ve garp cihetinde bir 
cümle kapılı iki katlı zemini 
Foça taş ve çimento döşeli 
elektrik ve su tesisatını havi 
beş hangarı müştemil palamut 
hanının sülüsan hissesinin dört 
sehim itibariyle borçluya ait 
bir sehmi tarihi ilandan itiba· 
ren 30 gün müddetle açık ar· 
tırmaya çıkarılmıştır. Tamamı
nın muhammen kıymeti 7500 
liradır. Talip olanların kıymeti 
muhammenenin % yedibuçuğu 

nisbetinde pey akçesi veya 
milli bankanın teminat mek-

tubu vermeleri ve artırma 23-
11-936 tarihine müsadif Pazar 
tesi ğünii 14·16 saatta icra da· 
iresi salonunda icra olunacaktır 
Müşterilere ait bu hususun 
daireye talik olunan açık ar
tırma şartnamesini 3-11-936 
tarihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicili ile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklı-

larla diğer alacaklıların 

ve irtifak hak sahiplerinin 
bu haklarının ve bu hususta 
faiz ve masarife dair olan id · 
dialarının evrakı müsbitelerile 
20 gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicili ile sabit olmadıkca 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları ve tayin edi
len zamandan artırma bedeli 
gayri menkulün % 75 ini bul
madığı takdirde en son artır· 
manın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırmanın 15 gün daha 
temdit edilmek suretile 8-12· 

9 J6 tarihine müsadif pazc.ırtesi 
günü ayni saatta gayri menkul 
2004 numaralı kanuna tevfikan 
en çok artırana ihale edile
cektir. Satiş peşin para iledir. 
Mal bedeli alınmadan teslim 
edilmez mal bedeli verilmez 
ise ihale kararı feshedilir ve 
kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzet· 

Düşman pekçok zayiat ver· 
di. Venediklilerin bir kısl11 1 

kılınç darbeleri altında bit 
• e 

kısmı da firar ederken denıt 
düşerek can verdiler. 

Sabahleyin serdar Yusııf 
paşa bu gece baskını kahrs· 
manlarından kelle ve dil ge· 
tirenlere mükafatlar verdi. 

Sabah vakti serdara üç da· 
vul, iki bayrak, yüz on esir, 
ve iki yüz kesik baş getirild1

• 

Bunlardan başka :Suda b~· 
ğazı muhafızları olan mağr1P 
askerleri de ikiyüzden faıl~ 
esir almışlar idi. Fakat us01~ 
veçhile bu esirler serdllf~ 
getirilmemiş mağrip gcrnile
rine küreğe bağlanmış idil 

* * * H k 
. ve 

anya alesinin derın 

geniş hendekleri yanında sBf. 
ve sol iki tabya kurulmuş 0 

makla beraber, bütün muhıı~ 
sara kuvvetlerinin hen~~· 
yanına getirilmesi lazım 1 1

• 

Bunun için toprak sürfll~ 
ameliyatı tatil edilmen1işll· 

~ ... ıı~ 
Fakat, donanmanın ıvı8 

l ·dııtl fethi bahanesile f stanbu 
1 çıktığını duyan Venedik_'l~l~d: 

her ihtimal~ karşı Gırıd 
tedarikatta bulunmuşlardı. i 

Bu meyanda Hanya ka,ıestl 
de tamir edilmiş Venedik te 
gönderilen bir tabih müteh9~ 
sısının planı üzerine kale k5 ~ 
şısında ve hendek dışında çor 
kuvvetli bir toprak tabya kıl J 

,, \'•' 

muşlardı. Bu tabya, sag "' .. ,, .. 
sol tarafından toprak 50 r1-< 

askerlere yandan çok ıs 
veriyordu. ııf 

B . . d yus 
unun ıçın ser ar jll 

paşa, her fırsatta bultabYe~te 
zaptı lüzumunu ileri siirı:Ile bİf' 
idi. ' Serden geçtilerdeO ol" 
kaçı, bu tabyede sükunet .f Je 
dükleri için fırsattan istı 9 

etmek istediler. di~lı 
Tabyada yalınız bir Vene ..,e~ 

ye"' 
buldular. Bunlar, kaleye çtİ' 
için gitmişlerdi. serden .. ;jar 
ler, buldukları Venediklı 0 Je)e 
düler; fakat tabyanın kB ıJfl' 
karşı olan tarafı açık ol~~J~lef• 
dan Hisardaki Venedık 

(Arkası fi~ 
1ı11El. 

miş olduğu bedel ile 8 ilİf O 

razı olursa ona ihale etllıııtl 
da razı olmaz veya eıı1etl 
mazsa icra dairesince h 18)~ 
15 gün müddetle artır~9~g
çıkarılır bu artırmaya 8 

g.)11P 

darlara tebliğe hacet olı116rı~ 
yalnız ilanla iktifa ol~?ıere~. 
en çok artırana ihale e 

1 
e i~1 

birinci ihale edilen kirl1
5 ,.e 

ihale arasındakı farkt~Jll ol' 
diğer zararlardan me~ lldi>"' 
duğu ve tapu harcı be ;.aıd( 
ve evkaf icarının ve ··şte' 
iki buçuk dellaliyenin lıtl;ıJr 
riye aid olduğu ilan ° ll 


