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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

-..,!\dres: İzmir İkinci Beyler sokağı 
.....!!_ne şnrtlnn: Seneliği 700, altı aylı~ı 400 kuru~ 

ı. Resmi ilan.for için: ?ılnnrif cemiyeti illinat 
11ürosunn müracaat edilmelidir. 
~si ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
~sıld~'ğı"V-yer: (ANADOLU) Matba~sı~w 

ULU~AL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Dünyada 
Silah altında 8 milyon 

asker vardır. Bu miktar, 
umumi harpten evvelkine 
nisbetle 1 milyon fazladır. 

----------------------------~--~~----------------------------~~ ........__Yıl : 3 - No : 850 Telefon: 2776 Cuma - 13 Teşrinisani 1936 
--------~~-------------
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Bel ikalı 
Gazeteci Madrid 

harbinde öldü 

lngiltere kralı donan
mayı teftiş ediyor 

sun bir yere nakledilmeler. sel:d:isçı~!. <~:::a~ı •. -p~~~:; --------
Kral Samajeste Edvard, dün 
akşam üç dridnavtu gezdi Sef l·rlerce kararlaştırıl ı :::~~b~:~a~.p~~~e~az~;:~~~~ 

Montanares gölü civarında 
ateş hatlarına sokulmuş ve 

General Frango, kardeşin. talyaya gô de :~ş~;~miye hedef olarak öı-
iiniversite civarındaki b·na arda ·şga edi d. Tayya-re pı· _ 
ı· Paris, 13 (Radyo) - lhti-
al orduları, Madrid'i müte- yangosu 
llıadi bir top ateşi altında 
t~lunduruyorlar. Sefirler, dün 1 Istanbul 13 (Hususi)- Tay· 
ır toplantı yapmışlar ve ka- yare piyangosunun mütebaki 

~~nlarla çocukların, muayyen numaraları dün çekilmiştir. 
ır yere nakledilerek bu yerin, 

hususi bir işaretle tesbit edil- Kazananları bildiriyorum : 

~esini ve general Franko'dan 30000 lira 
Uyük ateş hattı haricine bı- lngiliz donanmasından bazıları 

takılmasının istenilmesini ka· 24082 numara Londrat 13 (Radyo)- Kral Londra 13 (Radyo} - lngil· 
tarlaştırılmıştır. 1000 lira Sa Majeste 8 inci Edvard, do- tere Kralı Sa Majeste 8 inci 
. Son gelen haberlere gore, 3250 18085 Edvard, donanmayı teftiş et· 
ıhr nanmayı teftiş etmekte devam 
. ıa\ciler, üniversite binası 10000 lira mek i!zere Portland'a hareket 

tıv 62 1828 ediyor. Dün akşam Oriyent, t · t' K ı p ti d' b a.rında bulunan bütün me· 44 e mış ır. ra , or an a mu-
anıyi işgal eylemişlerdir. 500 lira kazananlar lrond ve Gen Corç dritnotla· vasalatında istasyonu sular al-
Roma, 13 (Radyo} _ Ge· 1457 2075 2772 2888 3618 rın• tefciş etmiş ve amirallarla tında bulduğundan vagonda 

~e~al :ranko'nun kardeşi ~a- !~!~ !~~; ~~~~ 1~~~~ ı~!~~ uzun müddet konuşmuş~~~·~=t 8 buçuğa kadar kalmıştır. 
tay: ran_k~, tayyare ile u- Madrid'i müdafaa eden kadınlar 11831- 11884 12472 12876 13525'8 b b d 1 
~o· gelmıştır. Ramon Fran- 16001 16269 18261 18462 18485\ om ay ar e e e 

nun, general Franko tara· f ından memuriyeti mahsusa ile gönderildiği söyleniyor: /Devamı 4 üncü sahifede J ......... ~------
~omanya, ~ir ka~ış yer Kontrol için ve ri devam ediyor 

vermek ıstemıyor -- . -· 
bun (Radiya°iıara)da 100 bin ri)ecek karar Hükômet, askeri kuvvetler ge 
kişilik bir miting akdedildi • tirerek asayişi düzeltmeğe 

Gerek Frangoya ve gerekse karar vermiştir 

~ Kral Karol 
tqllı Ukreş, 12 (Radyo) - (Rad
~d ata) da büyük bir miting 
. Cdilmiş ve yüz bin kişi 
''l ~ a etmiştir. Transilvanya-
tı bini k" ı ·· b . . d erce ·oy u u mıtıng e 

. 'll"rn P l"' lq uştur. ar amento ve 
ij~ ıı reisleri dahiliye nazırı VE! 

ılit• kadar saylavda mitinge 
~dak eylemiştir. Miting esna
·~ : .. birçok birçok hatipler 
tq ı°Ylen1işler ve sulh mua

~l\t~ Crinin tadili aleyhinde 
libtnuşlardır. 
~-ç erat partisi lideri M. 
'd >'ano), uzun bir nutuk 
~~hetrniş ve (Tribanon) sulh 
~ h Cdesinin, Romen milleti· 
~aklarını tanıdığını söyle-

n R , ıonra, omanya nm, 

hakkını müdafaaya kadir oldu
ğunu ilavet etmiş ve şu sözlerle 
nutkunu bitirmiştir: 

- Romen milleti, hakkını 
silah lada koruyabilir. f cap 
ederse, bir gün bu hudutların 
ilerisinde (Buradan ileriye ge-
çilemez) sadasını dünyaya karşı 

yükselsmeğe amadeyiz." 

P rl k• b•Jd• •ı k Bombay 13 (Radyo) -Ar- sındaki lçarpışmalar, dün de o e ıze ayrı ayrı 1 ırı ece bedeler, gittikçe çoğalmakta devam etmiş, birçok kimseler 
Londra 13 (Radyo) - is· addit limanlara konacak olan ve asayişi ihlal eylemektedir. yaralanmıştır. 

panya işlerine ademi müda· kontrol için müzakerede bu· Hükumet, zabıtanın aldığı Bombay, 13 ( Radyo } -
hale komitesi tali komisyonu lunmuştur. Bu hususta verile- t;>dbirleri noksan görerek as· Arbedele münasebetile son· 

cek olan karar, F rango'ya ve ı · lb' k b h k 1 h' d"l dün toplanmış ·ve Portekiz . .. .. . . . . keri kuvvet erın ce ın~ arar a ar at oşu arı te ır e ı · 
.. Porte. kız hukumetme bıldırıle· vermiştir. miştir. Bugün yeni hadiseler 

hudutlarile ispanyanın mute kt - ce ır. Müslümanlarla Bodisler ara· olmuş dört kişi ölmü~tür. 
- - - --r;;Qp.- .. ........ ~~ •-+•~ı--------

Romanya'nm, Macaristan'a ı 
bir kanş yer vermek isteme
diği söyleniyor. 

a 
• • 

h adi se 1 e- Brüksel' de M. Avenol 

isleri On beş bin amele iş- Londra'ya gidiyor ---··---
Fransa 

Harbiye encümeni 
toplandı 

Paris, 13 (Radyo) - Fransa 
harbiye encümeni dün toplan· 
mış ve harbiye nazırı M. Da
ladye' nin bir gün evvelki fikir 
ve mütaleasını tetkik cvle
miştir. 

---~···---Markoni 
Yeni bir alet mi 

keşfetmiş 
Cenevre, 13 ( Ra<lyo ) -

Meşhur mucid Markoni, San
ta Margarita açıklarındaki 

yatından Amertka reisicumhuru 
M. Ruzvelt ile Amerika' da 
bulunan Fransa posta ve tel
graf nazın M. Jarbdiye'yi yeni 
bir icatla bularak kendilerile 
uzun müddet _konufmuştur. 

rını s a 
--------.-.-------- -M. Blum, parlamentoda ve İvonDel .. 

boş encümende izahat verecekler 

Fransa başbakanı M. Leon Blum 
Paris 13 (Radyo) - Hari· vekil M. Leon Blum da, sol 

ciye nazırı M. lvon Delboş, cenah saylavlarına ispanya 
bugün hariciye t.encümeninde 
umumi vaziyet hakkında uzun hadiseleri hakkında izahat 
beyanatta bulunacaktır. Baş verecektir. 

letini terketmiştir 
Brüksel 13 (Radyo) - Ma

den amelelerinin bir kısmı 
daha işlerini terkederek greve 
ilan etmişlerdir. Şimdiye ka
dar greve iştirak eden amele
nin mecmuu on beş bin ki
şidir. 

------------------Lo n d ra' da 
Beşbin amele grev 

ilan etti 
Londra, 13 ( Radyo ) 

(Birmingam) otomobil fabrika-
ları amelesinden beşbin kişit 
patronların gösterdikleri müş· 
külattan şikayet ederek grev 
ilan etmişlerdir. 

--- ------------
Romanya 

Viyana sefirini 
değiştirdi 

Bükreş 13 (Radyo) - Kral 

M. Avanol 
Cener~, 13 ( Radyo ) 

Uluslar sosyetesi genel sek· 
reteri M. Avenol, gelecek 
hafta Londra'ya gidecektir. 

Sa Majeste Karol, Belgrad se· 
firinin Viyana'ya nakli ve M. 
Grikersko'nun da Londra'ya 
sefir tayiııi hakkındaki iradeyi 
imzalamııtır. 

• -

-



~ahife 2 

" arımı Ben öldür 11• um 
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- 33 - Çeviren: Fethi Y. Eralp 
Onu gözlerimle takip edebili- dır bekliyordum; nerede kal

yordum. Ahıra doğru yürü- dm ? 
yordu. Yaptıklarını daha iyi - Gregoriska gözlerini dı· 
görebilmek için bitişiğindeki vardaki saatı dikerek : 
odaya geçtim. - Anne, saat henüz dokuz 

Ahıra girmişti. Biraz son· Dedi • 
ra çok sevdiği atı ile dışarı Bu esnada saat dokuzu çalı-
çıktı. Onu kendi eli ile eğer- yordu . 
ledi. Üzerinde bize saldırdık- Prenses : 
ları günkü elbisesi vardı. Fa- - Sahi; hakkın var. Karde-
kat bu kere üzerinde !ilah şin nerede? 
olarak yalnız bir pala bulunu- Bu esnada aklıma Allahın 
yordu. Kabile sorduğu sual gelmişti. 
işi bitince tekrar benim pen- Gregoriska bu suııle cevap 

cereye baktı. Kimseyi göre· vermedi. Prenses gene soru
meyince atının üzerine sıçra· yordu: 

dı. - Hiç kimse Kostakiyi gör-
Ve IGregoriskanın çıktığı medi mi? 

kapıdan çıkarak dört nalla Bunun üzerine salondaki 
Hango manasbnnın yolunu hizmetçilerden biri: 
tuttu. - Saat yediye doğru Kont 

Bunun üzerine kalbimin Kostaki ahırdan atını çıkardı: 
ezici bir tazzik altında kaldı- Onu kendi eli ile eğerledi ve 
ğını hissettim. Hango yoluna doğru yollandı. 

Kostakiyi gözden kaybolun- Bu esnada gözlerim Grigo-
caya kadar seyrettim. riska'nın gözleri ile karşılaş-

Vakit geçtikçe gece yana· mışb. Bilmiyorum sahimi yoksa 
şıyor gece yanaştıkça ortalık banamı öyle görünüyordu: Gri· 
kararıyordu. goriska'nın alnında bir damla 

Hala pencerede idim. kan lekesi vardı. 
Biraz sonra aşağı, salona Ona alnındaki kan lekesini 

indim. Giden kardeşlerden sorar gibi elimi kendi alnıma 
haber gelmesini sabırsızlıkla götürdüm. 
beklemeğe başlamıştım. Demek istediğini anlamıştı. 

Prensese baktım: Sakindi. Cebinden mendilini çıkardı 
Hiçbir değişiklik yoktu. ve alnını sildi: 

Kimseye bir şey sormağa Prense: 
cesaret edemiyordum. Hem - Evet, evet diye mırıl-
kime ve neyi sorayım? dandı. Herhalde ayılara, kurt-

Benim konuştuğum dili şa- lara rastladı ve onları takibe 
toda ancak iki kardeş bili· koyuldu.. işte şimdi annesini 
yordu. bekletmekten zevk alıy~r;. 

En ufak bir tıkırtı beni Gregoriska onu nerede bı-
ürpertiyordu. raktın? 

Ak am yemeğini dokuzda - Anneciğim. Ben onunla 
yerdik. Sekiz buçukta yemek beraber yola çıkmadım kil 
masası başına vardım. Prenses kızmıştı: 

Saat üzerinde yelkovanın - O halde, ister gelsin 
hareketini takip ediyordum. ister gelmesin; yemeği yer 
Saat dokuza iki üç dakika kapıları kapatırız. Dışarıda 
kala dışarıda bir nal sesi işitir kalsın da geç kalmanın ne 

gibi oldum. Prenses te ayni sesi demek olduiunu anlasın. 
duymuştu ki başını pencere Prensesin emirleri hemen 
tarafına çevirdi. Ortalık çok yerine getirilmişti: 
[kararmış olduğu için dışarı- Sofra hazırlandı. 
sını göremiyordu. Prenses sofrada eski yerine 

Ohl Bu anda bana bakıp ta oturdu, Gregoriska sağında 
içinde geçen şeyleri anlıya· ben de solunda idim. 
bilse!.! Hizmetçiler kapıları örtmek 

Yalnız bir tek hayvanın çı- için dışarı çıkmışlardı. 
kardığı sesi duyduk. Bu anda dışarıda büyük 

Bir tek kişi gelmişti. bir gürültü işittik. Hizmetçi-
Bunu biliyorduk. lerden biri telaşla içeriye gi-
lkisinden biri. rerek:; 
Fakat hangisi?.. - Prensesim, dedi. Kosta· 
Bitişiğimizdeki odadan ayak kinin hayvanı yalnız olarak 

sesleri işitildi. kan lekeleri içinde geri geldi. 
Bu adam yavaş yavaş atı- Bu haber üzerine prensesin 

)ıyordu. rengi uçtu. 
Kapı açıldı. - Ahi.. Dedi. Babasının 
Karanlıktn gireni seçeme- atı aa bir gün ayni şekilde 

dim. Bir gölge gibi idi. eve dönmüştü. 
Bu gölge bir an kapı ya· Gregoriska'ya baktım 

nında durdu. içimi ahp duru· Renginde değişiklik yoktu. 
yordu. Bana anlatmışlardı. 

Biraz sonra bize doğru Bir gün prensesin kocıısı-
ilerledi. Yanaştıkça onu nın ah da ayni şekilde geri 
daha iyi seçebilmek fırsatını dönmüş: 
buldum: Bir saat sonra uşaklar kon· 

"Gregoriskan idi. tu bıçak yaraları altında ölü 
Evet gelen Gregoriska idi; olarak bulmuşlar! 

fakat solmuş, sararmı~ bir Pr~nses eline bir meş'ale 
halde!. alarak bahçeye çıktı. 

Her halde büyük bir tehlike Hayvanı üç uşak gü çlükle 
geçirmiş olsa gerekti. zaptedebiliyorlardı. 

Prenses onu pek fark ede· Prenses hayvana yanaştı: 
mediği için : Eğer üstü lcan lekelesi içinde 

- Kostaki sen misin? idi. Hayvanın alnıda yaralan· 
- Hayır anne; ben Grego- mıştı. 

riska . - Prenses: 

(Ulusal Birlik) 13 Teşrinisani 9.96 

bir harp taktirinde İngiltere bitaraf kalabilir mi? 

( Biz, hu utlarımız haricinde hiçbir 
Avrupa harbin g· emiyeceğiz!) 

Gayri menkul açık 
arttırma ilanı 

İzmir ikinci icra memurlu~ 
ğundan: 

Hilseyine 100 lira vermeğo 
borçlu bayraklı salhanesinde 
mukim şerif ve kansı hediye• 
nin uhdelerinde kaytla Tapu• 
nun cilt bir sahife 51 sıra 11 
sayı 12/8/931 tarihli bayrak· 
lıda salhane menemen cadde· 
sinde tapu kaydına nazaran 
eski 38 yeni 2/25 sayılı ha· 
rap samanlık ve kahvehane 
vaziyete nazaran kahvehane 
18 numaralı samanlık 20 de 
hududu sağı sokak solu met· 
ruk arsa arkası hiristo 
bağından metruk ev önü ıne· 
nemen caddesi kahvehane ile 
harap samanlığa 600 lira k1Y" 
met konmuştur. üç hiss.e 
itibarile iki hissesi tarı· 
hi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle açık artırmaya çık•· 
nlmıştır. talip olanların kıy· 
meli muhammenenin % 7 bu· 
çuğu nisbetinde pey akç85; 

veya milli bankanın temin8 

mektubunu vermeleri ve art~~ 
ma 15/12/936 tarihine tesadu

4 eden Salı günü saat 1 
ele dairede icra oluracaktır· 
müşterilere ait bu hususun 

"Fansa· ehi • 
1 

yükün·· uz ım za 
Yf' 1 e birleşmeğe 

, Çekoslova~yanın 
a m ş oluruz, Ras
mecbur kalırız •• ,, 

Daily Express gazetesi baş Almanya' dan yana mı? Hangi 
muharriri Lord Beaverbrook tarafı tercih ediyorsunuz? 
lngiltere'nin Avrupa ~ siyaset Buna cevap verirken daima 
meydanında hiçbir taraf tut· akılda tutmalısınız ki: Fransa 
mamasını terviç eden mühim tarafını tercih '!derseniz. Fran-
bir makale neşretmiştir: sanın n ··1tefiklerini ayni za· 

Ezcümle diyor ki: manda bu müttefiklerle birlikte 
Sulhu muhafaza edebilir mi· gelecek bütün ihtimalatı kabul 

yiz? Avrupa' da kaynıyan harp

ten tevakki edebilir miyiz? Na 

zırlanmızın bedbin düşüncele-

rine ve gazetelerin başmaka· 

lelerine bakacak olursak böyle 
bir ihtilafın dehşeti içerisine 
kanşmamak elden gelmez. Fa· 
kat bana kalırsa, biz sulh için 
de yaşıyabiliriz. Bu mümkün
dür ve muhtemeldir. Fakat ilk 
ihtiyaç, bu sulh davasını ta
kibe azmetmektir. 

Bu memleket için, ve bu 
halk için sulhun yegane siya
set olduğunu katiycn kabul 
etmeliyiz. Harbın, bütün tasav
vurlarımız haricine atıldığını, 

siyasi felsefemizde harbın his
sesi bulunmadığını kabul 
etmeliyiz. lngiliz ırkı, sulh 
yolunda yürüyecektir. Biribirile 
kavga eden Avrupa'nın diğer 
ırklarile ittifaklar ve misaklar 
akdetmekten kaçınacağız. Bu 
yollardan hiçbir kayde bağlan· 
madan geçeceğiz. 

Çünkü İngiltere için Avrupa 
işlerine karışmak, lngiliz hal
kını şu sual karşısında bırakır: 
Fransa'da yana mısınız, yoksa 

etmek mecburiyetindesiniz. 
Şarkta Japonya ve Garpta 

Almanya tarafından tehdit 
edilen Rusya'yı da tutmağı 
hatırlatmalısınız. 

Çekoslovakya'nın yükünü de 
omuzlarınıza almağa mecbur-

sunuz. Bu memleket, hudutlar 

dahilinde Almanya' daki kar· 

deşlerinin elini tulmağa çalı

şan bir takım Alman'larla do· 

ludur. Fakat Fransa tarafına 
iltihak ederseniz, buradaki 
Alman'ları hakimleri bulunan 
Çeklere tabi tutmağa yardım 
edeceksiniz. 

Macarlar tekrar geri almağa 
çalışsalar da, büyük Transil
vanya arazisini Romanya'ya 
bağlı tutmağa çalışacaksınız. 
Diğer taraftan' Almanya ga

yesini tutacak olursanız, Al· 
manya'yı idare edenlerin giriş
mek taahhüdünde bulunduk
ları bütün maceralara siz de 
atılmalısınız . Çekoslovakya,• 
Bciçika ve ltalyadaki Alman
ları bugünkü bağlarından sö· 
küp almağa yardım etmek va· 
ziyetine girersiniz. 

---------------~&-••------------~ 

Meşhud cü ümler ka-
nununun tesir eri 

t •• 

Halk, bu ka unun ver iği 
faydaları yavaş yavaş an

lamağa başlamıştır 
Meşhud cürümler kanunu 

tatbik mevkiine konduğu gün· 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sıneması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

• 
mı 

v • 

gu en: . 

denberi büyük şehirlerde ol
duğu gibi İzmir' de de sövme, 
dövüş gibi kabahat nevinden 
olan suçlar azalmıştır. Halk, 
kanunun verdiği tesirle gün
den güne mütenebbih olmakta 
ve vatandaşlar arasındaki im
tizaç daha metin esaslar da
hilinde kurulmaktadır. 

Yaptığımız tetkikat netice
sinde, meşhud cürümlar ka-

nununun, çok mükemmel ne

ticeler husule getirmekte ol

duğu tesbit edilmiş ve bu 

kanun, halk üzerinde gayet 
müsaid intibalar bırakmıştır. 

-
Emetullah Vakfından Asmalı mesçitte berberzade sokağında 

yeniden tamir edilen 3 No. lu Yahudihanenin kirası on gün 
müddetle artırmaya çıkarılmıştır. Senelik kirası 200 lira tahmin 
edilen bu yerin ihalesi 17/11/936 Salı günü saat 15 tedir. 
isteklilerin Ev'·~f direktörlüğüne müracaatları. 9-13-17 111 O 

n: 
1181 lira 32 kuruş keşif bedelli Küçük Salepçi oğlu hnnı· 

nın onarılması 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun· 
dan isteklilerin 2490 sayılı yasaya göre hazırlıyacakları temi
natlarile birlikte ve ehliyet vesikası olduğu halde 19 ikinci teş
rin 936 perşembe günü saat 11 de il ı!4imi encümenine gel
meleri. 

Proje ve keşifnamesini görmek ve b.ıgi edinmek 
rin Ba ındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 

Ayni zamanda Fransaya Ak· 
denizde meydan okumağa ha
zırlanmalısınız. 

işte hakikatte vaziyet bu
dur. 
/Devamı 4 ün cü sahifede J 
Kemalpaşa icra memurlu

ğundan: 
K. Paşanın Çınar köyünden 

Memişe 288 liraya borçlu 
ayni köyden Hacı Ali 
oğlu Etemin K. Paşanın Va
kıfça mahallesinde vaki sağı 
evvelce Edip elyevm kayma
kam Mehmed Ali solu Rıza 
arkası Hafız Seit ve zevcesi 
Akgül evleri cephesi tarik ile 
mahdut 9 şubat 927 tarihli 
ve 9 numaralı tapu senedile 
mutasarrıf olduğu fevkani iki 
oda tahtanı bir kilar bir mut
bah ve avlusu müştemil 320 
lira muhammen kıymetli bir 
bap haneyi satılmak üzere 
müzayedeye çıkarılmıştır. Bi
rinci satış 18-12-936 tarihine 
müsadif cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. Bu artırmada en 
çok teklif edilecek bedel mu
hammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde 
ihale edilecektir. Noksan bir 
bedel teklifi halinde müşteri
nin mülzemiyeti bakı kalmak 
şartile artırma 15 gün uzatılır. 
İkinci satış 2-1-937 cumartesi 
günü ayni saatta yapılacaktır 
bu artırmada en son ve en 
fazla teklif edilecek bedel mu· 
hammen kıymetin yüzde yet
miş beşi bulmadığı takdirde 
2280 numaralı kanun muci· 
hince satış düşürülerek borç 
heş sene taksite bağlanacaktır. 
Bu evi almak istiyenler ihale 
vakıtlarında muhammen kıy· 

metine göre yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde teminat ak
çesi veya milli muteber bir 
banka mektubu ile K.paşa ic-
ra dairesine müracaatları ve 
fazla izahat isteylenlerin bu 
günden itibaren açık bulunan 
şartnameyi görüp tedkik eyle· 
meleri bu mülk üzerinde bir 
güna hak ve alacak iddiasın· 
da bulunanların 20 gün zar
fında evrakı müsbetesile icra 
dairesine hak ve alacağı hak
kındaki iddialarını bildirme
leri aksi halde tapuda müsec
cel olmayan bu gibi hak ve 
alacak sahiplerinin paylaştır· 
madan hariç tutulacağı ilan 
olunur. Dosya No.35/601 

lznıir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

daireye talik olunan açık ~6 
tırma şartnamesini 4/12/9·r 
tarihinden itibaren okuyabı ırl· 
hakları tapu sicilli ile sa~it di· 
mayan ipotekli,alacaklılar ıl~ 59 
ğer alaca! 11 ların ve irtifak ha bU 
hiplerinin bu haklarının ved ·r 

•f ııı hususta faiz ve masarı e b" .. s 1 
olan iddialarını evrakı nıu ıı 
telerile 20 gün içinde ic\. 
dairesine bildirmeleri aksi h9

9
_ 

de hakları tapu sicilli ile 5 
• ., 

roıı• 
bit olmadıkça satış bede 1 

ftl' 

paylaşmasından, hariç k• . 
cakları ve tayin edilen ıa_rn;;11• 
larda artırma bedeli,gayrı k· 
kul ün % 7 5 ini bulmadığı tB h• 

. taa 
dırde en son arttıranın t· 

hüdü baki kalmak üzere 
8
Jit 

tırmanın 15 gü~ daha te~36 
edilmek suretıle 30·12 bS 
tarihine tesadüf eden çar~ ell 

günü saat 14 de gayriınenkuktir· 
çok arttırana ihale edil:ce ıııııl 
Satış peşin para iledır, d')e' 

1. e ı 
bedeli alınmadan tes ım .h'ıe 

mez mal bedeli verilnıeıs.e dei' 
kararı feshedilir ve k~nd•~ıılıY 
evvel en yüksek teklıfte be" 
nan kimse arzetmiş olduğtl oı>' 
del ile almağa razi ol~rSS1ı1l,ı 
ihale edilir o da raıı 0.re~o· 
veya bulunmazsa icra ~;~eıte 
ce hemen 15 gün nıu rttıf 
arttırmaya çıkarılır b~ 8 JıB', 
maya alakadarlara tebhğe.~tiftl 
cet olmayıp yalınız ilanla 

1 ib'ıe 
8 . 

olunarak en çok artırallbirirı"1 , 
edilerek her iki hal~~ le ır9 
ihale edilen kimse i~~ ıh3/ 
sındaki farktan ve dıget tııP" 
lardan mes'ul olduğu "\ıf W 

harclarının belediye ve "~ Jel· 
ranın ve yüzde iki buçtı ıdııfJ 
laliyenin müşteriye aid 

0 

ilan olunur . 
E5::.1:z:ımı:ı::i:J!::~~-

o k tor 
Ali Ag~ 

lzmirde oturan tütüncü Hü
seyin vekili avukat Adem Safi 
tarafından Karataşta yanık rum 
kilscsinde Kcsreli Hasipoğlu 
Abidin yanında kardeşi Meh
med kızı Kadriye aleyhine 
açılan dava üzerinw yapıl""ı 
tahkikat ve muhakeme sonun· r 
da: Tarafların boşanmalarına 

Çocuk Hastalık 8 6S 
mütehassısı flJO· 

ınciBeylerSokağı452 t.ı Telefon 3 Af 
ve kabahat Kadriyede bulun· 
duğundan hüküm tarihinden 
itibaren yeniden bir sene müd· 1 

detle evlenmemesine ve mu
hakeme masarifle takdir olu
nan onbeş lira vekalet ücre
tinin Kadriyeye yükseltilme
sine 13 şubat 936 tarihinde 
temyiz yolu açık olmak üzere 

~Şlr 

da ~f· 
~\:adriyenin gıyabın J-1. tJ. 

11
g 

verilmiş olma~la bsıısss~r 
K. nun maddeı 111

8 rı ihb~,· 
tevfikan tanzim kılın~·\1111 1 b. 
name Kadriye'nin eıroctirıe ·~ 
metgahının meçhuh>' tıııflc51 
naen mahkeme dİ"8~011uf· 
talik kılındığı ilan ° 
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lzmir Yün ns atı " .. 
g\in n: 
I 2 lkinciteşrin 936 pazartesi günü saat 11 de ihalesi yapı· 
•cak olan 47174 lira 5 kuruş keşif bedelli Bergama ceza evi 
llıUnakasası ihale komisyonunca görülen lüzum üzerine yeni· 
ten 20 gün müddetle ve kapalı eksiltme usulile münakasaya 
0nulnıuştur. 

l\<1· ... 'ı eksiltme 23 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 
16 da İzmir Bayındırlık direktörlüğünde yapılıp ihalesi icra 
edilecektir. 

Muv~kkat teminat 3539 lira olup isteklilerin 2490 sayılı ka· 
~Una göre hazırlıyacaklan teminatları ile teklifnamelerini ve 
'haYındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet vesikalarını birlikte 
1 

ale gününün tayin olunan saatten bir saat eveline kadar ko· 
llıisyon reisliğine vererek makbuz almaları. 

isteklilerin 236 kuruş mukabilinde keşif ve projeden birer 
:Gshasmı lzmir - lstanbul • Ankara Bayındırlık direktörlüğün
.:._n alabilirler. Daha fazla bilgi edinmek istiyenler lzmir Ba-
'41dırlık dırektörlüğüne başvurmaları. 1052 

at Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba: 
hı llıalllıştır. Hem yü71erce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
~ td~nun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 

11&ınden birinin de senin olmıyacağmı kim iddia edebilir. 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Baş .J.urak. Büyük Salepçi oğlu hanı 
Ui • karşısında 

·~~~~~~~~~~~;' 

iZ 
Pamuk ensucat 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"ANDALUSIAN,, vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip S ikin
ci teşrine kadar LOND· 
RA ve HULL için yük ala· 
caktır. 

"FLAMINIAN., vapuru ikin
ci teşrin iptidasında LIVER· 
POOL ve SWENSEA' dan 
gelip yük çıkaracaktır. 

"THURSO,, vapuru 15 ikin
ci teşrinde LONDRA'dan ge· 
lip yük çıkaracak ve ayni 
zamanda UVERPOOL ve 
GLASKOW için yük ala· 
caktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Fratelli Sperco 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"AGAMEMNON ,, vapuru 

Elyevm limanımızda olup 10 
2nci teşrine kadar AMSTER
DAM1 ROTTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. . 

"STELLA,, vapuru 7 2nci 
teşrinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
veHAMBURG limanları için 
yük alacaktır. 

"TRiTON,, vapuru 15 2nci 
teşrinde gelip 21 2nci teşrine 
kadar ANVERS, ROTTER· 
DAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları için yük 
alacaktır. 

" HERCULES ,, vapuru 30 

er Zee 
& o. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin

ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarma yük 
alacaktır. 

"AKKA., vapuru t 1 ikinci 
teşrinde beklenilmektf! ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

"GALILI::A,, vapuru 20 ikin· 
teşrine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVF.RS li-
Il,..,. 'ar·· 1an er.'" çı'· ·aca'· '·ı· ........ u. "'•'-' ' -i)"" "" .. • ....... 

" ISERLOHN ., vapuru 23 
ikinci teşrinde beklenilmekte 
ve 28 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve Bremen 
alacaktır. 

limanlarına yük 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHIBITOR,, vapuru 14 

ikinci teşrinde doğru beklenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS,, vapuru 30 ikin -
teşrinde bekleniyor ve NEY· 
YORK için yük alacaktır. 

EXCELLO,, vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 14 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELiA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV· 
YORK ;çin yük alacaktır. 

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

"EXCAMBION,, transatlan
tiği 20 son teşrinde PiRE 
limanından BOSTON NEV· 
YORK için hareket edecektir. 

"EXOCHORDA,, transat-
2nci teşrinde gelip 5 1 nci lantiği 4 ilk kanunda PIRE-
kanuna kadar ROTTERDAM, den BOSTON ve NEVYORK'a 
AMSTERDAM ve HAMBURC hareket edecektir. 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" VIKINGLAND ,, motörü 

elyevm limanımızda olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
BREMEN, GOTEBURG ve 
BAL TIK limanları için yük 
alacaktır. 

" GUNBORG ,, motörü 13 
2nci teşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM· 
BURG, BREMEN, GOTE· 
BURG ve BAL TIK limanları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 19 
2nci teşrinde MAL TA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 
ve yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASI 

DEN NORSKE MIDDEL· 

Tür . Şirketinin 
Halkapınar ku aş fabrikası 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağam 
Zarif 

Ve cuz 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

• r rı 

Birinci Ko1·donda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalett•n 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'~~~~zm~~112D:zcumt3Emlllİmımli~•--' 
HAVSLINJE 

OSLO 
"SARDINA,, motörü 16 son 

teşrinde limanımıza gelerek 
DİEPPE ve NORVEÇ liman· 
lan için yük alacaktır. 

S. A. ROYALE HONGROiSE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE - MARIT1ME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele
DANUB (TUNA) limanları 

için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT · 
HAMBURG 

"MARlTZA,, vapuru 30 son 
teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye· 
cekti. ! 

JOHNSTON WARREN LTD.
LIVERPUL 

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, AN· 
VERS ve LIVERPUL liman
larından yük bo~altıp BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAl· 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

LA için yük alacaktır. 

SERVICE MARITIME 
ROUMAIN 
BUC . .ı.REST 

.. DUROSTOR., vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, KÔS· 
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA· 
PEST, BRATISLAVA ViYA
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

• . 

, 

• ... 
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arekata baş ılar 
Japonya; 150 bin kişi ik yeni bir ordu hazırlamış e yo a çı
karmıştır. ç·n hükumetinin seferberlik ilan ettiği söyleniyor 

Paris 13 (Radyo) - Japon ve Mançuri kuvvetleri iç Mongolistanda ileri harekata başladılar. Bu kuvvetlerle beraber tayyare 
filoları da sevkedildiğinden umumi endişe başlamıştır. Alakadar nıahafil, Japonya'nın yeni harekata karar verdiğini iddia edi
yorlar. 

Pekin'den bildirildiğine göre, Çin hükumeti, umumi seferberlik ilan etmek üzredir. 
Diğer bir rivayete nazaran da, yüzelli bin kişiden ibaret olan yeni bir Japon ordusu hazırlanmış ve yola çıkarılmıştır. -•-+--•-.s-----

Viyana kon eran-1 Her tarafta müt-
sı niçin toplanmış hiş fırtınalar var 

------··------ ~~~--------~~~ Konferans, gelecek sefer Bu- Bir çok vapurlar imdat istemiş 
dabeştede ictima edecektir b·rvapur battı, seferler durdu 
Viyana 13 (Radyo)- Üçler tekzip etmekte ve bu haber- Paris 13 (Radyo} - Şima- ı ları, Olyo vapuruna alınmış· 

kanferansı, sona ermiştir. Üç lerin, hayal mahsulü olduğunu li Fransa sahillerinde müthiş tır. Batan vapurda birçok ta 
devlet Hariciye Nazırları, ge- yazdıktan sonra, Viyana kon- fırtınalar hüküm sürüyor. Pek hamule vardı. . 
lecek konferansın Budapeştede feransının yalnız üç devlet ara- çok vapurlaa, seferlerini tatil Berlin, 13 (Radyo) - Al-
toplamm~sına karar vermişler- sındaki münasebatın tetkikine etmek ve muhtelif limanlara man sahillerinde şimdiye ka-

dir. ve beynelmilel vaziyetin mü- iltica eylemek mecburiyetinde dar görülmemiş derecede şid-
Peşter Loid gazetesi, bazı zakeresine münhasır kaldığını detli fırtınalar hüküm sürüyor. 

gazetelerin Viyana konferansı yeni hiçbir muahede yapılma· kalmışlardır. Dağ cesametin- Seyrüsefer, fevkalade güçleş-
hakkında verdikleri haberleri dığını kaydeylemektedir . deki dalgalar, sahilleri tehdid miştir. 

-------•~•~• ... _. etmektedir. Londra, 13 (Radyo) - lr· 

ltaluada fecAı •ı r Vaziyet, Londra'da da ay· landa denizlerinde de korkunç 
~ nidir. Burada rüzgar saatta fırtınalar vardır. Yardım işa· 

yüz kilometre sür'atle esmek- reti ve.ren vapurlar çoktur, 

tayyare Za tedir. Firiyot nakliyatıl dur· Son gelen haberlere göre, 
muştur. r cenubi Afrika denizlerinde de ·-Bombardıman tayyaresi evle

rin üstüne düştü 20 ölü var 
Roma, 13 (Radyo) - (Go- inmeğe muvaffak olmuş ise 

tagora) da pek feci bir tay- de, diğer dört kişi parçalan-
yare kazası olmuştur. Son 
iclen haberler, kaza hakkında 
şu tafsilatı vermektedir: 

Çiyantiyo tayyare istasyonun

dan kalkarak üç bin metre 
yükseğe çıktıktan sonra yoluna 
devam eden bir bombardıman 
tayyaresi, yolda bir kar fırtı
nasına tutulmuş ve yolunu 
şaşırmıştır. Vaziyetin vehame
tini anlıyan pilotlarla rasidler, 
paraşut kullanmak suretile 
tayyareyi terketmişler ve ken
dilerini boşluğa atmışlardır. 
Bunlardan biri salimen yere 

mışhr. 

Rasidlerle pilotların terket
tikleri koca tayyare, kar dal-

galan arcsında feci bir surette 

yuvarlanarak birkaç köy kulu
besinin damlan üstüne düş
müştür. Bu sukut neticesinde 
tayyare parçalanmış ve içinde 
bulunan üç bin litre benzin 
de biranda harlıyarak köy ev
lerini ve bu evler halkını 
yakmıştır. Ateşler içinde kalıp 
ölenler onaltı kişidir. Yarala
nanlar da otuz kişiden iba-
rettir. 

• • • e 
s 

1 mızın 
• e 

~~~----c-.~~~~ 

Sanatkarlarımıza rehberlik ve yardım 
etmek için teşkilat yapılacaktır 

Ankara 13 (Hususi)- El iş- sı, bu işlere kendini vermiş 
leri ve Küçük san'atlar kon- vatandaş icin kazanç vasıtası 
iresi bugün iktisat Vekili Ce- ve ihraç kabiliyeti olanların, 
lal Bayar tarafından açılmış· milli bir ihracat kolu haline 

Bugün, Paul adındaki pes- umumi harpten beri misli gö-
ta vapuru, Olyo adındaki va· rülmemiş fırtınalar hüküm sü· 
pura çarpmış ve batmıştır. rüyor. Seyrüsefer, tamamen 
Paol'un mürettebat ve yolcu- muattal bir vaziyettedir. 

---------.-·~·~·--.. ---~---
~rjantin hükumeti ko
münistler aleyhinde --·--Yeni bir kanun, komünizm pro· 
pagandasını yasak ediyor 

Boinos Ayres 13 (Radyo) -
Arjantin ayan meclisi, Komü
nistlik aleyhine bir kanun la
yıhası ihzar etmektedir. Bu 

kanuna göre Komünistlik pro
pagandası yapanlar, 5 aydan 
6 seneye kadar hapis cezasile 
cezalandırılacaklardır. -----.....--·-·~--------

·sek· z mil 
ker s·ıah 

on as
ltı da 

-~----~·~--~--
Bu miktar, umu i har ten 

evvelk·ne nisbe e bir 
mılyon fazla dır 

C~nevre 13_ (Radyo).-. Uluslar sosyetesi askeri komisyonu, 
senelık bultem neşretmıştır. Bu bultene göre, bütün devletle-
rin halen silah altında bulundukları asker, sekiz milyon nefer
den ibarettir. Bu miktar, umumi harpten evvelki miktara nis· 
betle bir milyon fazladır. 

13 Tesrinisani 

a 
Y anya gölünün 

............ ~~ ... -""""'._....__ .... ............... 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu 
kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi ... 

- 13-

Frosini, duyduğu heyecandan söı .. 
söyliyemiyecek halde idi 
Şu halde kader ve kıs

met beni paşadan u2ak bu
lundurmak istiyor! Diye dü
şündü. 

Her iki genç kadın arasında 
derin bir sükGt hasıl oldu. 

Vakit epice geçmiş idi . 
Mahallenin minaresinden 

gene müezzin yanık ve mü
essir sesile ezan okumağa 
başladı. 

Cadde, gelen ve geçeni az 
olan caddclerdl!n idi. Mahal
lede derin bir sükut vardı. 
Bu sükunet içinde bu ezan 
sesi, her şeye hakim oluyordu. 

iki genç kadın, bilhassa 
Frosini bu ezan sesile yeniden 
kalbinin titrediğini ve benliği
nin sarsıldığını hissetti. 

Hava çok güzeldi; bahçe
deki çiçeklerin güzel kokuları 
bulunduğu yere kadar geliyor. 
Ve herkese neş'e veriyordu. 
Sade Frosini, güzel fakat 
aşk itibarile bedbaht genç 
kadın iç sıkıntısından kurlu· 
lamıyordu .. 

Frosininin iyice sıkıldığı bir 
sırada, dışarıdan bir kılıç şa
kırdısı işitildi. Frosini hemen 
irkildi, Kirya irini: 

- Doğrusu, Muhtar paşa
yı görmeden gitseydik. Çok 
yazık olacaktı. Dedi. Ve dı
şarı çıktı. 

Biraz sonra, yanında Muh
tar paşa ile birlikte döndü. 

Frosini, Muhtarı görünce 
titremeğe başladı. 
Kiriya irini, Frosiniyi paşaya 
takdim etti : 

- Paşam; size kıymetli yege

"'l 
- Aldanmadığıma çok eıı11 

idim . 
F rosini heyecandan söz söf 

liyebilecek halde değildi. 

Fakat tam bu sırada Despo· 

tun maiyetindeki kadınlardaıı 

Kiriya Mntınas Frosini'yi çs: 
ğırdı. Bu davete muhalefet 
mümkün değildi. Bunun içirı, 
istemiye istemiye kalktı, bu 
aralık Muhtar paşa, Frosini')'~ 
yaklaştı, kendi parmağındak1 

çok kıymetli yüzüğü çıkardı 
ve Frosini'ye bir hatıra oJrnsk 
üzere hediye etti . 

F rosini, bu ani vaziyetten bir 

derece daha müteheyyiç oJdllı 
hediyeyi ihtiyarsız olarak ks· 

bul etli. Zaten, paşaların Ruıtl 
tebaaya böyle hediyeler "er
dikleri çok vakidi. Böyle bir 

hediyeye mazhar olmak bir 
şerefti . 

( Arkası fJQT }____., 

Otobüs kazası 
Konak • Güzelyalı arası~: 

da işliyen otobüslerden birı51 

yolda birisini ağır surette et: 
miştir. Yaralı hastaharıeYe 
na~ledilmiştir. 

Muhacirler 
Bulgaristan' dan gelmiş olsl'I 

1645 muhacirden 250 aile bıl~ 
gün Manisa'ya sevrk ediJere 
orada iskan olunacaklardıf· 
Diğer aileler de muhtelif ~ıı· 

d ·ıe· zalara sevk ve iskan e 1 

ceklerdir. 

~~~-·-·· ..... ·~~---
nim Kiriya Frosini'yi takdim Fr nsa 
ederim. Gıyabında çok tevec-

cüh gösterdiniz bayan! dedi. va nazırı 
Muhtar paşa da, 

Bir harp takdirinde Tayyare fabrika/O' 
/ngiltere bitaraf rını gezdi 

8
\'3 

kalabilir mi? LNil 13 (Radyo) - Fransa ~iş 
/ Baştarafı 2 inci sahifede J 

Hayır, biz hudutlarımız ha
ricinde harp etıniyeceğiz. Av-

rupa harplerine iştirak etmi
yeceğiz. Biz kendi yuvalarımı-

zı, anavatanda ve deniz aşırı 
yerlerde kendi halkım1zı hi
maye etmeğe azmetmişiz. 

Halkın huyu değişti. Efkarı 
umumiye şimdi bizim güttü
ğümüz rgayeyi tutuyor. Yani 
Avrupa işlerine karışmamak 
gayesini. İspanyol dahili harbı 
gayemizin kuvvetine bir delil 
olmuştur. İspanya harbine 
karışılmasına halkımız şiddet
le muhalifti ve b~ muhalefe
tinde de azimkar görünüyor
du. 

Mademki siyasi felsefemize 

azın Piyerkot buraya ge 1 
ve bazı tayyare fabrikalarııı 
tetkik eylemiştir. 

-- - .... -----
Burnava'da . 

B h. . . Natdir 
urnava na ıyesının 111 

ken köyünde bakkal ~e;eıı 
oğlu Süleyman ayni ko}' •yi 
Ali kızı 10 yaşında Ayşe,. 
kaçırdığından yakalanıtl1 ş 
adliyeye verilmiştir . 
---t Q-4~----

0tobüs - Arabtt 
carpıştı .. ,,, , şu~ 

Alsancak'ta izzet oğlu {Of 
rü'nün yük arabasile şobUS 
lhsan'ın idaresindeki 0~ tB' 

birbirine çarpmışlardır. 9 

01· 
nın dikkatsizlik yüıündeflbs'' 
duğu anlaşıldığ:ndan ıırn tır. Celal Bayar, bu münase- konarak inkişaf ettirilmesi 

betle bir söylev vermiş ve ez- emelimizdir. 
cümle demiştir ki : San'atkarlarımıza bu bakım· 

- Alacağımız tedbirlerle dan muhtaç olacakları rehber· 
san'atkarlarımızı teşkilatlandır· ]iği ve yardımı yapmak için 

Belçika kralı 
Yağmurlardan zarar 
görenlerle konuştu 

Brüksel, 13 (Radyo) - Bel
çika kralı Leopold, başbakan 
M. Vanzeland ile hariciye na
zırı M. Starı kabul etmiş ve 
beynelmilel vaziyet hakkında 
kendilerinden izahat almıştır. 

T. Piyangosu göre milletin içinde çıkan bir 
1 inci sahifede) kavgaya krışmıyoruz. Bunu 
20967 91278 217271 iki millet arasıııda kavga çık· 
25209 27397 27436 tığı zaman niye tatbi': etmi-

ve şoför tutulmuşlardır. ~ 

T ahsilda;·art1~ (Baştarafı 

18i42 20893 

21956 21860 

28116 28990 301491 yelim?. nıyor ~ mak, muhtaç oldukları iptidai Vekalet bünyesinde teşkilat 
maddeleri kendi teşkilatları vücude getireceğiz.,, 
vasıtasile temin etmek istiyo- ·-----
ruz. istihsale r-ait tedbirleri Halkevinde dersler 
aldıktan sonra yapaca- J · H lk l k l zmır a evi temsi o u 
iımız teşkilatla satışlara tarafından her hafta Halke-
rehperlik vazifesini vereceğiz, vinde cumartesi günleri saat 
clişleri ve küçük san'atlar ma- onaltıda dans ve sahne tekniği 
mulitının satış kıymeti bulma- dersleri verilecektir. 

Kral, bu sabah (Esko) nehri 
civarındaki kasabalara giderek 
yağmurlardan zaraı görenlerle 
temaslarda bulunmuştur. 
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