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111 Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
• Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET Varşova'da 

Yahudiler aleyhdar/ığı de
vam ediyor, hükumet üni
versiteyi kapatmağa mec-

1 ......_Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
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~ne şartlan: Sc.neliği 700, altı tı)lığı 400 kuruş 
Uesmi ilanlar için: Maarif cemiyeti illinat 

bürosuna müracaat edilmelidir. 
~usi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır tlit:~~~~~~ 
!asıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. bur olmuştur. 
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y i bir em 
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Paris, 14 (Radyo) - Mad
rid'de sokak muharebeleri 
devam ediyor. Milisler, ihtilal
cilere karşı şiddetli hücumlar· 
da bulunmuşlar ve bazı mu
v1 affakiyetler elde etmişlerdir. 
ht!lalciler, Madrid'in cenu· 
bunda iki istasyon işgal ettik
lerini bildirmektedirler. 

Borgus hükumeti, Madrid 
hükumetinin kaçırmış polduğu 
Paranıd aranacağını bildir
lllektedir. 

Borgus finans bakanlığı 
herkesin elindeki parasını 15 
Rün zarfında hükumete geti
rip mühürlenmesini ilan et
llliştir. Avrupada bulunan ls-
Panya paraları için de 20 
~Ünlük mühlet verilmiştir. Bu 
llıiiddet sona erdikten kimin 
elinde, mühürlenmemiş lspan
~a kağıt parası bulunursa geç
ltıiyecektir. 

Havas ajansının Madtid 

lspangol 
top bataryalarının, belli olma· 
mak için ateş etmediğini ve 
ihtilalcileri tard etmeğe mu
vaffak olacağını beyan eyle-
miştir. 

Paris, 14 ( Radyo ) - Ge· 
neral Franko'nun dün gece:: 
neşrettiği bir tebliğde, (Kazo· 
zodelkamyo) mevkiindeki milis 
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topçuları 

askerlerinin hezimete uğradık
ları ve Madrid' deki büyük 

petrol deposunun, üç günden
beri yanmakta olduğu, milis 
top bataryalarından bir çok
larının iskM ı>t1·irildiğ; VP df c;

manın, iki bin ölü terkederek 
kaçtığı bildiriliyor. 

unç Zelzele Oldu 
E 

• ekaütkanunu 

Yunan ordusunun 
tati ediliyor 

·-·--mükemmeliyetinden Askeri memurlar da, azami 60 
bahsediyor k h• t d ki 

Belgrad 14 (Radyo) - Se· yaşına 8 ar IZme e ece er 
1 anik'teki harp askeri mezar-
lığının küşad resminde bulu- ~ 
nan Yugoslavya bahriye ve 
harbiye nazırı Belgrad'a dön· 
müştür. 

Yunan gazetecilerine beya 
natta bulunan nazır, Selanik
te Yunan ordusunun geçid 
resmini gördüğünü ve Yunan 

ordusunun herhangi bir A v· 
rupa ordusu ile mükayese 

' edilebilecek kadar mükemmel 
olduğunu söylemiştir. ---·---

an·rad-
"' 

yoları 
Molotof'un söylevi. 

ni değiştirmişler 
Moskova, 14 ( Radyo ) -

Alman radyoları M. Molotof'un 
söylevini tagyir etmişlerdir. Bu 
sebepten dolayı, Moskova rad· 
yosu, Almanya radyo istasyon· 
larını takbih eylemiştir. 

Kamutay binası 
Ankara 14 (Hususi)- Büyük \ kaüd kanununun tadili hakkın-

Millet Meclisi, dün reis vekili da meclise bir layiha vermiştir. 
Refet Canıtez'in başkanlığın· Ba layihaya göre, ihtiyat sü-
da toplanm!ştı~. Milli A Mü - baylarla Asteğmen ve teğmen· 
dafaa Vekaletı, asken te - ler için orduda hizmet ede· 

Kral 
Tef fişlerine devam 

ediyor 
llıuhabiri, Milis askerlerinin, 
dün ihtilalcilere Madrid mu· ---------c:J:aUt...-.. ··-----------

bilecekleri azami yaş 41: yüz 
başı ve ön yüzbaşılar 46, bin
başılar İçin 52, yarbaylar için 
55, albaylar için 58, tümge· 
nerallar ve tüm Amiraller için 
60, orgenerallar için 65, Ma
reşallar için de 68 dir. 

~ahiri, Milis askerlerinin, dün 
1htilalcilere karşı yapmış ol
dukları mukabil bir hücum 
neticesinde ihtilal ordularını 
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ler de a dört kilometre geri püskürt· 

lüklerini haber vermektedir. 

Hükumet ordusunu idare 
tclen general (Miyai), elindeki 

Avusturya ve Macaris an n si a anma
arı takarrür et ·, bu karar üç .. k iti-

Lübnan 
istiklalini temin etti 

laf nezdinde fena tesi yapın ştır 
Roma 14 (Radyo) - hal· Macaristan'lc.. Avusturya'nın 

- 1 
ya matbuatı; Viyana konfe· silahlanmaları hakkındaki ka-

lanmalarını, küçük i-ilaf dev· 
!etlerinin hepsini alakadar 

ransı hakkında uzun makale· 
ler yazmaktadır. Verilen ha
berlere göre, üç devlet ara· 
sında askeri muahedeler de 
akdedilmiştir. Bu muahedele· 
re göre, Macaristanla Avus
turyanın silahlanmaları mcs· 
elesi harici aksulamellere se· 
bebiyet verirse, İtalya, Avus· 
turya ve Macaristan, mütefi
kan hareket edeceklerdir. Zi
ra Avusturya ile Macaristanın 

silahlanmalan, bir haksızlığın 

telafisi olup, başka hiçbir dev· 
letin aleyhine bir hareket teş· 
kil etmemektedir. 

Paris'tcn gelen haberler; 

u 

1 OVIÇ 
p Kont dö Marten Pazar günü mühim 

aris 14 (Radyo) - Lüb-
~nk reisicumhuru ile Suriye bir SÖ ylev verecek 
~" alade komiseri Kont Dö Belgrad, 14 (Radyo) - Yu-
1~ attel arasındaki mbzakere· goslavya başvekili ve dış ha-
~: ,dün sona ermiş ve Lüb· kanı M. Stoyadinoviç, Pazar 
~ n ın istiklalini temin eden günü Radikal birliği kongre· 
tıı lıahede törenle imzalan· sinde, Yugoslavya'nın dahili 
cılftır. Lübnan' da şenlikler ve hariti siyaseti hakkında 

11~or, mühim bir söylev verecektir. 

rann, küçük itilaf devletleri 

nezdinde gayri n~üsaid akisler 
yadacağını ve büyi.ik devlet

lerin de muvafakat göstermi· 

yeceklerini bildirmektedir. Bil-
hassa, Almanya'nın, Tuna 
blokuna dahil olması da bü
yük devletlerce hüsnü telakki 
edilmemiştir. 

Prag siyasal mehafili, Ma· 
caristan'la Avusturya'nın silah-

u 

eden bir mes'ele telakki et· 
mektedir. 

Bükreş siyasalları da silah-

lanma kararını yersiz görmek
tedirler. Zira Macaristan'ın 

silahlanmasını icap ettirecek 
hiçbir sebep mevcud değildir. 

Berlin gazeleleri, Viyana 
konferansının kararlarına ka· 
rarlanna mümaşaatkar görü
nüyorlar . 

Kral 8 inci Edvard 
Londra, 14 (Radyo) - in· 

giltcre kralı 8 inci Edrad, bu
gün de donanmanın teftişile 

meşgul olmuştur. Kral bugün 
tahtelbahirleri gözden geçir
miştir. Donanma baştan başa 
lngiliz bayraklarile süslenmiştir. 

. . •.• . . ~---------
edeler tadile 

rarsa arp olur 
---------aa- • ·-------

TOS(OVa ya hariciye nazırı müsyü 
M. Krofla ta)nın verdiği mü ·m beyanat 

Paris, 14 (Radyo) - (Entransiian) gazetesinin Prag muhabiri, Çekoslovakya hariciye nazırı 

M. Krofta ile yaptığı bir mülakatı neşretmektedir. 
M. Krokta verdiği beyanatta demiştir ki: 
- Müşterek emniyet sistemi, sulhu koruyacak yegane kuV\'ettir. Uluslar sosyetesinin zafına 

düşmesine hiçbir zaman göz yummuş değiliz, Çekoslovakya, bütün müttefik ve komşularile 
teşriki mesaiye amadedir. Ancak, sulh muahedelerinin tatile uğramasına katiyen razı değiliz. 
Zira bu taktirde, önüne geçilemiyecck mahzurlar çıkacak ve cihan sulhu, ıureti katiyede teh· 
likeye düşmüt olacaktır. 

Askeri memurlar da azami 
60 yaşına kadar hizmet ede
bileceklerdir. 

••• 
Komitenin 

kararı 
27 devlete bildirildi 

Londra, 14 (Radyo) - Is· 
panya lişlerine ademi müda
hale komitesi, bugün toplan
mış ispanya hava istasyonla· 
rının koutrola tabi tutulması 
hakkında lngiltere' nin teklifini 
kabul etmiştir. Bu hususta 
verilen karar, komite dahil 27 
devlete bildirilecektir. 
~~~-~--~---~ 

Ruzvelt bir köp-
rüyü actı , 

M. Ruzvelt 
Nevyork, 14 ( Radyo ) -

Reisicumhur M. Ruzvelt, San 
Fransisko ile Okland arasın
daki köprüyü açmıştır. Bu 
köprü 77 milyon dolara mal 
olmuştur. 
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(Ulusal Birlik) 
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14 Teşrinisani 936 .

lzm ir birinci icra memurlu• 
ğundan: 

1 Aşk •. Kıskançhk.. Cinayet.. •• d • . •• 
- 34 - Çeviren: Fethi Y.Eralp ada rM~uş 

Kostaki'yi ön taraftan - Yemin ediyorum ki ka· 

Bir borçlan dolayı tahtı 
hacze alınan tahminen 6000o 
adet portakal mahsulu açık 
artırma suretile 19· 11-936 ta· 
rihine müsadif saat 14 de Bal· 
çuva bahçeler arasında kain, 
borçlu küçük Abdullah oğlu 
Hüseyinin bahçesinde satılığa 
çıkarılacaktır. isteklilerin ° 

vurmuşlar. til ölecek! •• 
Evet, ön taraftan, bir düel· Dedi: 

loda ve bir tek kişi tarafın· Bu yeminin ifade ettiği ha-
dan. kiki manzarayı gözlerim önün· 

Haydi çocuklar şimdi onun de canlandırdım. 
cesedini arayın, sonra da ca· Eğer bu yeminin yerine ge-
niyi buluruz. tirilirse ne kadar feci ola· 

Uşaklar hemen Hango yo· caktır. 
lunu tuttular.. Ellerindeki Fazla tahammül edemedim. 
meş'aleler epi bir yeri aydın· Kendimden geçmiştim .. 
latıyordu. . • "'* 

Prenses kapı önünde bekli· H ango Manastırı 
yordu. Gözlerinden bir damla 
yaş akmadığı halde çok ıztırap 
çektiği liallerinden anlaşılı
yordu. 

Grigoriska onun arkasında 
ben de Grigoriska'nın yanında 
duruyorduk. 

Bir çeyrek sonra uzaktan 
bir meş'ale gördük; bu meş'ale 
sayısı sonra iki, sonra üç, ve 
en son bir çok oldu. 

Yavaş yavaş ilerliyorlardı. 
Bir şeyin etrafında halka ol· 
muş bir vaziyette .. 

On dakika sonra yanımıza 
geldiler. 

Prenses uşakları yardı ve 
ortalarındaki cesede yanaştı. 

Şimdi oğlunun önünde diz 
çökmüş bir halde idi. 

Kanla ıslanmış gömleğini 
sıyırdı. 

Yara göğsünün sağ tarafın
da idi. Her halde iki tarafı 
keskin bir pala ile açılmış 
olsa gerekti. 

Alclıma ayni günde Grego· 
riskanın beline taktığı pala 
geldi. Onun beline baktım. 
Fakat palayı meydanda gö· 
rememiştim. 

Prenses su istedi. 
Mendilini islatıyor ve yara

yı yıkıyordu. 

Taze yaradan hala kan sız· 
makta idi. 

Bu esnadaki manzara ne 
korkunçtu yarabbimi 

Prenses dudaklarını oğlunun 
alnına değdirdi. 
• Doğrulduktan sonra saçla-

rını topladı. 
Kısa bir sükuttan sonra : 
- Gregoriskal dedi. 
Gregoriska titremişti . 
- Buyurun. 
- Oğlum bana yanaş ve 

beni dinle. 

Gregoriska sallanarak anne· 

sine yanaştı . 

Kostakinin yarasından hala 
kan sızmakta devam ediyordu. 
Prenses yanına yanaşan oğluna 

- Gregoriska, ·dedi- biliyo
rum ki, Kostaki ve sen birbi
rinizi hiç sevmiyordunuz. 

Gene biliyordum ki sen Garp 
memleketleri adamı ve o da 
şark doğuları çocuğu idiniz. 

Fakat ayni karından çıktı
ğınıza göre ikinizde kardeş
tiniz. 

Gregoriskaf 
Kardeşini de babanın yanına 

canin ..eczasını vermeden mi 
götüreceğiz? 

- Anne, bana öldüreni 
gösteriniz. Ve emir veriniz ki 
eğer lazım olursa onun canını 
alalım. 

- Söz ver Gregoriska; söz 
ver. Onun evinde taş-taş üs
tüne bırakmıyacağına söz vt 

Yemin et .. 
Eğer, sözünde, yemininde 

duramazsan sefalete düşersi. 
Bu sözler üzerine Gregoris· 

Gözlerimi açtığım zaman 
kendim odamda karyolamda 
buldum. iki hizmetçi kadın 
başucumda bekliyordu. 

Prenses nerede diye sor
duğl! zaman oğlunun ölüsü 
başın~a cevabını verdiler. 

- Ya Grigoriska? 
- Hango manastırında! 
Artık kaçmağa lüzum yoktu. 

Çünkü Kostaki ölmüştü artık. 
Evlenmek imkanı var mı 

idi? Bir kardeş katili ile. 
Üç gün üç geceyi korkunç 

rüyalar, hülyalar içinde geçir· 
dim. Gözlerim önünde hep 
ayni feci manzara canlanıyor· 
du: iki kardeşin ölüsünün yan 
yana durması!. 

Üçüncü gün, Kosta~i gö· 
mülecekti. 

O sabah bana prenses 
geymem ıçın bir matem elbi
sesi göndermişti. Giyinerek 
aşağı indim. 

Şato bom-boştu. Herkes 
kilisede, ben de oraya yollan· 
dım. 

Eşiği aştığım zaman• yüzünü 
üç gündenberi gönderdiğim 
prensesle karşılaştım. 

Bir heykel gibi duruyordu. 
Dudaklarını oynattı ve her 

zaman dediği gibi: 
- "Kostki seni seviyor." 

· Bu sözlerin üzerimde yap· 

tığı tesiri tahmin edemezsiniz. 

Bana niçin tıseviyordu" de

medi de "seviyor" dedi. 

Bu anda kendimi ölenin 
kansı sanmıştım 

Yaşıyanm nişanlısı değili. 
Gözlerim Grigoriska 'yı aradı. 

Karşıda bir sütuna dayan· 

mış gözlerini havaya dikmiş .. 

Rengi soluk idi .. Beni görme-

mişti.. Hango manastırının pa

pazları ölünün etrafında döne

rek hazan monoton, hazan 

ahenkli şarkılar söyliyorlardı. 

Ben de dua etmek istiyor
dum. 

Cesedi kaldırıp götürecek· 

leri zaman onları takip etmek 
istedim .. 

Ne gezer, kP.ndim de o 
kuvveti bulamamıştım. Baçak· 
larım kesilmişti sanki: Düşme
mek için kapıya dayandım. 

Bunun Üzerine Prenses ya
nıma yanaştı.. Bir yandan 
Grigoriska'ya da gelmesi için 
işaret etmişti. 

Grigorika annesinin 
diği birkaç cümleyi 
tercüme etti: 

- Annem ne söylerse size 
harfı harfına kelimesi 
kelimesine size tercüme et
memi söylüyor. 

Grigoriska bunları bana 
söyledikten sonra annesinin 
yeniden söylediği şeyleri an
latmağa başladı: 

- Annem şunlan söyledi: 

--~~---------~~~ 
Peşte'ye gelen Avrupalı bir cüce, başından geçenleri anla. 

tıyor. Cücelerin aşkından sakınmak lazım ... 
Bütün dünya cücelerinin olan bu adamlar, hısım ak- birşey geldi: gün ve saatta mahallinde ha· 

·rn zır bulunmaları lüzumu ı a Peşte' de büyük bir kongre raba, hatta kardeşler arasında Sakın Kastello kendi ken· 
yaptıklarını bir iki ay evvel evlenmeğe müsaade ederler. dini kamçı ile döverek öldür- olunur. 
haber vermiştik. Bu kongre Bu gayri tabii izdivaçların mesin ?. 

yı, en nihayet öldü. 
için Avrupa'ya gelen Ameri· da neticesi cücelerin doğma· Lakin buna sebep yoktu. 

kalı bir cüce başından geçen sıdır. O halde onu içimizden biri 
- Hepimiz şaşmı~tık. 

maceralan anlatıyor: Sirkte bir macera: öldürmüşü. 
Bir gün bir telgraf aldım. Palisekte toplanan cüceler Kim?. 

- Nasıl oldr? Sen bu k~· 
· bır darcık boyunla? O senı 

Bunda: kongrenin açılmasını bekliyor-
" Peşte'ye gidin, cücelerin lardı. Fakat hükumet henüz 

kongresine iştirak edin ve müsaüde vermemişti. 
Palisek şehrini gezin" deni- Kongrenin ne zaman açıla-
!iyordu. cağı da belli değildi. 

Bu telgrafı aldığım gün Kongrenin açılmasını bekli· 
Normandi vapuru bir saat yen cüceler orada eğlenceli 

evvel hareket etmişti. Ben de bir hayat kurdular. Bu arada 
Amerika' dan Avrupa'ya l bir büyük bir sirk :vücuda geti· 
haftada gelen Transatlantik- rildi. 
lerden birine binmeğe mecbur Sirkteki cambazların hemen 
oldum: hepsi cüce idi. Yalnız, içlerin-

İçimde büyük bir sevinç de bir Fransız kızı ile uzun 
vardı. Çünkü Peşte' den onbin boylu bir adam vardı. 
cücenin toplandığını göre- Bu uzun boylu adam cüce-
cektim. Evvelden de haber lerin arasına cambazlık yap
almıştım: Bütün dünyanın cü· mak için gelmişti amma, sir
celeri peşte' u~ toplanıp ken· kin bütün tadını kaçıran da 
dilerinin k · ı.ıması için bir· o oldu. 
çok tedbir atacaklardı. Sirkte ki Fransız kızı ile 

Mesla, onlara göre, cüce- bir cüce çok iyi arkadaş ol· 
lerden vapurlarda, trenlerde muşlardı. AtdlarındaD çok gü· 
nısıf ücret alınmalı, onlar için zd numaralar yapıyorlardı. 
hususi evler yapılmalı, nesil- Fakat, 1,82 boyundaki uzun 
lerinin kaybolmaması için yal· boylu arlom gelip te 70 san· 
nız arıılarında evlenmeleri la· tim boy mdaki bu adama ra-
zımdır. kip olunca işler değişti. 

Cücelerin kongrelerini Bu- İşlerin değişmesi, evvela 
dapeşte'de yapmalarına gelin· Eva'nın değişmesi ile başladı. 
ce; bunun sebebi Macaristan· "" 'G't;nç kız artık bu uzun boylu 
da cüceler pek çoktur. Nüfu- adamla "numara,. yapmak sev· 
sun otuz binde biri cücedir. dasına düşmüştü: Halbuki, cüce 
Cüce yetiştiren memleket Mişel, Eva'ye aşıktı. Bilhassa 

Amerikadan ayrıldıktan on başkasile arkadaş olmasına ta-

gün sonra Peşteye gelmiştim. hammül edemiyordu. Bu yüz-
Or:ıda öğrendim ki kongrenin den aralarında kavga çıktı. 
günü henüz tesbit edilmemiş. 

Kamçı Dıiellosu O zaman,· telgrafta bana edi· 
len tavsiyeyi dinledim ve Bir gün hiç aklımıza gel-

kalktım Y alisek kasabasına miyen birşey oldu . 
gittim. Akşam yapacağımız numa· 

Denebilir ki buresı Macaris· raları hazırlıyorduk. Birden 
tan cücelerini yetiştiren mem- içeri polisler girdi. Arkaların· 
lekettir. Hakikaten bu kasa· da da bir sedye içinde birisi 
hada o kadar çok cüce var geliyordu. 
kil. Hemen hemen halkın hepsi Tanımakta gecikmedik: Bu 

, cüce. uzun boylu cambaz Kastello 
Bunun da sebebi var : idi; ölmüştü .. 

Evvela, Macaristanın bu dağ· Bir taraftan polisler, bir 
lık memleketinde boğazı urlu taraf tan biz tahkikata başla· 
adamlaı pek çok. Boğazı urlu dık. Eakin, Kastello'nun öldü-
olanların çocukları da ekse· rüldüğünü hiç zannetmiyorduk. 
riya cüce kalır. Fakat, zavallı adamın vücu· 

Diğer taraftan bu memleke- dunda kamçı yaraları vardı. 
tin ahalisi içkiye pek düşkün· Polisler diyorlardı ki: 
dür. içkiye düşkünlüğün de - Kamçıyı herhalde cam· 
bir neticesi, doğacak çocuk- hazlardan biri attı. Çünkü, 
ların cüce olmasıdır. ç.ayırda bulduğumuz kamçı 

Üçüncü bir sebep: Bu mem- cambaz kamçısı idi. 
leket hemen hemen bütün Hakikaten ellerinde, bizim, 
Macaristan'la alakası kesilmiş sirkte vahşi hayvanlara karşı 
bir haldedir. Ne yol vardır, kullandığımız kamçılardan biri 
ne tren. Onun için hep bir vardı. 
arada yaşamağa mecbur olan Fakat bi \..nbire aklımıza 

Sıh 
v 

yagı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamd· üzhet Çançar 
. Sıhha eza si 

H Basdurak.· Büyük Salepçioğlu ham 
R , karşısında 

sıçrayışta alt ederi 
Şüphesiz ki Mişel. Fakat hakikat buydu. d . 
Mişel inkar etmedi: Polisler ~işel.i tevkif e d: 
- Evet, dedi. Ben öldür- ceklerdi. O hır ncada bulun .. 

düm. Onu düelloya davet ve sirk sahibini kefil gösterd~ 
ettim. Bu sabah :erkenden Bir gece daha sirkte oynaoııJ 
kamçılarımızı aldık, çayıra istiyordu. Müsaade ettiler. 

b. 01arS 
gittik. O bana veretti kam· Fakat, o gece, ır nu 

. çıyı, ben ona verettim kamçı· yaparken düştü ve öldü. 

Pazar günü, ;;;;;~-; birçok yerle' 
rinde 32 tayyareye ad konacak, 

Hava kurumu İzmir_.;ubesi, pazar gutıkit 
tören icin bir progı·am hazırlamıştır. 

Istanbul; 14 ( Hususi ) - '\<;:o ilbay Fazlı Güleç'in bııŞ 
Yurdun muhtelif yerlerinde .ğı altında aapılacaktır· ~ 

T .. . . ~k edece 
halkımızın orduya hediye et
tiği 32 yeni tayyaremize ad 
konma merasimleri pazar günii 
yapılacaktır. 

İzmir'in yurdsever kadınları, 

"- - orene ıştıra a· 
ı 11iilki ve askeri amirler, st'ı 

. 8( 1 

baylar, memurlar ıle P ıtli 
. l d'" res uray, kurum ar ve ıger 

8
t 

teşekküller heyetleri halk 
58

8~ 
9 da Alsancak'tan kalkace'' 

işçileri, balıkçıları, memurları, • ·d k t ' 
trenle Gaziemir e gı ere .. ,. 

bahçıvanları, manifaturacıları rifat sübayları tarafından Jlg;;~ 
ile Buca, Balçova ve Narlı· terilecek yerlerde topla 
dere halkı tarafından ordu- bulunacaklardır. ıO 
muza hediye edilen tayyare· 3 _ Törene tam saat c)~ 
lerin ad konma merasimleri da istiklal marşile başlaııl~bıı)° 
kazar günü saat onda yapı· ve marş bittikten sonra 

111
• 

lacaktır. Törene ~iştirak etmek Fazlı Güleç tarafından ~1;rtf 
istiyenleri sabahleyin saat 9 leket havacılığı ve hava vet' 
da Alsancak'tan kalkacak bir munun halktan aldığı k~~et· 
tren Gaz emir' e götürecektir. le havacılığa yaptığı hı~· yit' 

Türk Hava Kurumu, mera· ler hakkında bir söylev 50 .0ı.--
sim için bir program hazırla- nerek adlarını semalara ) Jll'~ 
mıştır. Bunu aşağıya yazıyoruz: seltmek şerefini kaı~;rirı' 

Tören programı olan teşekkürleri tayyare 9~ 
1 - Tören 151111936 Pa- yazılı isim örtülerini açll1 

zar günü saat 10 da Gaziemir davet edecektir. . i.iıetiııe 
Tayyare mc.ydanında Hava ku· 4 - llbayın davetı ·feJef 

4 - ·· ahıı / rumu lzmir şubesi onursal baş- {Devamı uncu s ___., , 

1 e ·ı· d e A ee e de"' zmır ı ı aımı encumenın ,_1,-ci 
1253 lira 21 kuruş keşif bedelli Kınık okulu~un .?;0etle 

inşaatı 31/10/936 günlemecinden itibaren 20 gun ınu I 
açık eksiltmeğe konulmuştur. .. .. 

88
t 1. 

Bu işin ihalesi 23 ikinciteşrin 936 paz.artesi. g~nu :
9
0 5~ 

de il daimi encümeninde yapılacağından ısteklılerın .2 t vesr 
yılı yasaya göre hazırlıyacakları teminatlarile ve ehhye . 
kasile birlikte daimi encümene gelmeleri. . ssiı~ 

Fazla bilgi edinmek ve projesini görmek istiyenlerıto76 
dırlık direktörlüğüne başvurmaları. , 

1 e e e d e A ee e deıJ' 
zmır ı ı aımı encumenın ~"v 
3650 lira 70 kuruş keşif bedelli Asansör kilisesini0 

.. d~eılt 
tahvili 31/10/936 günlemecinden itibaren 20 gün ıntJ ,1 

açık eksiltmeğe konulmuştur. . .. .. t 1 ı d~.f 
ihalesi 23 ikinci teşrin 936 pazartcsı gunu saa yılı ı~ 

daimi encümeninde yapılacağından isteklilerin 2490 58 i~ıı9 
. hl' t ves saya göre hazırlayacakları teminatlarıle ve e ıy~ • cflcil 

birlikte yukarıda tayin olunan gün ve saatta daıını ~ 
nine gelmeleri. . . teritl 

Fazla bilgi edinmek ve keşiflerini görmek ıstıyco ıO~ 
yındırlık direktörlüğüne başvurmaları. _____.....-:::'_~~ 

-lzmir ·n daimi encümeniııcl~ı 
519 lira 32 kuruş keşif bedelli Menemende Tevfiic zO f 

. d . 'b reıı okulunun onarılması 31/10/936 günlemecın en ılı a 1 
müddetle açık eksiltmeğe konulmuştur. .. sllııt ,( 

Bu işin ihalesi 23 ikinci teşrin 936 pa~artes~ g~002490 ;. 
de il daimi encümeninde yapılacacmdan ısteklılerın. et ' 

.. ı 1 • l ·ı hlı)' ' yılı yasaya gore hazırlayaca ~ an temın~: arı e ve e dBjıtl 1 

kasile birlikte yukarda tayin olunan gun ve saatte f 

cumene gelmeleri 1321)'ıt1~1 

Fazla bilki edinmek ve keşiflerini görmek için 1o1 
direktörlüğüne başvurmaları. 
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r liikiiye Gazetede bir ilan 
I Roger, gazetesinin son say· 
asını tetkik ederken, gözüne 
tuhaf bir ilan ilişti: 

._ Peşin para ile -
'l'ahtakürusu satın alınır 
' 100 tanesi 1 O Frank -

Güldü: 
~ - Bu, bir alay, diye mırıl· 
ndı. 

.Bu sırada karısı içeriye gir· 
llıışti; mes' eleyi ona da anlat· 
b; fakat kadm bunu ciddiye 
alınıştı; kocasına akıl öğretti: 

- Neden alay olsun ca
~ın? Gazeteler oyuncak mı? 

ern, bizim için karlı bir ti-
~ret olur. Zaten, burasını 

htakurusu için terkctmiyor 
llıuyuz? Yeni apartmanın ki
tacısını ne yapıp yapıp çık
:~Ya mecbur ettiğini söyle-
k ıştin. Biz de burasını ter-
etıneden önce, çıkmamıza 

satmayı daha karlı buldum. 
Toplıyabildiğiniz kadar toplı
yabilirsiniz. Bir şartla: Burada 
teslim. 

- Evet; kendim toplıya· 
cağım. 

- Öyleyse yatak odasına 
kadar buyurunuz. 

Odaya girdiler. Roger sordu: 
- Tahtakurusu tutmasını 

bilir misiniz? 
- Tabii, avcılığım vardır! 
- O halde başlıyabilirsiniz: 
Yirmi dakika sonra, A. B. 

tahtakurusu dolu büyük bir 
zarfla dışarıya çıktı: 

- Bu kadar çok bulaca
ğımı ummuyordum: Bin tane
dir; buyurun ;:'arasını. 

Tutarı verdi, çıktı. 

* .... 
Roger, yeni:apartmana geç-

Sebep olan şu musibet hay-

e' ~anlan satarsak, ayni zaman
a onlardan, intikamımızı al

ı,. llıış oluruz! 

mişti. Beğendiği kadar vardı, 
aydınlık, havalardı. Yatak 
odası ~olarak seçtiği odaya 
girdi, köşede bir zarf buldu. 
Üzerini hayretle okudu: 

"Eski kiracının yeni kiracı
ya bir hatırası. I' Roger'nin böyle şeye aklı 

kÔ ~atrnıyordu; fakat, kansının 
ısrarlarına dayanamıyarak post 
testant bir mektup yazdı. 

Zarfı açtı: 
"Kim olduğunuzu bilmiyo· 

rum. Bilmek te istemem. Yal-r 
• E * • t'lesi gündü . 

Hizmetçi : 
:- Mösyö ·dedi· sizi birisi 
torınek istiyor . 
- ismini biliyor musun ? 

....... Söyledi: A. B. r Tamam 1 

nız şunu söyliyeyim ki, ben 
14 yıldır burada oturuyordun 
rahattım. Her türlü hilleye 
baş vurup, nihayet beni bu 
apartmandan çıkarmıya mu
vaffak olduğunuz için, ben de 

la ahtakurusu tacirini Post-res-
(;5' 1 tıt rümzundan tanımı_ştı; sa-

1?tıa girdi. Misafir ayakta bek· 
1Yordu. 

size küçük bir hediye bırak
mak mecburiyetinde kaldım. 
Fazla söyliyecek değilim; za· 
ten söyleıniye lüzum yok. Ge· 
celeyin, yatağa yatınca duru
mu daha iyi kavrarsınız. 

Saygılar. A.B. d- Oturunuz ·dedi- siz ben
ben adınızı sakladınız. Lakin 
en size isim ve adresimi 

açıkça bildirdim. 

* * * Roger'nin delirdiğini söyle-
diler. Doğrusu adamı haklı 
buldum. 

Suzie Kerrg' den: 
Besim Akımsar 

y- Zaten söylemeğe lüzum 
ok; parayı peşin vereceğim. 

v ....... Malum. ilanı gazeteye siz 
erdiniz, değil mi~? 1 
....... Evet. 

e~ 1.şi~ garabetini sız de, 
ersınız ya •. 

Doktor 
Ali Agah 

~ - Olabilir; fakat bana Ia
ıın . 

d- Neye yaradığını eoracak 
eğilim. 

- iyi edersiniz. 
- Ben sizden birşey sakla-
:~acağım. Benim daire, tah· 
c I ur~su dolu kaynıyordu. Ge
" e eyın göz yummanın imkanı 
ıok. 

tirApartman seçmekte pek 
t 12 davranırım. Nihayet en
t~csan. ~ir. apartman buldum. 
d sahıbını kandırıp içinde-
of kini çıkartmıya muvaffak 
Q durn. Oraya taşınacağım. 
k~tadaki tahtakurularını yeni 
ıracıya bırakmaktansa, size 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 

•ımm .. Btılm!mm~~mml 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı

Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

IZM 
Pamuk ens ca 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
~eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
ırnal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 

(Ulusal Birlik) 

•• ve şu-
rekası Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rces binası 
Tel. 2443 

LONDRA HATTI 

"ANDALUSIAN,. vapuru 2 
ikinci teşrinde gelip 5 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 Çlkaracaktır. 

"THURSO., vapuru 15 ikin· 

ci teşrinde LONDRA' dan ge
lip yük çıkaracak ve ayni 

zamanda LIVERPOOL ve 
GLASKOW için yük ala-

caktır. 
Tarih ve navlunlardaki deği

şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Fratelli Sperco 

N. V. 
W.F. H. Van 

er Zee 
Oo 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin

ci teşrine doğru beklenilmekte 
ve 15 ikinci teşrine kadar 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacakbr. 

"AKKA,, vapuru 11 ikinci 
teşrinde beklenilmekte ve 15 
ikinci teşrine kadar ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala
caktır. 

"GALILEA,, vapuru 20 ikin
teşrine doğru beklenilmektedir, 
HAMBURG ve ANVERS li
marıJaı ından eşya çıkaracaklır. 

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

limanlarına yük 

vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

AMERİKAN EXPORT L!NES 

"AGAMEMNON ,, vapuru 

Elyevm limanmm:da olup 10 

2nci teşrine kadar AMSTER

DAM, 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 

"EXHlBITOR,. vapuru 14 
ikinci teşrinde doğru beklenil
mekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

"EXPRESS" vapuru 30 ikin -
teşrinde bekleniyor ve NEV
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. 
"EXAMELİA,, vapuru 26 

ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

"EXOCHORDA,, transat-
2nci teşrinde gelip 5 lnci 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 

"VIKlNGLAND,, 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. 

SERVi CE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA jULIA .. vapuru 19 
2nci teşrinde MAL TA, MAR
SIL YA ve CEZAIR için yük 

ve yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASI 

"LEWANT,. motörü clyevm 
limanımızda olup ANVERS, 
(doğru) DANTZIG ve GDYNIA 
limanlan için yük alacaktır. 

İlanlardaki hareket tarihle-

rile navlonlardaki değişiklik

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat iç i n 
İkinci Kordonda FRA TELLI 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

DEN NORSKE MIDDEL-

.. 

el~af adresi: Bayrak lzm·r 
1 Telefon: 2004/2005/2663 

14 Teşrinisani 936 
------~--~----~~--~~--~~~----1 -.·. "" ... ..,.__ ~ ~ ....... - . . . .. .. ... . ~ .. 

lzmi Yün ensucatı 
Türk Aa Şirketinin 

Halkapı ar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

S ğlam 
Zarif 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

ş 

.Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. ,S. .. 
,Mimar Ke?1alettin caddesinde F AHRıl 
KANDEMiR Oğlu 

' -~ 
HAVSLINJE 

OSLO 
"SARDİNA,, motörü 16 son 

teşrinde liruanımıza gelerek 
DİEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yiik alacaktır. 

~~~~~EC'·-

s. A. ROYALE HONGROISE 
DE NA VIGATiON DANU

BlENNE - MARITIME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 

son teşrinde limanımıza gele
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT
HAMBURG 

"~.1ARITZA,, vapuru 30 son 

teşrinde bekleniyor, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanları için yükliye· 
cekti. 

JOHNSTON WARREN L TD. -
LIVERPUL 

" JESSMORE ,. vapuru .15 
son teşrinde bekleniyor, AN
VERS ve LIVERPUL liman
larından yük bo~altıp BUR

GAS, VARNA, KÖSTENCE, 
SULİNA, GALAÇ ve BRAI:-

[ 

A 
Sür' at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YENi KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

LA için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

BUC.\REST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 

son teşrinde bekleniyor, KÖS
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 

• 
i 

, 
ıracc 

p 

Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

liürı• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı e 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara .. bile Doktorlar bunu tavsiye ederler r . 

• .. 

• 
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(Ulusal Birlik) 

Y anya gölünün 

den~eki irs 
W<l---n d ekilece 

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlu AVUS kısım: Sarar~~ş~soımuş yaprak gibi ... 

• uryave 
------------------------------

mış 

manya, ta a~ vus u y , acarist , sp 
o yet id re in teessüsü e rıza gös r • 

y da 
olar 1 

Paris, 14 (Radyo) - Maten gazetesinin Viyana muhabiri M. Jol Şovron, Avusturya başbakanı doktor Şuşning ile İtalya Ha
riciye Nazırı Kont Ciyano ile konuşmuştur. Muhabirin, bu konuşmalardan çıkardığı netice şudur: 

Habeşistan davasında ltalya'ya mümaşat eden Avusturya ve Macaristan, Italya'nın Uluslar sosyetesinden çekilmesini icap 
ettirecek bir hal zuhurunda, bu iki devlet dahi sosyeteden çekileceklerdir. Bundan başka Almanya, ltalya, Avusturya ve Ma
caristan, ispanya' da bir Bolşevik idaresinin teessüsüne hiçbir zaman riza göstermiyeceklerdir. Dört devlet, bu mes' elede mu· 

tabık kalmışlardır. 

Roma yada zengi 
urlar • 

1 aca 
Parlamentonun bugünkü top

lantısında Adliye nazırı 
bir layiha veriyor 

Bükreş 13 (Radyo)- Roman

ya parlamentosu, yarın (bugün) 

toplanacaktır . Bu toplantıya 

ehemmiyet verilmektedir. Bir 

çok saylavlar, söz söyliyecek

ler ve siyasal vaziyet hakkın

da hükumetten izahat istiye· 

ceklerdir. Adliye Nazırı; yeni 
matbuat kanununu müdafaa 
edecek ve devlet memurların· 
dan zengin olanların, ellerin· 
deki serveti ne suretle temin 
ettiklerini meydana koyacak 
olan yeni bir layıha verecek
tir . ... __ ..,, ______ _ 

Varşova'da Prens Pavlo 

orkunç zelzele 
nerede oldu 

~~------~·~----~~-

Sarsıntının, Asyanın şimalişar-

kisinde vukua geldiği sanılıyor 
Bükrcş, 14 (Radyo) - (Si

zemoğrnf) aletleri, merkezi 

sekiz bin beşyüz kilometrede 

olan şiddetli hır zelzele kay
dediyorlar. Zelzele, saat 14 ü 
4j dakika geçede başlarmş ve 
sademeler, fasılalı bir suretle 

tam bir saat devam eylemiş

tir. Zelzele, çok şiddetli ol· 

muştur. Triyeste sizmoğraf 
aletleri de bu zelzeleyi kay
detmişlerdir. Zelzelenin, Asya
nın şimal şarkısında vukua 
gelmiş olması muhtemeldir. 

----~---..... 2~•~•1•--Q!!::--~----~-
Bom bay arbedeleri 

Ali paşa_ şöyle böyle bir adamdı, 
fak at cok kurnazdı 

' Frosini özür dileyerek ayrıldı. adamdı. Fakat çok ve kurnazdı: 
- 3 - 19 ncu asrın milliyet hisleri111 

Şöhvetine düşkün uyandıran b ir asır olduğund.ııı 
haberdardı. On dokuzunc0 

müstebit asrın iptidalarında Rusya ve 
Bu sırada, Tepedelinli Ali Avustury' da Osmanlı inıpartı· 

paşanın haşmet ve kudreti torluğu mukadderatı fve bıJ 
azami h~ddı bulmuştu. İstan- imparatorluğun hristiyan un· 
bula karşı, her fırsattan isti· surları hakkındaki f hissi ve 
fa ederek mevkini kuvvetlen- hedeflerini de bilirdt . 
dirmiş idi. Vakıa lstanbul'da Bunlara rağmen, o, madeIJl.kı 
birçok düşmanların toplanmış güzel, çok güzeldi. Frosini'rıııı 
sarayda da aleyhine kuvvetli sadece şahsına zevk ve şehve· 
bir gurnp teşekkül etmişti. tine hasredilmesini düşündü· 
Fakat o, Yanya ve havalisin- Eğer despot Misaeli ve frır 
de müstebit bir hükumdar sini Ali paşada husule gelefl 

gibi hüküm sürüyordu. Kendi- bu emel ve arzuyu an larrııŞ 
sine rakip olabilecek Türk, Qlsalar idi; hemen o andB 
Arnavud hanedanları gök ün· Yanya 'yı terkcdip gideı lerd.i; 
den mahvetmiş, serkerdelikte çünkü Ali paşanın nasıl bır 
ileri gidebilecek Türk, Ama- müstebid, şehvet ve hırsın' 
vut ve Rum serkerdeleri de ne kadar mağlup bir zalif!I 
müstebit birşeydi. olduğunu çok iyi bilirlerdi. 

Ali paşanın Y anya ve ha· Despot Misaeli, o zamarı9 

valisinde ilan istiklal edece· göre bir odamdı; çok muı.ıı· 
ğini söyliyenler bile vardı. assıp idi. Yunan milliyet hı~ 

Mamafih, Tepedelenli Ali lerinin uyanmasında öna)'~ 
paş, gençliği ve şekavet olanlardandı. Hilekar, riyak8~' 
hayatı müstesna olmak üzere yerine göre cesur ve edepsıı 
Yanya' da fermanlı oluncaya idi. Ali paşanın karş:sınd~ 
kadar hükumet otoritesine si· belli-başlı bir kuvvet te11ı5' 

Yahudi aleyhtarlığı 
devam ediyor 

İtalya kralı 
konuştu 

ile !ah çekmemiştir. ediyor gibi hareket ederdi .. 
Müslümanlarla Bodisler arasın- eS1 

Ali paşa, ne Müslüman, ne Ali paşa, belki de zevc Bombay 14 ( Radyo ) -

Varşova 14 (Radyo)- Ya
hıtdi aleyhtarlığı gittikçe art
maktadır. Hükumet, Üniversi· 

teyi muvakkaten tatile mecbur 
kalmıştır. Polonya gençleri, 
birçok yerlerde Yahudilere ha
karet etmişlerdir. Zabıta, nü
mayişlere müsaade etmemek
tedir . 

------------------~ 
Boş :syalav-

lıklar 
İçin gösterilen 

namzetler 
Ankara, 13 ( A.A) - Boş 

olan Çankırı saylavlığına dil 
tarih, coğrafya fakültesi pro· 
fesörlerinden Fazıl Nazmi Or
kun ve Maraş saylavlığına 
Uşak eski belediye reisi ve 
Kırklareli C. H. P. eski baş
kanı Ankara ve Paris huku
kundan mezun Alaettin Ti
ritoğlu ve Kütahya saylavlığınn 
Hicaz hükumeti nezdine mas· 
lahatgüzarımız Celal Arat 
parti genbaşkurunca parti 
namzedi olarak onaylanmıştır. 
Sayın seçicilere bildirir ve 
ilin ederim. 

C. H. P. genel başkan vekili 
ismet lnönü 

--···· + c;.cı--
Ha va kuvetle-
rimize yardım 

2882 numaralı hava kuvvet
lerine yardım vergisi kanunu· 
nun istisnalara aid ikinci mad
desinin A fıkrasının tatbikin
de bazı yerlerde tereddüde 
düşüldüğü ve kilometre veya 
deniz mili hesabile verilen 
harcirahların vergiye tabi tu
tulduğu anlaşılmıştır. Maliye 
Vekaletinden vilayete gelen 
bir emirde kilometre veya de· 
niz mili hesabile verilen har
cirahların hava kuvvetlerine 

yardım vergisine tabi olmadıiı 
bildirilmiştir. 

Roma, 14 (Radyo)- Yunan 
Kralı müteveffa Kostantin ile 
Kraliçe Olga ve Sofya'nın ke

miklerini alacak olan Yunan 
hey'eti ve Yunan Veli.ahtı prens 

daki arbedeler devam ediyor. Asayişin iadesi için askeri kuv
vetler harekete gelmiştir. Dün de 4 kişi ölmüş ve birçok 
kimseler de yaralanmıştır. 

Hollanda 
Pavlo, R?ma'ya kelmişlerdir. Parasını düşürüyor 
Veliaht, Italya Kralı Viktor Londra, 14 ( Radyo ) -

Emanoel tarafından kabul edil- Hollanda hükumeti, parasını 
miştir · düşürmeğe karar vermiş ve 

• lngi!tere, Fransa ve Amerika 
Komünistler arasındaki mali itilaf icaba-

ingilterede, hariçten tına iştirak ~Y~~iştiı-. 
yardım görmiyorlar Paraguvayda ihtilal 

Londra 14 (Radyo) - lngil· Boenos-Ayre, 14 (Radyo) -
tere Dahiliye Nazırı Sir Con Paraguvay sefarethanesi, Pa· 
Simon, Avam kamarasının bu- raguvayda ihtilal çıktığı haber-
günkü toplantısında Komünist- lerini tekzip etmiştir. 
!erin hariçten para aldı klan • .----

hakkındaki iddiaya cevap ve· Fırıncılar 
rirken, böyle bir iddianın asla 
doğru olmadığını ve İngilte
redeki Komünistlerin, hariç 
memleketler Komünist teşkila
ti!c hiç alakadar olmadıklarını 
söylemiştir . 

~~~--------~-Brüksel-Paris 
Tayyare müsabakası 

Brüksel 14 (Radyo) - Pa
ris'le Brüksel arasında posta 
seferleri yapan tayyareler, bu 
gün bir müsabaka açmışlar· 
dır. Müsabakayı kazanan tay
yare, Brüksel'den 42 dakika· 
da Paris' e vasıl olmuştur. --···. ··----Tütünlerimiz 
Hararetli satışlar 

oluyor 
Tütün piyasası, çok hararetli 

satışlarla devam etmektedir. 
Türkofise gelen haberlere gö
re şimdiye kadar satılan tütün 
miktarı 22,5 milyon kiloyu 
geçmiştir. 

Henüz satılmamış olan altı 

milyon kilo tütünün de pek 
kısa bir zamanda tamamen 
satılacağı alakadarlarca soy
lenmektedir. 

Çalı ve talaş yaka. 
mıyacaklar 

Fırınlarda talaş yakılması, 
belediyece kat'i surette yasak 
edilmiştir. 

Bundan başka fırınlarda ya· 
kılmak Üzere hariçten şehre 

çalı da getirilmiyecek, fırın

larda yalnız odun veya kömür 
yakılacaktır. 

Talaş yaktıkları görülecek 
f ırınlarm sahipleri, beşer lira 

para cezasile cezalandırıla· 
caklardır. 

Talaş dumanı, şehir sakin
lerini koku ve pislik itibarile 
rahatsız etmektedir. · 

Ahırlar 
Şehir dışına nakle. 

dilecekler 
Belediye reisliğince verilen 

bir emir üzerine şehrin ana 
caddelerinde bulunan ahırlar, 
şehir dışına nakledilecekler
dir. Bu caddelerdeki ahır sa
hiplerine bunun için iki ay 
mühlet verilmiştir. 

Ana caddelerden gayri yer-

Naldöken 
cinayeti 

Müddeiumumi, 15 
şer sene mahkum 
edilmelerini istedi 

Burnava nahiyesinin Naldö
ken köyünde muhtar Zeynel 
ve kardeşi oğlo Aziz'i öldür· 
mekle maznun bakkal Kazım 
ve kardeşi lbrahim'in ve maz
nunları bu cinayete azmettir
mekle maznun Kazım'ın karı
sı Zeliha'nın muhakemelerine 
dün Ağırcezada devam edil
miştir. Geçen celsede maz
nunlardan Kazım'ın evvelce 
ölüme sebebiyet ve kaçakçılık 
suçlarından iki mahkumiyeti 
bulunduğu, verese tarafından 
iddia edilmişti. Müddeiumu
mililden bu mes'ele hakkında 
gelen tezkere dünkü celsede 
okunmuştur. Bunda Kazım'ın 
927 senesinde yaralanmaya 
sebebiyet ve 932 yılında da 
rakı kaçakçılığı suçlarından 
altışar ay mahkumiyeti bulun
duğu bildirilmekte idi. Kazım 
sabıkasını saklamıştı. 

iddia makamını işgal eden 
Müddeiumumi muavini Şevki 
Suner, evvelce de iddiasında 
söylediği gibi maznunların 
Türk ceza kanununun 448 nci 
maddesi mucibince onbeşer 
yıl hapse mahkum edilmelerini 
tekrar istemiştir. Maznunlar 
ıse: 

- Cinayeti işlemedik, biz 
masumuz. 

Demişlerdir. 

Birbuçuk yıldanberi devam 
edegeien muhakeme, sona 
ermiştir. Önümüzdeki Sah gü
nü karar tefhim edilecektir. 

lerde ahırlar için de beledi
yenin göstereceği talimat ay
nen tatbik edilecektir. 

Hristiyan dostu veya düşmanı Vasiliki'nin tesirile bu adıı~B 
d lf' 

değildi. O kendi keyfine, ken karşı şiddetini doğrudan °D. 
di zevkine hizmet etmiyenleri ruya göstermemişti. Ancak d~r 
ezerdi. Tarih bu~feci hakikati layısile şiddetini tatbik ediY

0
i 

yüzlerce hadise ile tesbit et- du. Bunun için Despot, yeg~i 
miştir. güzel Frosini hakkında 

Mahut Tahir, Yanya içinde paşanın bir harekette buııııı· 
Frosini isminde güzel bir ka· ~asına ihtimal bile verrniY0dr· 
dm olduğunu haber verdiği du. Buna mukabil y 3 0ya' ~ 
vakit, Tepedelenli Ali paşa, iite 
sadece bu kadının kendi hırs gayri Hristiyan anasırın g dııfl 

yegenine göz koyması~ de 
ve emellerine alet olmasını n korkuyor, Frosini'yi evı . , 
düşünmüş fakat bu kadının Ad b b 'b' hl 

- a eta ir mah us gı ı - dıl· 
bir reisi ruhani yeğeni oldu- maye ve muhafaza ediyor 'il 
ğunu Avrupa' da tahsilde bir B · i'rıı 

ununla beraber, Frosı~. Je 
zevci bulunduğuııu, bir anne un 

üzerinde hemen ayni g ııı· 
olduğunu hiç hesaba katma- btı 

iki felaket kanat germiş • ket· 
mıştı · nuyordu. F rosini bu feladisİ 

Ali paşa, şöyle böyle bir lerden birisine artık keJl 

Kurşuna dizildi 
Moskova 14 (Radyo) - Sov

yet Rusya zabıta amirlerinden 
Sudnoski kurşuna dizilmiştir. ---.... ··---

Pazar günü 32 tay. 
J yareye ad konacak 
f Baştarafı 2 inci sahifede lı 

kadınlar, işçiler, balıkçılar, me

murlar, bahçivanlar, manifa
turacılar namına mümessilleri 
tarafından : 

Buca kamunu namına Buca 
belediye başkanı tarafından 

Balçuva ve Narlıdere köy-

1\·ri namma da o köylerin 
seçecekleri bir mümessil tara
fından birer söylev söylenerek 
sırasile tayyarelerin isim örtü
leri açılacak ve açılma mera-

simi biter bitmez Cumhuriyet 
marşı çalın&caktır. 

5 - Marşı müteakip adı 
takılan tayyareler uçuş yapa
rak halkı selamlıyacak ve 
atacakları beyannamelerle ha
va kurumunun şükranını hal
ka bildireceklerdir. 

6 - Tayyarelerin uçuşunu 
müteakip törene nihayet ve· 
ı ilecek saat 12 de kalkacak 
trenle lzmire avdet edilecektir. 

( Arkası vaV, 

Kardeş kati~!, 
Tire kazasının Kaplan Y ııf· 

lasın da bir cinayet oımuşt il' 
Yaylada tabanca kurşunu 

11
, 

öldürülmüş bir cesed btJ
10
tt$ 

k'kD muştur. Yapılan ta~ .'.
0

dtl1 

cesedin, Cambazlı koyu dll~ 
Şakir oğlu ;Ali'ye aid ol bCbı 
anlaşılmış ve cinayetin se 10re 
araştırılmıştır. Tahkikata ~11,ıı· 
Ali, ağabeysi Tevfik ve .:ıj~-te 
cası oğlu · Hasan 'la bı tıı>~ 
kestane çalmak üzere y~Yvfı~· 
gitmişlerdir. Orada 1 e deş• 
bir mes' eleden kızdığı ı.:arede:' 
Ali'ye ~tabancasını ateŞ ~8tı 
rek onu öldürmüştür. jtir' 
yakalanmış ve suçunu 
etmiştir. ~ 

~::WEZJ:ll~ı 
Tahsildar ar 

nıyor ~~ 
V k-1 . h ·zoltll 

1 
e a etnameyı aı . tP' 

sureti le resmi dairede ıŞ ,811· 

1 
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