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bürosuna müracaat edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cuma - 30 Teşrinievvel 1936 

Büyük Şefimiz 
Ankara'da bulunmak 

olan Yugoslavya gazete 
lerini kabul buyurma 
/ardır. 

F ansa'da Harp l{orl{usu Başladı 
---- - - .....___ - ~ - - - - ~ =-=--===:.::..-==========::z::~==:::z=:==::::::~- ~· ~~~-~~~~======~~:E::::::=:===============;:;;ı• 

huriyet bayramı emsal· Va~zeı~~~ Cieneral CiOring 
zahüratla kutlulanıyor K=~~e:~;:·- ateş p~_~küriiyor • 

Si 
Dün gece, fener alayları tertip edilmiş, balolar ve

rilmiştir. Bükreş radyosu da marşımızı çaldı 
kazandı ~İcabederse kimyevi maddelerle 

Dünkü bayram intibalarından 

Cumhuriyetimizin onüçüncü ı 
Yıl dönümü, dün bütün yurtta 
olduğu gibi şehrimizde de 
fevkalade parlak bir s:.ırette 
kutıulanmıştır. Sa1:ah saat 
8 den itibaren başlıyan me
tasim, onikiye kaJar devam 
etmiştir. Bu esnada, okullar, 
llluhtelif teşekküller ve bin
lerce halk, Cumhuriyet mey· 
danına şitap etmiş ve büyük 
Ônderin heykeli önünde Cum
~~riyet marşını çalarak teza-
k Uratta bulunmuş, çelenkler 
f.0Ymuştur. Bu sırada hava 
ılolarımız şehrin afakında uç
llluşlar ve gayet alçaktan 
akro;'atik hareketler yaparak 

şenliğe iştirak eylemişlerdir. 
Saat onikide, kışladan yirmi 
bir pare top atılmış ve Cum
huriyet bayramı kutlulanmıştır. 

Şenlikler, bütün gün devam 
etmiş ve geceleyin de fener 
alayları tertip edilerek geç 
vakte kadar tezahürat yapıl
mıştır. 

Mülhakattan ve civar vila
yetlerden gelen haberlere gö
re, cümhuriyet bayramı, ora
larda da son derece parlak 
ve hararetli tezahüratla kut
lulanmıştır. 

Cumhuriyet bayramı müna
sebetile dün, valimiz tarafın
dan ceza evindeki mahkum-

------------·~·~·~~ ... --~~~---
Japon imparatoru do-
nanmayı teftiş etti ______ .. _ 

«11 teftişe ehemmiyet verilmekte
dir. İmparator ( Y okozoki)ye gitti 

l~QPon imparatoru 
~il a >'.0 3p (Radyo) - Ja· 
~.but~trıparatoru, dün Fali
~'lit un Japon donanmasını 
!il ttrni .. k'b ~()to . Ş ve mutea ı en 

kıye müteveccihen ha-
ttJniştir. imparatorun 

bu teftişine büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 

Japon deniz ve kara ku
mandanlarından en mühim 
şahsiyetler imparatora refakat 
etmektedirler. 

- --···- - -
Prag müzake

releri 
İki taraf ayni 

g6rüşte 
Prr.g, 30 (Radyo) - Çekos

lovakya hariciye nazım M. 
Krofta ile Roımınya hariciye 
nazırı M. Antonesko, dün uzun 
müddet konuşmuşlar ve iki 
devletin, Rusya ile olan mü-
nasebatını tetkik eylemişlerdir. 

M. Krofta, gazetecilere ver
diği beyanatta demiştir ki: 

- Sa Majeste kral Karol'un 
şahsiyetinden büyük bir kuv
vet alarak dostum Romanya 
hariciye nazırı M. Antonesko 
ile bütün işl eri tetkik ettik. 
Aramızda tam bir mutabakat 
vardır. İstikbale emniyetle 
bakabiliriz. 

Çekoslovakya cumhur reisi 
M. Benes, her iki hariciye 
nazınnı yemete alakoymuıtur. 

tarın hepsine yemek yediril
miştir. Valimiz, yemek esna
( Devamı 4 üncü sahi/ede) 

Brüksel 30 ( Radyo } 
Belçika parlamentosu, bugün 
müzakelerine devam etmiştir. 
Parlamento, hariciye nazırı 

M. Spak'ın bEyanatını tasvip 
etmiş ve neticede V :ı nzeland 
kabınesine itinıaJ reyi ver· 

mi~tir. 

Filistin' de 
Örfi idare kaldırıldı 
-=:-·K~düs, 30 (Radyo) - Örfi 

mıştır. Tabii ahval, tedrici 
surette av et etmektedir. Yal
nız, Yahudilere karşı olan 
boykot, şiddetle hüküm sür
mektedir. 

Fransa' da ,para işi 

Fransız parlô.mento binası 
Paris 30 ( Radyo ) - Fransız parlamentosu, gelecek per-

şembe günü toplanacak ve 1937 bütçesinin müzakeresine 
başlıyacaktır. Parlamentoda vergiler meselesi hakkında da 
esaslı müzakereler olacaktır. Zenginlere ağır vergiler tarh 
olunacağı söyleniyor. 

-------~.-·~···--.. --~-------

Avam 
dün 

kamarası 
ac;ıldı , 

- -----Hariciye nazırı lord Eden, · 
uzun' beyanatta bulunmuş· 

Londra 30 (Radyo} - Avam 
kamarası, içtima devresinin son 
toplantılarını yapmak üzere <liTn 
açılmıştır. Hariciye Nazırı M. 
Eden, kürsüye geltrek uzun 
beyanatta bulunmuş ve Ispan· 
)3 hadiselerini teşrih etmekle 
beraber, bu hadiseler csnas n
da İngiliz tebaasının uğradığı 
miişklilat etrafında tafsilat ver
miştir. 

Eden; lngiliz donanmasının 
altı bin ecnebi tebaası kurtar· 
dığını ve Madrid hükumetinin 
teokif etmiş olduğu sivillerin 
serbest bırakılması iç,in İngil
terece vukubulan bütün teşeb
büslerin akim kaldığını beyan 
eylemiştir . 

M. Eden, Bclçika'nın son 
vaziyeti hakkında da muht~ 

M. Eden 
malumat vermiş, İngiliz-Fransız 
siyasal münaaebatmı teşrih et
miftir. 

ti_ ihtiyaçlarını temin edecekler 

Göring karısı ve Hitler bir arada 
Berlin 30 (Radyo) - Ge· ve bu devletlerin, Almanya .. 

neıal Görin5; evvelki akşam dan aldıkları altını geri ver-
verdiği bir söylevde, galip melerini istemiş, Almanya'nın 
devletlere hücumlarda bulun· 
muş ve iptidai maddeler te- ancak ondan sonra borçlannı 
darik etmek hususunda Al- tediye edebileceğini ilave ey-
manyanın müşkülata uğradı- lemiştir. General Göring, nü-
ğını, bu hal böyle devam fusu lngiltereden fazla olan 
ederse, bunların yerine gim- Almanyanın, İngiltere kadar 
yevi maddelerle bu ihtiyacı müstemlekeye ihtiyacı olduğu-
temine çalışacağını w.3ylemiş nu sarahatla söylemiştir. 

~~~~~~-------~-------------
Dün geceki oto-

büs faciası 
Yaralıların vaziye.: 
itinde tehlikeli bir 
~· - -h~l yokiur;·-\-:-· 

-Dün gece, Buca'dan gelen 
-f57-;.~maral;-otobüs, dikkat· 
sizlik yüzünden bir süı ü kaza
lara sebebiyet vermiştir. Ka
zalar hakkında zabıtaca yapı
lan tahkikat hulasası şudur;: 

357 Numaralı otobüs, içinde 
25 kadar yolcu olduğu halde: 
Tepecik'ten Hükumet önüne 
geliyordu. Otobüsün Gazi bul
varından geçtiği sırada ilk 
kaza olmuştur. Şoför ve oto
büs sahibi Şahin, burada an
sızın bir şahısla karşılaşmış ve 
otobüsü hızlı sürdüğünden bu 
adamı ezmemek için manevra 
yapmak istemişse de muvaffak 
olamamıştır. itfaiye önündeki 
Çeşme'nin yakınında ilk kaza 
olmuş, şoför, otobüs önüne 
düşen-Nesim oğlu Avram'ı çiğ

nemiştir. Muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanan bu ada
mın vaziyetine ve yarasının 
ne derecede olduğuna bak
ması ve otobüsü durdurması 
lazımgelen şoför, tamamen ak
sine hareket etmiş, otobüsün 
ışıklarını söndürmüş ve ara
bayı hızla yolun soluna alarak 
hadise yerinden uzaklaşmıştır. 
Bunu gören otobüs yolcuları, 
feryada batlamışlar: 

hızlı gitme! demişlerdir. Fakat 
şoför, kimseyi dinlemiyordu. 
(Devamı 4 üncü sahifede ) 

Çinliler 
Şan.Kay.Şek'e 30 

tay yare verdiler J 

Şangag Şek 
Nankin 30 (Radyo) - Ma

reşal Şan-Kay-Şek'in yıldönü· 
mü münasebetile Nan kin' de 
büyük şenlikler olmuştur. Çin
liler, marapla otu 
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~ Suriye - Fransa muahedesi neşredildi · ı F ratelli Sperco 

Karımı Ben öldürdüm!" 1 Muahede de sancak hakkın 
A,k .. K··~·~~"~· ~=:~; F ... ~ da hi bir 'madde ok .. 

Oradaki vekilim benim da- - Buna kim mani olur? c; ·----- Y 
lrııa kilisenin anahtarını üze· - Ben M h d F h k ti • S ' • 'd 
rimde taşıdığımı bilirdi. Beni Kuvvetinle mi? Ua e e, raDSIZ ava UVVe erille Urıye e 
uyaBno.?yılremcaek gisetceemeymair'ıs.ına ı... - Hayır, Allah dünya üze- tam bir hareket SerbeStİSİ bahşeyJemektedir 

""' rine gönderdiği gönderdiği 
dar hiçbir şeyin farkında ol· vekillerini hiçbir vakit kuv
ınaksızın uyumuşum. vetle iş yapmak hususunda 

Gece yarısı saatin çalması serbest bırakmamıştır. Oraya 
ve birkaç ayak tıkırtısı ile adım atmayınız .. Orayı kirlet-
uyandım. meyiniz. 

Gözlerimi açtığım zaman _ Fakat ben oraya ilk 
pencerelerden sızan ay ışığı defa çıkıyorum. 
yardımı ile bir adamın ilerle- _ Hayır, bu onuncu, yir-
mekte olduğunu farkettim, minci belki otuzuncu kere .. 

Bu adam ihtiyatla, her adım Fakat bana ne? 
atışında sağa sola bakarak Buraya kadar gözleriniz ka-
ilerliyordu. Bundan bu herifin palı idi, akşama açılacaktır. 
kilise mensuplarından biri ol- Hiç işitmediniz mi ki Saint 
madığına aklım yattı. Pol adında biri varmış. Ve 

Gece ziyaretçisi ibadet ye- "Etienne. deki çalışanlarına 
rine vardığı zaman durdu. nezaret edermiş. Bu adamın 
Oradaki şamdanı ateşledi. gözlerinde kabuklar varmış. 

Meydana gelen ışığın yar- Bu hayırlı işinden dolayı bir 
dımı ile adamı daha iyice gün gözlerinden kabuklar düş
aeçebildim. Kısa boylu idi. müş ve 0 da görmeğe başla
Belinde iki tabanca ve bir 
kama vardı. Bakışları çok 
korku veriyordu insana. 

Cebinden bir halkaya takılı 
maymuncuklar çıkardı. Orada 
duran bir dolabı açtı. içindeki 
kıymetli şeyleri aldı. 

Orayl güzelce örttü başka 
bir yeri, elmas ve altınlarla 
işlenmiş Notre..Dame'nin hey
kelini çıkardı. 

Bir hırsızlığa mani olmak 
için yattığım yerden doğrul
dum. Ve onun tarafına doğru 
ilerledim. Çıkardığım sesler 
onu ürküttü. 

Bana doğrü yüzünü çevirdi. 
Beni görünce belinden taban· 
casının birini sıyırdı. 

Bana çevirdiği bu silahın 
saçtığı korkuya rağmen ona 
ilerlemekte çekinmedim. 

Gelecek kurşunun bana 
rastlamıyacağından emindim. 
Çünkü beni koruyan Allah 
vardı. 

Benim bu cür'etim herifi 
afallatmıştı. 

- Ne istiyorun? Diye ba
ğırdı. 

- Siz (Artifay) mısınız? 
- Eveti Hem benden baş-

ka kiliseye 2irmekte kin cesarat 
edebilir? 

- Zavallı günahkar bu 
yaptıklarımla yalnız vücudunu 
kaybetmekle değil ruhunu da 
kaybedeceğini bilmiyor mu· 
ıun? 

- Hoş! dedi. Vücudumu 
kaç kere kurtardım; ve daima 

da onu kurtarmak kudretine 
sahibim. 

Ruhuma gelince ... 
- Ruhuna gelince? 

- Bunu da karım kurta-
rır: Çünkü o pek dindar. 
Kendininkinden batka bir de 
benimkini kurtarabilir. 

- Evet hakkın.z var, ka
nnız iyi bir dindar dostum .. 
Fakat o sizin işlemekte oldu
ğunuz bu cürmü duysa ne 
kadar acı duyar. 

- Ohool Acı duyacak! 
Benim karım ha? 

- Şüphesiz. 
- O halde baki Günah-

larının şimdi çıkarırım, diye 
ellerini açıp dua etmek için 
yüksek yere çıkmağa yeltendi. 

mış. 

İşte bu vakitten] sonra ona 
"Saint Paul. demişler .. Evet 
Sen Pol 1. Büyük meşhur Sen 
Pol !.. 

- Papaz efendi. 
asılmadı ım? 

- Evet. 

Bu adaın 

- Peki, onun gözlerinin 
görmesi neye yaradı şu halde? 

- O asıldı amma mukad
des te oldu. Ve cennete ka-
rıştı . 
- Kaç yaşında görebilmişti. 

Sen Pol? 
- Otuz beş .. 

- Ben bu yaşı geçtim. Şiin-
di yaşım kırk. 

- Her zaman affedilebilir-
sin. Vakit var. istavroz üze
rinde İsa fenalık yapanlara 
demişler: bir dua kelimesi ile 
seni affederim . 

Haydut sevindi . 
- Oh! Dedi ve elimdeki 

çaldığı şeyleri bana göstere
rek bunları mı düşünüyorsun. 

- Hayır, seni kurtarmak 
istediğin ruhumu düşünüyo-
rum. 

- Benim ruhumu! inanaca

ğıma aklın yatıyor mu; fena 
alay etmiyorsun! 

- Bunun böyle olduğunu 

sana isbat edeyim mi? 
- Evet, memnun kalırım. 
- Bu geceki çaldığın şey-

lerin kıymeti ne olabilir. 
Haydut elindeki şeylere 

baktı; sonra: 
- Eh işte bin (ekü) kadar. 
- Bin ekü? 
- Belki daha çok; bu sa-

tışa bağlı birşey. 
- Benim oturduğum yere 

gelirmisin? 
- Senin evine mi? 
- Evet bana verilen eve, 

orada üç bin frank kadar bir 
param var. Onun birini sana 
vereyım. 

- Peki öteki iki bini ne 
olacak? 

- Diğer öteki iki bin mi? 
Pekala! 

O halde sana söz veriyo
rum ki onları da verırım. 
Şimdi veremeyişimin sebebi 
yanımda olmayışından ileri 
geliyor. Memlekete yakında 
gideceğim. 

Halep ( Hususi muhabirimiz
den)- Suriye -Fransa muahe
desi nihayet neşredildi . 

Dokuz maddeden ibaret olan 
bu muahedede, Fransa ile Su
riye arasında yirmi beş yıl 
müddetli bir ittifak akdedil-
mektedir. 

İki hükumet daimi bir isti
şare halinde bulunacak ve Su
riye - Fransa'nın muvafakatını 
almadıkça hiçbir devletle itti
fak akdedemiyecektir. 

Mandanın Suriyeden kalk
masını müteakip Fransız Su
riye namına başka devletlerle 
akdettiği ı:nlaşma ve muahe
deler Suriye hükumeti tarafın
dan ifa edilecektir. 

Bir harp vukuunda her iki 
taraf birbirlerine bütün kuv· 
vetlerile yardım edecekler ve 
Suriye topraklarında tam bir 
hareket serbestisine malik 
olacaktır. 

Muahede her iki hükumet 

tarafından en kısa zamanda 
tasdik edildikten sonra Millet
ler cemiyetine tebliğ olunacak, 
Suriye'nin Milletler cemiyetine 
kabulünden sonra tatbik ye
rine konulacaktır. 

Muahede mer'iyet mevkiine 
girdikten sonra Fransa'nın 
üzerine aldığı avamir ve diğer 
mesuliyetler kendiliğinden Su
riye hükumetine intikal ede
cektir. 

Fransızca ve Arapça olarak 
tanzim edilen muahedenin her 
hangi bir maddesi hakkında 
ihtilaf zuhur ederse Fransızca 
kısmı muteber olacak ve ih
tilaf Milletler cemiyetinin mi
sakı mucibince hakem usulile 
halledilecektir. 

Fransız ordusunun Suriyeyi 
terketmesinden sonra, Suriye 
hükumeti kendi mes'uliyeti 
altında milli bir ordu teşkil 
edecek ve bu ordu bir piyade 
fırkasile bir suvari alayından 

-----~--.- .__ 
Meyvalarımız 

Hariçte kolayca re
vaç buluyor 

Muhtelif meyve mıntakala
nmızda istihlak olunan yaş 
eriklerimizin normal istihsal 
miktarı 80 milyon kiloyu geç
mektedir. Başlıca istihsal ma
halleri: Bilec.ik, Bolu, Kütahya 
Balıkesir, Isparta, Bursa, Ko
caeli, Erzurum, Çoruh, Kasta
monu, Zonguldak, Konya ve 
Niğdedir. 

Eriklerimiz çok çeşitli ne' i
lere ayrılmakta ve % 80 ni 
yaş halinde istihlak edilmek
tedir. Bir miktarı da güneşte 
kurutulmakta ve pestil yapıl
maktadır. Eriklerin yaş halin
de dış ülkelere sevki mümkün 
olmadığından ancak bun
ların kurutulınuşlarından ve 
erik pestillerinden cüz'i bir 
miktarını yakın şark memle
ketlerine sevketmek mümkün-
dür. Eriklerimiz arasında mü-
him mevki tutan nevilerden 
biri, Kastamonu vilayetinde 
yetişen (Uryani) eriğidir. Bu 
cins eriklerin kuruları iç piya
salarda makbuldur. Geçen yıl 
zarfında Almanya'ya nümune 
olarak gönderilen 250 bin 
kilo uryani kuru eriklerle erik 
pestilleri Alman piyasalarında 
müsait fiatlerle satılmıştır. 
Kastamonu' da tesisi düşünülen 
elma kurutma tesisatında erik
lerimiz fenni usulde kurutu
lursa, bu mahsullerimizi bey
nelmilel piyasalarda iyi şart-

- .. 
··.:,'_ • "'- r •." ; )' • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 

ve elektrik tedavisi 
fzmir - Birinci beyler sokağı · 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

!arla satmak mümkün olabile
cektir. Yaş eriklerimizi de 
soğuk havalı vesaitle iç piya
salara kolaylıkla sevketmek 
kabil olabilecektir. 

Dış piyasalardaki vaziyete 
gelince: Ecnebi memleketler 
arasında yaş ve kuru erik is
tihlak eden memleketler orta 
Ayrupa ile Almanya ve lngil
tere' dir. Orta Avrupa'da ye· 
tişen erikler yaş olarak istih· 
lak edilmekte ise de kuru 

eriklerin mühim bir kısmı Ka
liforniya, Yugoslavya ve diğer 
Balkan memleketlerinden ithal 
edilmektedir. 

Almanya'nın 1935 senesin
de dış memleketlerden aldığı 
takriben beş milyon mark de· 
ğerinde kuru eriklerin 2, 7 mil
yonu Yugoslavya ile Bulga
ristan'a aittir. lngiltere piyasa
larında son yıl zarfında mua
mele gören Kaliforniya kuru 
eriklerinin 100 kilosu bizim 
paramızla 12, 60-18, Kanada 
mahsuller! 10,5-15 ve Avustu· 
ralya malları 9,60 ile 10,8 lira 
arasında satılmıştır . 

İzmir Emrazı sariye hastaha
nesi başhekimliğinden: 
Hastahanenin 936 mali yılına ait 6 aylık ihtiyacından miktar 

ve tahmini fiatları aşağıda yazılı ekmek ve ilaçların 20 gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. istekliler şartnameleri 
her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabilirler. Eksilt
me 5 teşrinisani 936 perşembe günü saat 11 de Tepecikte 
emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat
larını nakit ve kıymetli evrak olarak vereceklerin eksiltme 
gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 

ibaret olacaktır. 
Fransa, hükumeti, Suriye 

ordusile jandarma ve have 
kuvvetleri için Suriye hüku· 
metinin emrine Fransız mütah
hassısları verecek ve bunların 
vazife ve mes'uliyetlerini gös
teren bir anlaşma muahedenin 
tatbikinden evvel iki hükumet 
arasında yapılacaktır. 

Suriye milli ordusunda Fran
sız mutahassıslarından başka 
kimseyi istihdam edemiyecek 
ve münhasıran Fransız mamu
latından eslaha ve cephane 
kullanacaktır. 

Fransa hükumeti, ihtiyaçla
rını bedeli mukabilinde temin 
etmeyi taahhüt etmektedir. 

İttifakın devam ettiği yirmi 
beş yıl müddetince Fransız: 
askeri tarafından işgalini Su· 
riye hükumeti kabul edecek 
{ DMlamı 4 üncü sahifede J 

Yeni tip bir spor 
tayyaresi 

Tanınmış Sovyet tayyareci
lerinden Piontkovski, 540 kilo 
sıkletinde ve "Air-12. tipinde 

hafif bir spor tayyaresile 
Moskova - Sivastopol - Harkov 
yolu üzerinde 2000 kilomet-
relik bir 
inmeden 
miştir. 

mesafeyi hiç yere 
10 saatta katet-

Bu yeni tip hafif spor 
tayyaresi, mühendis Yakovlev 
tarafında vücuda getirilmiş 
100 beygirlik bir (M-II) mo-
törünü havi iki kişilik tek 

satıhlı bir tayyarenin iniş te· 
kerlekleri havada içeri alına

bilmektedir. Tayyarenin azami 
sürati 230 kilometredir. 

Tayyareci Piontkovski, uçu
şuna başlarken bu tayyareye, 
tayyarenin sikletinden daha 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"ULYSSES. vapuru 4 teş· 

rinisaniden 9 teşrinisaniye ka· 
dar AMSTERDAM, ROTTER· 
DAM ve HAMBURG liman· 
lan için yük alacaktır. 

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

"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 ikincı 
teşrinde beklenmekte olVA 
PRINSIPALLE, AUSTRAL_~ 
ve YENi ZELAND için yu 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN . 

"SUÇEAVA. vapuru 20 bı: 
. b' ·nc1 

rinci teşrinde gelıp 21 ırı jı• 

teşrinde PiRE, MALTA, M~~ 
SiL YA ve CEZAIR için yu 
alacaktır. 9 

"ALBA JULIA. vapurıı t, 
2nci teşrinde MALTA, M~k 
SiL y A ve CEZAIR için y~ 
alacaktır. 

ZEGLUGA POLSl<A. ~ 
"LEWANT. motörü 1 i~;:p 

teşrinde beklenmekte ııu 
ANVERS, (doğru) DAN'f tctır· 
ve GDYNIA için yük alac• ..;)e 

·hle•· 
handaki hareke~ . ta.rı erd'~ 

navlonlardaki değışıklıkl eı
acente mesuliyet kabul etııl ,~ 

1 f ·ı·t ıılrJI ·ı Daha faz a ta sı a ,ııııı• 
için ikinci Kordonda 'f ~ 
ve Tahliye binası arkııl':ı1· 
FRA TELLi SPERCO '.~~el 

d·ı 51 sına müracaat e ı ıne 

olunur. Sf2f/>3, 
Telefon: 2004/2~ 

fazla miktarda benzin, Y~tel' 
saire olarak hamule yu f'f 
miş, fakat buna ra~efl .,ııt 

b
. ,u.

yare gayet kolay ır ıttıl' 
yerden ayrılarak havafııntıl 

Henüz uçuncü basamağa 
adımını atmıştı ki ben onu 
kolundan tuttum: .. 

- Evet eveti bana onları 
vermek için bir randevü ver, 
ve sonra da beni tuzağa dü-

20 25 30 4 
Tahmin edilen bedeli 

Llra Kr. 
634 

882 
Cinsi 

1. 
Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen ~,,-ı'~ 

olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etııı:ıı 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun •. 

· den birinin de ıenin olmıyacağını kim iddia 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

·~~~,iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii•~~O~I~·=vı~·e~r=--=v=e:-:ş:!:ü-l .. H.i-ka-ye ... _____ s_e_r_v_et_ım*--~-~ 1 rekisı Limi ed 
Şehre inmeden önce, ç.a- rake başladı. Her yerde asa- vapur acenfaSI 

rıklı, poturlu idi; başındaki }etinden dem vurdu. Birinci Kordon Rees binası 
keçe külahının iizerine kırmızı (Bir mevkie bin göz bakar) Tel. 2443 
bir yemeni çöreklenmiş, yıl· derler. Az zamanda onun LONDRA HATTI DEUTSCH LEVANTE LINIE 
larca su görmiyen mintanının muhalifleri türedi; mazısını "AD JUT ANT., vapuru 28 " AT HEN " vapuru 26 ilk 
Yenleri dirseğine kadar kısal· neşterliycnler çıktı.. Herkes, birinci teşrinde gelip 29 bi- teşrinde bekleniyor, 3 son 
mış, yaz kış yanından ayır- ayağının sürçmesini bekli- rinci teşrine kadar LONDRA teşrine kadar ROTTERDAM, 
nıadığı kepeneği, kat-kat ya· yordu. için yük alacaktır. HAMBURG ve BREMEN için 
rnaların yüzünden giyilmez bir • • • "ANDALUSIAN" vapuru 2 yükliyecektir. 
bal almıştı. Belinde meşin Günün birinde, içkili bir ikinci teşrinde gelip S ikin· "MILOS" vapuru 29 ilk 
kuşağı, elinde kalın meşe meclise iştirak etti. içtiler, ci teşrine kadar LOND- teşrinde bekleniyor, HAM-
aopası vardı, o zamanlar bi- içtiler. iyice sarhoş olduğu RA ve HULL için yük ala· BURG ve ANVERS'ten yük 

linmiyen bir çiftliğin kahya· bir sırada ayağa kalktı; kendi caktlVERPOOL HATTI çıkaracaktır. 
sına, 40 ineğile sürücülük kedehile, kendi asaletinin şe- " ALGERIAN " vapuru 30 "MANISSA" vapuru 11 son 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

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

30 Teşrinievvel 93 6 

# 
• lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
'ialkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ediyordu. Köyde dediklerine refine içti. Meclis koyu bir birinci teşrinde gelip 4 ikinci teşrinde bekleniyor, 15 son 
göre, aldığı aylığı tam bir münakaşaya daldığı sırada, o teşrinc kadar LIVERPOOL teşrinc kadar ROTTERDAM, Satış Yerleri 
nekeslikle sarfeder, kalanlan da gömüldüğü geniş koltukta ve GLASGOW için yük ala- HAMBURG ve BREMEN için 

da, her şehre inişinde san uyukluyord'1.. caktır. yükliyeccktir. Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
sarı altıncıklara çevirir, daha Münasebetsiz bir rüya, onu "FLAMINIAN vapuru ı"k"n 

• • • • " 
1 

• ARMEMENT :H. SCHULDT-sonra da apış arasında bir eski haline döndürdü. Ken· cı teşrın ıphdasında LIVER- HAMBURG H Al/ T. A. Ş. 
düğüm atarmış. dini kırk ineğinin yanında POOL ve SWENSEA'dan .. M• V [ tt • d'J • J F' AHR 

Gel zaman, git zaman ondaki kaval çalıyor gördü; derken gelip yük çıkaracaktır. AUGUST LEONHARDT,, ımar nema e ın ca aesınae .n J 
~ltınlann küpleri doldurduğu boz ineklerden birinin sürüden "THURSO" vapuru 15 ikin- vapuru 1 l son teşrinde bek- iKAN DEM J R O~ [u 
lauy~l~u." _çıkarılan bu şayia- ayrıldığını görerek önlemek ci teşrinde LONDRA'dan ge- leniyor, ROTTERDAM ve '9 g 
1 rı. ışıttığı zaman, kendini giz- . ·ı .1 . ld lip yük çıkaracak ve ayni HAMBURG için yük alacaktır. il':!:!!S':l!Ellllii!l!lll-!!9'J!a--------------• 

ı ısteğı e ı en atı ı; meşe so-
:nı mez bir telaşa kaptırdı·, zamanda LIV_E.RPOO .. L ve AMERiKAN EXPORT LINES oy} pasını haykırarak salladı: GLASKOW k ı e ya, onun için tehlike çanı ıçın yu a a-
çalmıştı. Temkinli hareket et- - Oha .. Oha .. Ohaaa. caktır. "EXMINSTER" vapuru 30 
rncsj gerekiyordu. O günden Birden birkaç elin temasiyle Tarih ve navlunlardaki deği- ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
bnra sık sık şehre inmeğe gözlerini açtı; karşısında bir şikliklerden mcsuliyet kabul Y0RK ve BOSTON için yük 
aşladı, Çok defa şehre ine- takım müstehzi çehreler, gü- edilmez. alacaktır. 

~l~~i ~ü~ haline ~ir gayritabi· lerek soruyordu: 81 "EXHIBITOR,, vapuru 14 
t le çokuyor; meşın kuşağının - Bay ( .•... ), ne olu· MÜceJJit son teşrinde bekleniyor, NEV-
ı:1c1ı~. tıklı~ !leri doğru şişkin- yorsunuz? YORK için yük alacaktır . 
. . gosterdığı, işlek yolu se· O, dalgın dalgın cevap ve- Alı• RIZA "EXPRESS., vapuru 30 ilk 

Çışı, dört yanma şüpheli na- riyordu: 
lttl teşrinde bekleniyor, NEV-
id 1~rla bakışı ona, bir fevkal- - inekler sürüden kaçıyor-

e ık veriyordu. du dal Sür' at, zarafet YORK için yük alacaktır. 
• G h l .. . . l Ve ehvenı·yet EXAMfNER" vapuru 14 iik B • • ene sar oş ug-un tesırıy e 

lct.. ir yaz günü, heğbesine bir dalıyor, gene kaykırıyordu: YENİ KAVAFLAR Çarşısı kYaOnunda bekleniyor, NEV-
t\ a. e. kmek, biraz da tulum Oh Oh Oh RK için yük alacaktır. 
"'~ - a.. aa.. aaa.. Numara : 34 l 
beL~ırı yerleştirildi; köyüne Besim Akımsar • "EXAMEL A,, vapuru 26 
"1 ~ baka, altın tuttuğu ya- B ilk teşrinde bekleniyor, NEV-
d •çlara iç çeke, çeke izine eyoğJu Vakıflar direktör. YOR~~~n.l!k alacaktır. 
-~illan salaraktan kapağı şehre ı•• "' •• d 
~ 1·~ Yaradılışında, bir Yahudi U gun en: 
"• tdzar]ığı, bir zeka derinliği (Satılık arsalar) 
I> t ı; zaten umumi harp te 
p:tlak vermişti. Evvela, kağıd Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli mevkiinde halen kömür 
~taları altına çeviren Ermeni deposu olarak kirada bulunan iki parça arsa: 
~afla ortak oldu bir baş- Değeri Pey parası 
tcrıle anlaşarak vagon tica- Lira K. Lira K. 
~e başladı. 14535 00 1095 00 Boğaziçi Kuruçeşme mahallesinde Ku-

~rn 8.~~ın devamı müddetince, ruçeşme caddesinde eski 105 yeni 
l>t) ru resmi vermeden ka- 119/2 harita no. 2-3242 metre mu· 
t& 

1 
Vagon adı altında hudut- rabbaı arsa. 

le~ geçirdikleri vagonlar bin- 15832 50 1190 00 Boğaziçinde Kuruçeşme mahalle ve 

AMERICAN EXPORT LlNE 
Pjre tarikilc seri seferler 

"EXETER,, transatlantik va· 
puru 6 son teşrinde PİRE'den 

BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 
"EXCAMBİON,, transatlan

tik vapuru 20 son teşrinde 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 
Sdcr müddeti: 

PİRE-BOSTON 16 gün 

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'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

1 
PIRE-NEVYORK 18 gün 

DEN NORSKE MIDDEL-

HAVSLINJE 
OSLO 

" SARDINIA,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dl
EPPE ve NORVEÇ :;manla
rına yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 28 

ilk teşrinde bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

GALAÇ aktarması olarak BEL· 
GRAD, NOVISAD, BUDA-

PEST, BRATISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala· 
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

di~ aşt~; (hayat bir mekteptir) caddesinde eski 105 yeni 119/3 2 ha- ~~-------------------------------
A. en fılozof yerinde söylemiş. 
~ z rita no. lı 3533 metre murabbaı arsa. 
lllGz amanda, bizim sürücü· Kuruceşmede bir taraf ıtramvay caddesi ön mahdut deniz ke-
tın 'ı_~emiyetin yaşayış şartla-
1 

1 qy d T" narında kain sahilhaneden müfrez ve yukarıda muhammen kıy-ti . ra ı, ıcaret muame-
~tınin girdisine, çıktısına metlerile mahalle, sokak ve harita numaralan ve miktarları 
biti ar aklı eriyordu. Günün yazılı halen kömür deposu olarak kullanılan iki kıta arsa sırf 
tıll nde, .önünde yüzlerce ha- mülk olmak üzere ayrı ayrı satılmak üzere kapalı zarf usulile 
llıcd cğıldiği, tavsiyesinden 20 T. evvel 936 tarihinden itibaren açık artırmaya çıkarılmış-
dıtı e~ umduğu görüldü. Sal- tır. ihaleleri 4 T. sani 936 tarihine müsadif çarşamba günü 
lıı k· ö~Ier o kadar yer tut- saat 15 te Beyoğlu vakıflar direktörlüğünde komisyon önünde 
~ b~ tıcaret dalevcrelerinin yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu 
~d, Uyüğüuden en ufağına ahkamına tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi' buçugy u 

r burnunu soktu. 
nisbetinde teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını muh-
tevi zarfları tayin oluuan günde ihale saatından evvel komis
yona tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti saireyi 
anlamak istiyenlerin her gün öğleden sonra müdüriyeti mcz· 
kure mahlulat kalemine müracaat eylemeleri. 

20 25 30 3 879 
~ 1 t · ' • -. . ~- .... · . .. ~ .. ~ ~-.. · ..... .;,.- 'ı.·..-~ti .... : 

Sıhhat Bahkyağı 
Norveçya b"alıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~~(ş~~nd~alepçioğlu hanı 1 J 
·~~~~~~~~~~ 1 -• "' • 4 _. • •• .J.• 

-N~A 
,,.. ..... '• ~ 

~l<uru.r · ' 'c;>.J rµ ~ 
[_.&--i.-a--a-l-~--; .. -.... 1c--.. :~. J 
- , 

4rı• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tava· e 
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Sahife 4 
(Ulusal Birlik) 

arol 
Dün birazda avla 

meşgul oldu 
Prag 30 (Radyo) - Ro-

maç 
Altay - Altınordu 'ya 

0-3 yendi 

e alame rı daha 
manya kralı Karol, yanında 
oğlu prens Mişel olduğu hal· 
de dün eski reisicumhur M. 
Mazarik'in köşküne giderek 
ihtiyar lideri ziyaret eylemiş
tir. 

Dün Halk sahasında sene· 
nin en mühim maçlarındatı 
birine şahid olduk. Bölgemizitı 
lik ve şild şampiyonları Alta)" 
Altınordu takımları, Cumuriyel 
bayramı münasebetile karşıltıf 
tılar maçı. Altay takımı 3.0 
kazandı. 

• 
ş ı · 

ağa çıkı 
• • 

geçırıy r 

Kral bundan sonra ava 
gitmiştir. 

Çiftçi mahkumlar 

Saba oldukça kalabalıktı· 
Altay takımı Hilmi' den mııh· 
rum. Altınordu en kuvveti: 
kadrosile idi. 

Paris 30 (Radyo)- Fransız Deniz Nezaretinden bir hey' et, bütün harp limanlarında tetkikat yapmak üzere buradan yola çık
mıştır. Bu hey'et, şimali Afrika üssübahrilerinde de tetkikat yapacak ve acele Fransa'ya dönerek tetkikatını bir raporla bildi-

Adliye Vekaletinden şeh
rimiz müddeiumumiliğine gelen 
bir mektupta İzmir hapisane
sinde bulunan çiftçi mahkum
ların isimlerinin bir listesi is
tenmiştir. Liste çıkarılarak 

Oyun, Altay müdafaasınd8 

kırılan Altınordu'nun hücuınilt 
başladı. Altay oyunun başlao· 
gıcındanberi kısa paslarla o>: 
nuyor ve Altınordu kalesİP1 

tehdid ediyordu. Netekim 5 in° 
dakikada güzel bir gol kır 
zandı fakat hakem saymad 
Bir dakika geçmeden Bı.S1 

bir peııaitıdan ilk golü yap! 
Bu golden soımıki mütckal 
çalışmalar bir netice verm ·d 
Ve devre 1·0 Altay lehi 

recektir. 
Paris 30 (Radyo)

tir. Mösyö Daladiye, 

Harbiye Nazırı Mösyö Daladiye, şimali Fransa'daki bütün istihkamları bir hey'etle birlikte teftişe gitmiş
yenı yapılacak istihkamlar ıçın de tetkikat yapacaktır. Refakatinde erkanı harpler de vardır. 

Mi a 

•• 

• e 

a k 
e e 

Vekalete gönderilmiştir. Çiftçi 
mahkumlar, lmralı hapisane-

• sine gönderileceklerdir. ---· ... ---
İzmir hafriyatı 
ve mahkumlar . 

-
Paris, 30 (Radyo) - (Pöti aranmasını tavsiyt eylemt:k· 

bitti. 

Ankara, 29 ( A.A) - An· 
karapalas'ia Cumhuriyet Halk 
partisi tarafından verilen su· 
vare esnasında Cumhur reisi
miz Kamal Atatürk Yugos
lavya başbakanı doktor Sto· 
yadinoviç ve hariciye vekilimiz 
doktor Tevfik Rüştü Aras 
hazır oldukları halde Yugos· 
lavya matbuat mümessillerini 
kabul buyurmuşlardır. Cumhur 
reisimiz Türkiye'nin samimi ve 
dostça bağlı bulunduğu Yu
goslavya matbuat mümessille
rini kabul etmekle memnun 
olduklarını beyan ve bu ka
bulü mümtaz bir devlet adamı 
olan başbakan doktor Stoya
dinoviç hazır olduğu halde 
yaptıklarından dolayı sevinçle
rinin bir kat daha fazla oldu· 
ğunu kaydeyledikten sonra de
mişlerdir ki, görüyorsunuz ki 
ve müşahede etmişsiniz dir ki 
Türk devlet adamları ve Türk 
milleti, Yugoslav milletine, Yu
goslaz devletine ve Yugoslav 
hükumetine karşı en samimi 
hisler beslemektedirler. Bu dost 
luk tezahürünün bütün Türkiye 
tarafından Yugoslavya hakkın
da beslenen hakiki hislere ter· 
cüman olduğuna eminim. Ta
hakkuk ettirdiğimiz müşterek 
dostluk devam edecektir. Bu 
dostluğun devamına~ve daima 
daha ziyade resanet bulmasına 
çalışacağım, bu dostluk bütün 
sulh dostları için bir remiz 
teşkil eder. Böyle bir dostluk 
ancak insani ve kardeş hislc
rile istikrar bulabilir. 

kardeşlik eserine devam ede· 
ceğini temin eylemişti. Bunun 
üzerine Atatük demişlirki: Pariziyen) gazetesi; f s?anya tedir. 

Namazgahta eski lzmir haf
riyalına yakında hummalı bir 
şekilde başlanacaktır. Vi!ayctçe 
Adliye Vekaleti nezdinde ya
pılan kşebbüs üzerine Veka· 
let, eski lzmir hafriyatındn 
her gün 40 mahkumun çalış
tırılması kabul edilmiştir. Haf· 
riyal, müzeler müdürü Ömer 
Salahittin Kantar'ın nezaretin· 
de yapılacaktır. 

İkiı ci devre ba~lar Ltış1 
• 

maz, hakimiyeti eline :ı' • 
Alttıy takımı, Basri'nin r)' 

ğından ikinci ve firikiktc 11 

liçiincü golleri kazandı. Btı 
dan sonraki kısımda ise heri~ 
taraf da gol yapamadı ve mıı 
3·0 Altay'ın galibiyetile biti 

- Türk matbuatına da 
her zaman tekrarladığım gibi 
bu dostluk hislerini ehemmi-
yetle kaydetmek Yugoslav 
matbuatı için de mu1caddes 
bir vazifedir. Bu yalnız mu-

kaddes bir vazife değil ayni 

zamanda bir vatan borcudur. ----· .. ---
Troçki 

Dava ikame hakkın
den mahrum 

İki milletimiz arasındaki dost
luk ifadesini yalnız sözlerde 
bulmuyor. Bu söylediklerim 
kuvvetine inananların bir 
ifadesi olarak telakki edilme
lidir. 

Türkiye ile Yugoslavya ara-
sında mevcud sağlam müna· 
sebetler bütün Balkan millet
leri arasında mevcud olması 
iktiza eden münasebetlerden· 
dir. Balkanlar bu ideale doğru 
ne kadar fazla yükselirlerse 
saadet ve terakkileri o nisbette 
artar. Cumhur reisimiz bunu 
müteakip Yugoslavya gazete
cilerinden asıl Yugoslav milleti 
hakkındaki dostluk hislerine 
tercnman olmalarını istemiş
lerdir. Yugoslav gazetecileri 

namına cevap veren Politika 
gazetesinden Y ossımoviç cum-
hur reisimize mennetlarlı-
ğ nı arzetmiş ve Yugos-
lav matbuatının dostluk ve 

Oslo 30 ( Radyo ) - İsveç 
hükumetince tecrid edilm~ olan 

eski Rus Harbiye komiseri 

Troçki, hakkında ağır neşriyat 

yapan bir gazete aleyhine da· 
va açmıştır. 

Fakat müddeiumumilik, ken· 

disinin siyasi bir vaziyeti ol· 

<luğundan bahisle dava istida

sını kabul etmemiştir . 
Troçki, bundan son derece 

münfcil olmuş ve lsveç. Adliye 

Nezaretine 

vermiştir. 

müracaata karar 

-----------------
Cumhuriyet bayra
mı emsalsiz tezakü· 
ratla kut/ulanıyor 

-Baştara/ ı 1 inci say/ ada-
sında bizzat ceza evinde bu

lunmuş ve mahkumlerlc ya-

kından konuşmuş; 

alakadar olmuştur. 

, 
onlarla 

Parti ocaklarında da öğle

den sonra saat 16 da bay· 

ramlaşılmış ve samimi hasbi· 

haller olmuştur. 

Dün gece, Bükreş radyo 

istasyonu, Cumhuriyet hayra· 

mımız kutlulanma tezahüratına 

iştirak etmiş ve Cumhuriyet 

marşını, milli şarkılarımızdan 

muhtelif parçalar çalmış; dost

luk tezahüratında bulunmuştur. 
Diğer dost memleketlerde ayni 
nezaket ve bağlılığı göster· 
mişler, yeni Türkiye'mizi se
lamlamışlardır. 

Dün gece, Kültürpark'ta ve 
ordu evinde mükellef birer 
balo verilmiştir. 

Şenliklere bugün de devam 
edilecek ve gece, Kültürpark'ta 
partililer şerefine büyük bir 
ziyafet verilecektir. 

işlerine ademi ademi müc.Jahale Londra 30 (Radyo)- lspan· 
komitesinin faaliyetinden ba- ya işlerine ademimüdahale ko
hisle yazdığı bir mnkalede, mitesi, ispanya hükumetine ve 

ihtilalcilere yardım yetiştirile-
muhaberat ve kırtasiyecilik bilecek ve mühimmat ihraç o-
devam edip dururken, Rus lunabilecek belli başlı liman ------------

Altay'ın yaptığı hücuın'11 

istisna olunursa, maç, taJ11' 
men Altınordu'nun hakimiyet 
altında geçti. Fakat lacive 
kırmızılılar gol yapamadılar· 

vapurlarının, mütemadiyen mü- ve iskelelere bitaraf hükumet· 
himmat taşıdıklarını ve halbuki ler delegasyonlarıudan mürek-
bu halin, Avrupa sulhunu ihlal kep birer kontrol hey'eti gön· 
edecek derecede vahim neti- derilmesini kararlaştırmıştır. 
celer verebileceğini kaydet- Bu karara alakadarların ne ce· 
mekte, biran evvel bir çare vap verecekl<"ri bekleniyor. 

--------~--.. ..,_.~·~·~~------------
ongolistan a • 

urı -
Harbin 30 (Radyo) - Mançuri hükumeti ile Mongonistan 

arasındaki müzakerelere dün başlanmıştır. Bu müzakereler, 
hudud hadiseleri etrafında cereyan edecek ve hududlarda ya-

pılacak olan tashihleri de tesbit edecektir. 
-------~--.. ---·~·~·--------------~ 

~Suriye - Fransa muahedesi neşredildi 
(Baş tarafı 2 inci sahi/ ede J tasdikinden sonra hemen tat· 
ve muahedenin mer'iyetinden bik edilecektir. 
itibaren beş sene müddetle Protokollar ve mektuplar: 

Cebeli Dürüzü Alevi mıntaka· Bundan sonra beş mektu? 
ve on protokol ve on bır 

sın da Fransız işgali devam 
edecekiir. 

Fransız askerlerinin bu mın

takalarda ihkası, işgal mana· 

sını tazammun etmiyecektir. 
Suriye topraklarında askeri 

k~vvetlerin nakil ve sairesi 

mektup vardır. 
Bunlarda, Suriye'nin mü· 

messili bulunmadığı ülkelerde, 
Fransa hükumetinin Suriye'yi 
temsil edeceği, Fransa'nın Su
riye fevkalade komiserin:n 
büyük elçi unvanı alacağ~~ 

için Suriye hükumeti azami mesalihi müstereke mes' elesine 

kolaylığı göstermeyi taahhüd .. bilahare--Suriye · v;-Lüb~an 
eylemiştir. hükumetleri arasında ve Fran· 

Fransız hava kuvvetleri sa'nın tavassutile bir hal su-

Suriye toprakları üzerinde tam reti hulunmıyacağı Suriye' de 
bir hareket serbestisine ına- Fransız tebaasının müktesep 
liktir. haklarının Suriye hükumetince 

Fransa hükumeti. Cebeli tanındığı bildirilmektedir. -
Bir protokola göre, Suriye 

Dürüz ve Alevi mıntakalarının hükumeti, bugünkü Suriye pa-
Suriye'nin bir cüz'i olduğunu rasını Fransız frankına bağlı 
kabul eder. olduğunu kabul etmiştir. 

Ancak bu iki mıntaka mali Diğer protokollarda da, Su· 

ve idari istiklale malik hususu 

bir idareye tabi tutulacak-

!ardır. 
Her iki mıntaka, ~ali ha

zırda lskenderun ve Sancağın 

istifade ettiği imtiyazlardan 

aynen istifade edeceklerdir. 

Mezkur mıntakalar hakkın-

daki bu karar muahedenin __ ., ..... .---

Londra'da 
Bir stodyo yandı 

Londra, · 30 (Radyo) - Bü
yük bir stodyo yanmıştır. 

Ateş, 23 saat devam etmiş 
ve mühim zararlar vermiştir. 

riye'nin Milletler cemiyetine 

girmesine Fransa'nın yardım 
edeceği ve Fransa'nın Suriye 
hükumetinden işgal masrafı 

almıyacağı tasrih olunmakta
dır. Muahede. metninin neşri 
müııasebetile bir nutuk söyli· 
yen doktor Abdurrahman Ke· 
hali muahedenin milli emel
leri tahakkuk ettirecek dere· 
cede mükemmel olduğunu söy· 
lemiş intihabatın iki ay son· 
raya tecili lazımgeldiğini ve 
Birinci Kanun ayı içinde inti
habatın mutlaka yapılacağını 
bildirmiştir . 

Doktorun nutku dakikalarca 
alkışlanmıştır . 

0 ün k ü oto-
püs façıası 
(Başlara/ ı 1 inci sahifede) 
Otobüsü, hızla sürerken Gazi
bulvarından kordona çıktığı 
sırada ikinci kaza olmuştur. 

Arabacı Ômer'in idaresinde 
bulunan 85 numaralı binek 
arabasile gezintiye çıkan tü
tün tüccarı Süleyman Faik ve 
karısının bindikleri ve Konak
tan Alsancak' a :doğı u giden 
arabalarına çarpmıştır. Şo
för Şahin, otobüsü hızla sür
düğünden arabaya çarpmamak 
için manevra yapmağa çalış
mışsa da gene muvaffak ola· 
mamış ve otobüsü sola almış
tır. Bu yüzden otobüs, mer
kez postanesi önünde yaya 
kaldırımına çıkmış ve araba
yı sıkıştırarak parça parça et
miştir. Otobüsle posta binası 
arasında kalıp parçalanan ara
bada bulunan Süleyman Faik 
ve zevcesi Lütfiye birden bire 
neye uğadıklarını anlıyamamışlar 
ve kendilerini enkaz arasında 
bulmuşlardır. Başından ve ba
cağından ağırca yaralanan Sü-
leyman Faik, hastanede tedavi 
altına alınmış ve karısı Lüt-
fiycdc hafifce elinden ve aya
ğından yaralanmış olduğundan 
pansumanı yapılmış ve hasta-
neye kocasının başına götü
rülmüştür. Lütfiye'nin iskarpin· 
leri otobüsün altından enkaz 
arasından bulunmuş, portme-
nini bulmak epi güç olmuştur. 

Kazadan sonra şoför Şahin, 
otobüsten atlamış, kaçmıştır. 
Otobüsü, yanında duran şoför 
muavini Badik Mustafa'ya bı-
rakmıştır. 

Müddeiumumi muavini Or
han Köni derhal hadise tah-
kikatına başlamıştır. Kaçan 
şoför Şahin'in evinden fotoğ· 
rafı aldırılmış ve herhalde tu· 
tulması için zabıtaca ehemmi· 
yetli tedbirler alınmıştır. 

Arabacı Ömer de başından 
hafif surette yaralanmıştır. Av-. 
ram'ın yaraları belinde, elinde 
ve ayağındadır. Süleyman 
Faik 45, zevcesi Latife 32 

Rakiplerini mühim sayı fsr 
kile mağlub eden Altay takıı!l 
busene liklerine tamamen pi' 
zırlanmış olarak iştirak ed( 
cektir. 

apishane 
müdürü 

J'I Şehrimiz hapisane mii .~ 
Kenan, istifa etmiş ve jstı; 
Adliye Vekaletince 1'3 

edilmiştir. __ _._., ..... ___ _ 
Bristolda 

Büyük bir f abriP
0 

yandı ·st 
Londra 30 (Radyo)- Br1 

111 . 
da büyük bir fabrika Y~~ c 
ve ameleden 12 kişi ı.:ob .• 

J I· 
muştur. itfaiye teşkilatı, e 1 

leri ateş almış olduğu ~~. 
sokaklara fırlamış olan bı ~ı 
ameleyi tulumbalarla biiS~l 
yanmaktan kurtarmıştır· 

rat büyüktür .• __./ 

lzmir mektupçus~ t! 

Vilayet mektupçusu p.19~ 
üçüncü dereceden ikiflc

1

1p 
f. e 

rece mektupçuluğa ter 1 ., • tı . 
vilayete gelrnıŞ 

itizar 
do' 

Yazımızın çokluğu , p 

sile (Ali paşa kira frO~ ı 
adlı tefrikamızı koyııı11 ~ 
Sayın okuyucularımızdatı 
dileriz. 

A lmanya,p\ 
Beri in 30 (Radyo) - p.ıı İ 

k k }..-ttl 
ya, kauçu ve auçu ·ılı~ 
mul bütün maddelerill ~ 111i; 
sureti kat'iyede yasak e ·ti ________ ....- ııb' 

yaşındadır. Hadise ş 
111 

nin isticvablarına devtl 
mektedir. . edil 

Hastahanede tedavı ~' 
olan Süleyman Faik il.e,jd 
mm sıhhi vaziyetleri ı) 


