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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ÔKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
~e şartları: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruş 
L Hesmi ilanlar için: Maarif cemiyeti il!inat 
ilrosnnn müracaat edilmelidir. 
~~ ilanla~darehanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası 

lJLlJ~AL Ramazan:4 
Perşembe 
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,. '-Yıl : 3 - No : 855 Telefon: 2776 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Perşembe - 19 Teşrinisani 1936 
~--------~---------------

Fiati (100) Para 

:; ~Notamız, Dün Fransa'va 
~;: Antakya ve ı;k~nderun hakkındaki DOktor $aht -biz~ 

Verildi 

tıotamız, dünParis sefirimiz Suat va- kredi açıyor 

sıtasile Fransa hükômetine verildi -·-· 

'~ türk kardeşlerimizle Türk muhibi unsurların intihabata işti-
0r ~ak etmemeleri, Fransızları son de ~ce sinirlendirmiştir. 

Alman nazırı, cenup vilayetle
rimizde ~ekilecek pamuk -----. . . 

,ıçın para verıyor 
İstanbul, 19 ( Radyo ) -

Ankara' da bulunmakta olan 
Almanya ik' nad nazın ve 
Rayhşbank dırektörü doktor 
(Şaht) ın, cenup vilayetleri· 
mizde geniş mikyasta pamuk 
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er 
.rılı 

ı· 

ir) 
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Paris sef irimiz Suad 
1 tanbul, 19 !Bu nsi] - An

~ y~ Ve fakenderun kardeşlerimi· 
~ g?rdükleri taz)ik devam caiyor. 
~•ki 8tlncak 1'ürk nlınlieinin 
~· abato iştirak etmemesi, Fraı:ı• 

lan son derece sinirlendirmiştir. 
ij • 1''ran51z znbıtaSl, Ale' ilerin 
& ~ gelenlerini te,·kif etmiştir. 
~~un üzerine Alevi gençleri bir 
.. tııayi~ yapmışlar, hükumet bina· 
"'l.ı.ı 
~ laşhyarak Fransız jandarma· 
Ilı 111 yaralamışlar ve içeri girip, 
~c"~uf bulunan liderlerini alarak 
çllııtlarılır. 

l•~ l\ırıkhan'Ja l!rmeııiler arasında 
d SQlar olmuştur. Türk clavasım 
~il llınçaklar ile 'l'ıışnnklnr nra· 

1-t d•k.i arbedeler neticesinde iki 
•• ~r lan da ölen ve ynralononlar 
tJır. 

~ıl Antnkya'Ja nudıklnr açılınca 
'1tııın ~reylerin 200 ze bile varma· 
~l Sl>r\ilmü~tür. Bunların çoğu da 
~ fltnet ınemurlarııJır. Aııtakyn· 
'<o "t). tııcJ, 'usluk için namzetliğini 
~~an Ad.ılı :\lehmed, namzetliğini 
\•ti alınıştır. .Manda idaresi şaşkın 
\ llıiitehe\ vir ne ·npacağını Lil· 

l bir vaziyettedir. 

~f\~kara, 18 (Hus.usi}-San
b· ıntihabatı hakkında mü· 
bırıı haberler gelmiştir. intiha· 
ı~lta yapılan yolsuzlukların 
Ott ' 
~~Çoğu protesto edilmiştir. 
tıı Protestoyu halkı temsil 
~lediye reisi ile bele· 

~giltere, 
~~~ya deni~ 
~ uzake esı 
elen izahat verdi 
~lldra 19 (Radyo) - Dün 
~~ a~an Avam kamarasında 
~ . 1cıye Nazırı M. Eden, Rus· 
~ 1, e lngiltere arasında deniz 
;~ eleleri için müzakereler 
vtdığını ve bunun, diğer 

,_etlere de bildirildiğini söy· 
&'Ştir. 
ı,ll gibi müzakerelerin umu· 

~Şınesi arzu edildiği için 
t "'da başka devletlerin de 
'le etmeleri teklif oluna-

diye azaları ve halk mümes· 
silleri yapmışlardır. 

Antakya'da Suphi Bcrckat 
aılcsindcn yalmz Suplıi Bere· 
kat seçime iştirak etmiş, L u 
ailenin diğer efradı müştere· 
ken reylerini kullanmamışlar· 
dır. Sancak seçiminde Hacılar 
nahiyesi ile Görece, Güre bü· 
'ük Apa ve Uşar köyleri hal
kı tamamen seçime iştirakten 
imtina ettikleri halde mahalli 
hükumet tarafından kayıtları 
alınmak suretile hepsi seçime 
iştirak etmiş olarak gösteril
miştir. 

Kızıllar köyü halkı ile Kı
rıkhan köylülerinin, tazyik 
edilmek suretile, istemiyerek 
seçime iştirak ettirildikleri ha· 
her veriliyor. 

Türk Antakya' dan bir görünüş 

Ankara, 18 { Hususi muha- mühim ve mantıki tahlilleri 
birimizden ) - Antakya ve ihtiva etmektedir. 
İskenderun hakkında Fransız Notamız, bugün (Dün) Paris 
notasına karşı hükumetimiz~ büyük elçimiz vasıtnsile Fransa 
hazırlanan cevabi nota, çok hükumetine verilmiştir. 

( Salengro ) pazar1 Mu~s.ol.ini . 
Grandıyı dınledı •• •• •• •• ı k Roma 19 (Radyo) - ltal-gun u gomu ece ~,:~diL~:~ .. A~:~i~ ::~~~: 
Mussolini tarafından kabul 

zeriyatı yapılması için hüku
metımıze mühim miktarda 
kredi aç.mağa hazır bulundu· 
ğunu söylemiştir. 

Değerli misafirimiz, dün An· 
kara'daki sanayi müessesele· 
rimizi gezmiş ve devlet adam· 
}arımızla muhtelif temaslarda 

Avusturya 
f Almanya ile dost 
yaşamak istiyor 
Viyana 19 (Radyo) - Avus 

turya hariciye müsteşara Gi-
doşmit, dün akşam Berlin' e 
müteveccihen hareket etmiştir. 

Hareketinden evvel gazetec~

lere beyanatta bulunmuş ve 
Almanya hariciye r:ızırı Von 
Norahl'la konuşmak üzere 

Berlin'e gideceğini, Avustur· 

ya'nın büyük komşusu Alman· 
edilmiş ve Londra müzakere· ya ile daimi surette dost ya· 
leri hakkında izahat vermiştir. şamak istediğini söylemiştir. 

Doktor Şaht 
bulunmuştur . 

Almanya'nın, memleketimizle 
geniş mikyasta ticari münase
betlerde bulunmak istediği 
hakkındaki kanaat kuvvetlidir. ····-Çekoslovkyada 
İki harp tayyaresi 

parçalandı 
Prağ 19 (Radyo)- iki Çe-_ 

kos~ovak harp tayyaresi uçuş 
halinde iken birbirine çarpmış 
ve düşüp parçalanmı~tır. Tay· 
yaredekilerin hiçbiri kurtula· 
mamıştır. 

Muhalif gazeteler, ölüm habe
rini alınca neşriyatı kesmişler -•-+++ ------

Paris, 19 (Radyo} - Fran· 
sız başbakanı M. Leon Blum, 
Lilden hareket etmeden ev
vel, dahiliye nazırı Salengro-
nun ölümünden dolayı heye· 

Kral Edvard 
Gal havalisine ha. 

reket etti 

Kral 8 nci Edvard 
Londra 19 (Radyo} - İn· 

giltere kralı samajeste 8 inci 
Edvard Gal havalisine hare· 
ket etmiştir. Kral buradaki 

1 
maden ocaklarını gezecek 
amele 'le temasa elecektir. 

dir. Bunlar arasında Komünist 
partisi Lideri M. Tores de bu· 
lunmaktadtr . 

---··· --

M. Şotan 
Londra 'ya vardı 

Londra 19 (Radyo)- Fransız 

Nazırlarından M. Şotan, dün 
buraya gelmiş ve İngiliz-Fran· 
sız muhipler cemiyeti erkanı 
tarafından hararetle karşılan· 

Madrid şehri, taraf taraf 
yanmakta devam ediyor 

Largo Kaballiyero 
son zamanlarda müze haline 
getirilmiş ve en değerli asar 
buraya lyerleştirilmişti. 

Son gelen haberlere göre, 
Almanya ve ltalya, Madrid· 
deki sefirlerini çekerek, Bor· 
gus hükumetini resm~n tanı· 
mışlar ve birer maslahatgüzar 
göndermişlerdir. 

artık şehrin merkezine doğru 
ilerlemeğe başladıkları bildi
riliyor. 

lhtilalcrin Kanarya adındaki 
zırhlısı, milislerin bütün liman· 
larını bombardıman etmiştir. 

Londra 19 (Radyo) - ltal
ya ile Almanyanın ihtılalcilet 

hükumetini tasdik etmeleri, 
lngiltere siyasal mahafilinde 
derin Akisler yapmıştır. İngil· 
tere hükumeti, Almanya ve 
İtalyanın bu şekilde hareket 
etmekle ne yapmak istedikle· 
rini tayin edememektedir. Si· 
yasal mahafil, her iki hüku· 
metin, komiteden çekilip açık· 
ca ihtilalcilere yardım etme· 
lerinden endişe etmektedir. 
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Aşk .. Kıskançhk.. Cinayet .. 

- 38 - Çeviren: Fethi Y. Eralp 
- Gregoriska, sevgilim, ca- lalesi buna müstahak olduk ve 

mm.. "Perini11 nasıl olur da cezamızı gördük .• 
yalnız bırakırsın .. O sensiz ne Oğlunun karısı olduğun 
olur? Ne yapar? için sana bıraktığı milyonu al. 

Haydi buradan uzaklaşa· Birkaç şey müstesna olmak 
lıml.. üzere benim de geri kalan 

- Hayır, dedi. işte benim servetim senin olacak. 
mezarım .. Vakit kaybetmiye- Şimdi kocanın sözünü tut .. 
lim.. Yani buradan bir an önce 

Bu kanla ıslanmış toprak- uzaklaş .. 
tan al ve boynundaki yere Benim çocuklarım için göz 
sür. lşte seni onun zalim aş- yaşı dökme hususunda hiçbir 
kından, seni ·ürküten aşkın- yardımcıya ihtiyacim :yok .. 
dan kurtaracak biricik yol.. Yalnız kalmak istiyorum. 

Titreyerek Gregoriska'nın Bu sözleri bitince her za-
bu emrine itaat ettim. manki gibi beni son bir kere 

Eğilerek kanlı topraktan daha kucaklıyarak alnımdan 
aldım ve boynuma sürdüm. öptü. 

- Şimdi sevgilim, dedi. Sonra beni yalnız yalnız 
B bırakarak " Brankovan " ların enim son diyeceklerimi iyi 

d 1 şatosuna kapanmağa gitti. 
inle: Ik işin bu memleketi * 

bir an önce terketmek olsun. Sekiz gün• "'sonra ben de 
Rahip Bazil sana yardım Fransa'ya hareket ettim .• 

eder. Artık gecelerim, cinleri, pe-
Canım, perim. Ölüyorum rileri görmekle geçmiyordu. 

artık! Gel seni son bir kere Sıhhatim yerine geldi. 
öpeyim. kollarım arasında sı- Bütün bunlara rağmen o 
kayım. hadiselerden ben de bir has· 

Bu sözleri derdcmez hemen ta olarak lkalan ebedi sarılık, 
kardeşimin yanma yuvarlandı. sakinlik, çekingenlik ve dün· 

Çıldırmıştıml yaya küsgünlüğüm oldu. 
Etrafıma bakınarak yardım • *., 

istemek için çabalarken bize Genç ve sarı, uçuk benizli 
do~ gelmekte olan papaz· kadın sözlerini burada bitir· 
lan gördüm. Başlarında Bazit mişti. 
vardı. Vakit epi geç olduğu için 

ikişer olmuşlar ellerindeki şarbaydan müsaade alarak 
meş' alelerle ölü havaları söy- yanından ayrıldık. 
liyerek ilerliyorlardı. O günden bir yıl geçtikten 

Rahip Bazit manastırdan sonra iyi, temiz kalplı şarba-
dönüyordu. Sanki bu olan yın öldüğünü büyük bir tees-
şeyler ona önceden malum sürle haber aldım. 
olmuş ki bütün adamları ile Bir daha hiç "Fontenayor 
gelmeği münasip görmüştü. Roses" a gitmedim. · • 

Beni iki ölünün yanında "Karısını öldüren,, adama 
canlı olarak buldu. tesadüf eseri olarak görüşüm 

K<.ıstaki'nin yüzünde kar- ve o münasebetle birçok yeni 
ma·karışık ifadeler okunu- arkadaşlara sahip oluşum ve 
yordu. onlardan duyarak sizlere nak· 

Gregoriska'nınkin de ise lettiğim şu vak'alar bende 
hafif bir tebessüm, bir sakin- unutulmaz, derin izli hatıra-
lik biir tatlılık vardı. lar bıraktı. 

Gregoriska'nın vaziyeti üze
rine ölüsünü kardeşinin ya
nına gömdüler. 

Prenses bu kara haberi du· 
yunca benden birşeyler öğren
mek için yanına geldi. Ta 
"Hango" manastırına ... 

Bu korkunç gecede geçen 
herşeyi ona anlattım. Hem bü
tün teferruatı, en ince nokta
sına varıncaya kadar .. 

"Karımı ben öldürdüm,, di-

yen Jakmenin, muayene ve 
tahkikatlar neticesi deli oldu
ğu anlaşılmış!~ 

Bu haberi duyunca teessü
rüm bir kat daha artmıştı. 

Bitti 
Fethi Y. Eralp 

• Birinci sınıf mutahassıs 

• 
1 a 

azı müs a sı er, verilen f•at· 
leri az gördüklerinde mal

larını t ıyorlar 
Yunanistandan alakadar mü· 

esseselerimize gelen son ha· 
berlere göre, gerek Selanikte 
ve gerekse Kavala, Eskeçe ve 
tütün yetiştiren diğer vilayet 
ve kazalarda bu seneki tütün 
piyasası, gayet sağlam ve sı
caktır . 

Katrin, Selanik ve Kavala' da 
tütün fiatleri, okka itibarile 
36 • 60 drahmiye kadardır. 
Kılkış mahsulü, muhtelif kum
panyalar tarafından kamilen 

60 drahmi üzerinden satılmış
tır. 

Bazı yerlerde müstahsiller, 
daha fazla fiat istediklerinden 
mallarını satmamakta inat edi
yorlar . 

Tahmin olunduğuna göre, 
bir iki hafta içinde hararetli 
satışlar başlıyacaktır. 

Şimdiye kadar olan muame
leler, köylülerce tatminkar te
lakki edilmektedir . 

--~------~·~·~·------~----
Kaba lero Q eti ad 

te ketti? • 
rı 

,. 
1 nası -----------Eli silahlı halk, payitahtı terketmek isti. 

yen nazırları nasıl geri çevirdi? 
Madritte bir ara k?..ybolmuş- de milisler yolu kontrol 

kerı nihayet Fransaya geçen ederler. 
Daily (Exp!ess) muhabiri Vil· Kaballero uzun nazır ve 
liam F orrest, Madrid hükiime· yüksek memurlar kafilesinin 
tinin Madrid'i ne şerait altın· birincisi olduğu için bırakıldı. 
da terkettiklerini ve halkın Fakat diğer otomobiller ardı 
kendilerini nasıl silah zorile ardınca gelmeğe başlayınca 
alıkoymak istedilerinin heye- muhaf1zlar şüphelendiler, dur-
canlı sahnelerini gazetesinde durdular. Nazırları sorguya 
anlatmaktadır: çektiler. Ve bit yere gidemi-

" Madrid'i terketmek üzere yeceklerini kendilerine ihtar 
gizli karar verdikten sonra ettiler. Madrid'de dönmeğe 
İspanya kabinesi erkanı Va- mecbur ediyorlardı. Nazırlar 
lansiya'ya giderken kendilerini boş boşuna münakaşa ettiler. 
tüf ekle karşıladılar ve dönmeğe Ricalarda bulundular, kızdılar. 
mecbur ettiler. Yalnız başve- Fakat, fayda vermiyordu. Bir-
kil Largo Kaballero, hiç mu- birleri ardınca geri döndüler. 
halefete rastlamaksızın gitti. Maliye nazırı müsteşarı gös-
Diğerleri yeni hükumet mer- terilen mümanaate aldırmıya-
kezinc varmak için birçok uzun rak yarıp geçmek istedi. Hatta 
yollardan dolaştılar. şoförüne çiğne geç emrini 

Geceleyin, harbiye nezare- verdisc de anarşistler kendisini 
tinin daima kalabalık olan takip edip geri çevirdiler. 
kapısından büyük bir otomo· Müsteşar, tekrar şehre geti-
bil çıktı. içerisinde başvekil rilirken hariciye nazırı Del 
ve barbiye nazırı Largo Ka- Vayo, ve iki komünist nazır 
ballero vardı. Valansiyaya gi- daha gelmişlerdi. Müştereken 
den yol Trankon şehrinden mahalli komitenin önüne çı-
geçer. Orada anarşist milisler kardılar. Nazırlar orada da 
yahut anarşist üniforması için- /Devamı 4 üncü sahifede) 

lzmir ili daimi encümeninden: 
15 Birinciteşrin 936 Perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltme!1İn uzatıl
masına karar verilen 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Mene
men - Muradiye yolunun 7 + 544- 15 + 960 kilometroları ara
<Sında yaptırılacak şosenin yeniden 15 gün müddetle kapalı 
eksilmiye konulmuştur . 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 Birincikanun 936 Perşembe 
günü saat 11 de lzmir ili daimi encümeninde yapılacaktır. Biraz sükuttan sonra: 

- Hedvige - dedi - bütün 
bu anlattığım şeylerin garip 
olmasına rağmen bana haki

Dr • Demir Ali isteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkat teminat ile 
teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehliyet vesi· 

kasile birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün ve saatten bir 
saat eveline kadar daimi encümen başkanlığına vererek mak
buz almaları. 

Kamçıoğlu 
kati söylemiş oldum. Bütün Cilt ve Tenasül hastalıklar 
bunlardan şunu~ anlıyorum : ve elektrik teilavisi 
"Brankovan" sülalesinin bütün 
bu felaketlere düçar olmasının 
en büyük sebebi içlerinden 
birini bir rahibi öldürmesin
den ileri geliyor. 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sıneması arkasında 

No.: 55 

Telefon: 3479 

ihale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir ilanla 
zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık direktör-
lüğüne başvurmaları. 1101 

işte biz yani Brankovan su- ' ' : ' ' .. .. ·. . . 
lzmir ili daimi encümeninden: 

• 15 birinciteşrin 936 perşembe günü ihalesi yapılacak iken 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi 

1 Başdurak: ~:~~~nd~alepçioğlu hanı 1 1 
• -- 1 -

bütçenin gelmemesinden ötürü encümence eksiltmenin uzatıl-
masına karar verilen 13372 lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal -
Bayındır yolunun O+ 000 - 4/300 kilometreleri arasında yap
tırılacak kaldınm yapısı yeniden 15 gün müddetle ve kapalı 
eksiltmeye konulmuştur. Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birinci 
kanun 936 perşembe günü saat 11 de lzmir Ih daimi encü
meninde yapılacaktır. 

isteklilerin hazırlıyacakları 1003 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış ehli-
yet vesaiki ile birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün ve 
saatten bir saat evveline kadar daimi encümen başkanlığına 
vererek makbuz almaları. 

İhale gününde bütçe gelmediği taktirde ikinci bir ilanla 
zarfların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık direktör-
lüğüne başvurmaları. 1102 

19 T cşrinisani ~ 

in Türk t icaret 
raporu 

zmir üzümlerinin Alman piyB" 

s:.!~~!~~~~:d.~~t~!.ç!!z!!!!~~!!~ j 
dan gelen bir . raporda, kuru rafından istenen fiatler gen~ r 
üzüm piyasası hakkında şu ma- bakımdan geçen haftakilerı;. 
lumat vardır: ayni bulunmuştur. Bu h~fta~ 

Hamburg kuru uzum piya- Jzmir üzümlerinin fiatlerı 1 ı!l 
sasında bir hafta öncesine karşı kilo başına Türk lirası Cif }'la 
hemen hiçbir değişiklik olma- burg olmak üzere şöyledir: 
mıştır. Gerek mevcut mallar No. ()() 
üzerinden, gerekse yükselme 7 Extrissima Karaburun 18,()(J 
muamelelere devam edilmiştir. 8 Kiup " 19·50 Kapatılması zaruri görülen 9 Auslese " 201

50 bazı ihtiyaçlara müteallik bü- 10 Ncc Plus Ultra 24·50 
yük mikyasta alımlardan sonra 11 Exelsior 26, 
bu hafta nisbeten az talep ol- Rakip ürünlerden Yurısl1 
duğu söylenmişse de, bu hu- Kandiya üzümlerinin fi~tla~ 
sustaki fikirler umumi mahi- da keza, bir hafta öncekı .. 'f. 
yette bulunmamıştır. Yani pi- bi kalmıştır. Kandiya uıuııı 
yasada bir hafta öncesine karşı lerinin fiatları 100 kilo bsşı" 
hissedilir bir gevşeklik kayd.e- na Alman Markı Loco flsJll' 
dilmemiştir. Fiatlerin geçen burg olarak şöyledir: 
hafta içindeki seviyelerini mu- No; oO 
hafaza etmesi ve hatta mesela 1 Auslesc Goldtropfen 68ıo0 
9 numaralı üzüm için 22 lira- 2Golden Edelbeere 62,()(J 
ya kadar fiat istenmesi vazi- 3 " n 53ıo0 
yette değişiklik olmadığına 4Golden Orientperle 52, 
delil sayılacak mahiyettedir. 5Kretagold ....-...... , .. .._. ______ _ 
Yüzbaşı elbisesile so
kakta dolaşan kadın . 

--·-· . ı Hayriye, ütülemek üzere aldığı elbıseY 
giymiş, iki gün hapse mahkum ofda 
Balıkesir (Hususi muhabiri- J kalanmıştır . I şıf 

mizden)- Pazar günü, Cum- Kadın, bu kıyafetle do 8 P' 
huriyet alanında yüzbaşı üni- iken, etrafına çoluk çocuk tO ıı 
formasını Jabis bir kadın ya- lanmışlar ve kısa bir ı•f118 

be'' 
Ressam amatör ve sonra hadiseden Polis h• yiit' 

, ' k ,.. l dar edilmiş, sahte kadın 
san at ar ara başı yakalanmıştır . .. bil 

Evvelce nakdi mükafat mu- Yapılan tahkikata gore,. < 
kabilinde yapılması rica olu- kadm, 2 ı yaşla rında J-{ayt1>jı· 
nan Halkevine aid senbol dir. Hayriye, kendisine t~~,e 
krokisinin evimize verilmesi lenmek ve ütülenmek uı rf 
müddeti 30 teşrinisanide niha- bırakılan elbiseyi, bir resif1l i)"' 

' yet bulacağından yapılan kro- karmak hevesine kapılarak !11c 
kilerin müsabakaya girmesi miş ve fotoğrafçı aramak u .8• 

. için ,bu tarihe kadar evimize sokağa çıkmış, bu sıradabır 
makbnz mukabilinde ve ka- kalanmıştır. Sulhceza .. ın'hsPse 
bilse kapalı ve mühürlü bir mesi, Hayriye'yi iki gun 
zarf içinde tevdii rica olunur. mahkum etmiştir . 

' Izmir ili daimi encümenindeJJ~ 
·~eı· 

19 birinci teşrin 936 pazartesi günü ihalesi yapılacak 1 rıce 
bütçenin yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü encünıe ~r 
eksiltmenin uzatılmasına karar verilen 14666 lira 12 kuruş et· 
şif bedelli Ödemiş - Çatal yolunun 0 +000-3+500 kilo~~ 
releri arasındaki şosa ile iki menfez yapısı yeniden t5 
müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. f1lbe 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 birinci kanun 936 perşe 
günü saat 11 de fzmir İli daimi encümeninde yapılacaktır·irı't 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat te~ifet 
ile teklifnamelerini ve bayındırlık bakanlığından alınmış e s'' 
vesikaları ile birlikte yukarıda tayin olunan tarih, gün ve ,re· 
attan bir saat evveline kadar daimi encümen bakanlığına 
rerek makbuz almaları. . .13111• ı 

ihale gününde bütçe gelmediği taktirde ikinci bır 1 

zarfların kabulüne devam olunacaktır. . \{tor' 
Fazla bilgi edinmek istiyenlerin lzmir bayındırlık dıre4 lüğüne başvurmaları. t 10 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de : Halkapınardadı~· 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, DeğirıTl~l 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot b ti' 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip ınen5 

c.1T~J:f On No. 2211 ve 306~ 
Telgraf adresi: Bayrak iz 
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( 
• 1 Olivier 

Hikaye Efendi siz kalan köpek! g 
, ............................... · ....... , 

(Ulusal Birlik) 
~~~~~~--~----~~--~--~:-.. •• ve şu-

rekisı Limited 
N. V. 

W. F. H. Van 

19 Teşrinisani 936 
----~~~~~~~~~~~--~--~---- -~ ................................. .. 

lzmir Yün Mensucatı 
Ti.irk A. Şirketinin 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

, Bir adam öldü ve öldüğü 
,,- \'akit, hiç kimse onun siyah 

1 ~Öpeğini umursamadı. Köpek, 
1" llıun müddet ölenin yasını 
tf !uttu. Bununla beraber, ölmek 

11~ için efendisinin mezarı üstüne 
e~ıı 11Zanmadı; ihtimal, mezarın 
.~ Yerini bulamadığını, ihtimal 
ıcfJ ıenç ve aslında ruban neş'eye 
f-t,ol llıiitemayil bir köpek olduğun-

dan, belki de ayni zamanda 
hayata karşı içinde henüz te· 
Ccssüs beslediğinden. 

lki cins köpek vardır: Efen· 
disi bulunan ve bulunmıyanlar, 
~?rünüşte bunlar arasında 
~yük bir yoktur. Sığınaksız 

bır köpek, diğeleri gibi iyi 
beslj ve hatta daha iyi hesli 
~e olabilir; hayır, fark bu 
cı.hetten değil, başka cihetten
dır. insan, köpe.Şin~bütün var· 

,oı· lığıdır; itibar ettiği, mevcudi-
Yettir. Kendisine itaat edilmek 
&'erek olan, peşi-sıra koşulma· 

,cfJ sı.na müsaade olunan, güve
,cfJ b~l~bilen bir efendi, denile
,"1 ılır, ki köpek yaşayışının ma· 
,"1 ~•sını maksadını teşkil eder. 

abii günün her dakikasında 
aktı, fikri efcndisile meşgul 

"' 
0~rnaz ve daima onun peşi-sıra 
iUtürnez. Hayır, o, çok defa 
endi hususi işlerini düşüne· 

~e__k fırdolasıya koşup gider, 
?Şe, bucağı, koklar, kendi 
f1bilerle :tanışıklıklar edinir, 
ıtsat bulursa, bir kemik par-
~ı, için dil uzatıp ağız şa-

,,şı' ~~datır; fakat, efendisi ıslık 
0p· ı dı rnı, o anda bütün bun· 

lt k" ~. 'h . d 1 Çij .?Pegın zı nın en si inir; 
rrıku, bilir, ki şimdi hizmet 
~tecektir. Artık köşe, bucağı, 
1 
itikleri, köpek ldostları ak

-~dan çıkarır, efendisinin ya· 
ı~.. ğ. -" se a:tır. 

~ €fendisi ölen köpek, onun 
~~luğunu uzun zaman ıztırap 
•i etek duydu. Lakin, kendi
h ile efendisini hatırlatacak 
•it~hangi birşey vukua gelmek-
~ın .. 1 . 
€ gun er geçınce, unuttu. 

0~ fendisinin yaşadığı yer, 
\tt lltı evinin bulunduğu sokak 
~kk hareketsizdi. ' Diğer kö· 
0Yrı lerle o yerde, o sokakta 

1 bit aşırken, sık sık havayı 
dit ıslık yarıyor ve on anda 
•d er :köpeklerden biri, o 
r,~ta rüzgar gibi uçuyordu. 
~iy rıız kalan, kullaklarmı di
~ <>t, fakat efendisininkini an· 
~•tı bir ıslık çalan olmuyor· 
~,·. ~Şte böylelikle, o da efen
~it ıtıı, hatta üstelik vaktile 

irı't ~b efendisi bulunduğunu bile 
ift ~lıya~~z hale geldi.. 
'fi' ~~ c~~ısız yaşamayı, hır kö
"e· ~ ıçın imkansız saydığı 

~ llıarılar olduğunu da. f yi 
'letıler görmüş bir köpek sıfa· 
~ h"c. hiç değilse içten, işte 
ld klı aldı; dıştansa, vaziyet 
\ Ça iyi gidiyordu. Bir 
~i~~in yaşıyabileceği tarzda 
~ 1P gidiyordu o da; zaman 

:rı pazar yerinden iyi bir 
c .•

1 
aşıııp, dayak yiyerek; 

tı e .. k t sevışıp oynaşara ve 
~~lıtı düşünce, uykuya da-
\d dost da kazandı, düş· 
~ a. Bir defasında, kendi
,d~k daha zayıf bir köpeğe 
\ ~ oynadı, dir defasında 
\~.dişinden daha kuvvetli 
~t ır köpeğin adamakıllı 

1rıa d s,b uğra ı. 
~f ahları erkenden, evvel· 
Ctıdisinin oturduğu so -

kaktan yokuş aşağı koşa koşa 
indiğini görmek mümkündü; 
alışkanlık dolayısile bu ma
hallede kalıyordu. Sanki mü· 
him bir iş üzerine almış gibi 
belli bir istikamette koşuyor; 
bu koşuş sırasında rastladığı 
başka başka bir köpeğe doğ· 
ru burnunu uzatıp onu kok· 
luyordu; fakat, durup da ta
nışıklığı devam ettirmek zah
metine katlanmıyordu. Daha 
ilerilere doğru koşuştan sonra 
kulağının arkasını tırtıkhyarak 
kaşımak için, rastgele bir ye· 
re duruveriyordu. 

Bu hareketi mütcakıp ta, 
sarı bir kediyi bir kiler pcn· 
ceresi arkasına sığındırmak 

üzere kovalıyor, sonra meşgul 
bir kimse halinde yoluna de
vam ediyor, dereen köşeyi 
sapıp gözden kayboluveriyor· 
du. Böylece, günler geçti, 
yıllar birbirinin arkasına sıra
lan lılar ve köpek faı kına var· 
maksızın kocadı. 

Hazin ifadeli bir akşamdı, 
puslu ve soğak, ara-sıra da 
yağmar yağıyordu. Yaşlı kö
pek, bütün gün şehrin başka 
bir mahallesinde dolaşmıştı. 
Sokak boyunca, yavaş yavaş 
iniyo.du. 

Biraz topallıyarak; yıllar 
geçtikçe başına ve burnuna 
rstlıyan kısımları akçıllaşan 
siyah derisinden yağmur tane· 
lerini silkelemek için, durak
lıyordu. Patır patır yürüyüşle, 
şehrin--kapılarınd;rn-bi;inin 
bulunduğu yola saptı. Dışa

rıya çıktığı zaman, ·kendisine 
başka bir köpek refakat edi
yordu. Lahzede, üçüncü bir 
köpek de yanlarına katıldı: 
Bunlar genç, oyunbaz köpek
lerdi; ihtiyar köpekle beraber 
çılgınlıklar yapmak niyetinde· 
dirler. Fakat, o, neş' esizdi; 
üstelik, yağmur ansızın tekrar 
~aşlamıştı. 

Birdenbire bir ıslık, uzun, 
işlek bir ıslık, havayı yırttı. 
ihtiyar köpek, kulaklarım di· 
kip dinledi. Acayip bir duy· 
guya kapılmıştı. Islık, tekrar
landı, köpek, kararsız bir va
ziyette, önce bir sonra başka 
bir istikamete döndü. Üçüncü 
defa olarak, birisi, uzun uzun 
ve öncekilerden daha tesirli 
ıslık çaldı. Nerede o hangi 
istikamette? 
Nasıl oldu da ben efendimi 

kaybettim? Ne zamandı bu, 
dün mü yoksa hemen şimdi 
mi? Onun görünüşü nasıldı, 
nasıl kokuyordu? Nerede, ne· 
rede o? Fırdolasıya, döndü, 
gelip geçenleri kokladı, lakin 
hiçbiri efendisi olmadığı gibi 
olmak ta istemiyordu . 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
ELLERMAN LINES LTD. 
"THURSO,, vapuru 20 ikin· 

ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve aynı zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,, vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka· 
racak ve ayni zamanda LON-
DRA ve HULL !çin yük ala
caktır. 

"DRAGO,. vapuru 10 birin· 
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı· 
karacaktır. 

GENERAL STIM 
"PHILOMEL,. vapuru 18 

ikinci teşrinde gelip LONDRA . 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"STELLA,, vapuru 7 2nci 

teşrinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
veHAMBURG limanları ıçın 
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 
2nci teşrinde gelip 5 1 nci 
kanuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURC 
limanları için yük alacaktır. 

-SVENSKA ORIENT LINIEN 
" GUNBORG ,, motörü 13 

2nci teşrinde beklenmekte 
olup ROTTERDAM, HAM-

BURG, BREMEN, GOT~ 

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. 

ilanlardaki hareket tarihle-
rile navlonlardaki değişiklik

lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. Daha fazla tafsilat ıçı n 
ikinci Kordonda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. Geriye dönerek, köşe ba· 

şına vardı; durup, her istika· 
mete ayrı ayrı baktı. Efendi- ı 
sini orada da göremeyince, 
tekrar, sokağı yokuş yukarı 
çıkarken, çamur üstüne sıçradı; 
yağmur de bir yandan deri
sinden damlıyordu. En son, 
başka bir dönemeçte yere 
çöktü ve başını yukarıya kal
dırarak, uzun biçimli ağzını 
gök yüzüne doğru çevirdi, 
uludu. 

Telefon: 2004/2005/2663 

DoktOr 1 

1!k ~~~ 1 
mütehassısı 1 

İkinciBeylerSokağı No. 68 
Telefon 3452 ...................... 

tekrar tekrar ulurken, sesını 
işittiniz mi? Öteki köpekler, 
kuyruklarını bacakları arasına 
kısıp, yavaşça heri yana çe
kildiler. Çünkü, dertli köpeğe 
ne yardım edebilirler, ne de 
teselli verebilirler. 

Siz, hiç böyle bir untulmuş, 
efendisiz kalmış köpek gördü· 
nüz mü, uzun biçimli ağzını 

gökyüzüne çevirip ulmkeP, 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"BOCHUM,, vapuru 11 ikin

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

"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
manlarından eşya çıkaracaktır. 

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

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXHIBITOR,, 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. 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
ıMimar Kemalettin 
IKANDEMIR Oğlu 

caddesinde F AHRı 
,! __________________________ _, 

HAVSLINJE 
OSLO 

"SARDINA,, motörü 16 son 
teşrinde limanımıza gelerek 
DIEPPE ve NORVEÇ liman· 
lan için yük alacaktır. 

S. A. ROY ALE HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE. MARITIME 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 29 
son teşrinde limanımıza gele· 
DANUB (TUNA) limanları 
için yük alacaktır. 

• Mücellit 

Ali RIZA 
Sür' at, zar af et 

Ve ehveniyet 
YENi KAV AFLAR Çarşısı 

Numara : 34 • LA için yük alacaktır. 
"EXMOUTH,, vapuru 14 

ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR. vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, Kôi
~ENCE, SULINA, GALAÇ ve 
GALAÇ aktarması olarak BEL· 

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

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

"EXOCHORDA,, transat· 
!antiği 4 ilk kanunda PIRE
den BOSTON-ve NEVYORK'a 
hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-

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

JOHNSTON WARREN LTD.
LIVERPUL 

" JESSMORE ,, ·apuru 15 
son teşrinde bekleniyor, AN
VERS ve LIVERPUL liman· 
!arından yük bo~altıp BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALAÇ ve BRAI-

GRAD, NOVISAD, BUDA
PEST, BRATlSLAVA ViYA· 
NA ve LINZ için yülc ala
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 
------------------~--------------~ 

Almanya, ita ya ve Japonya askeri 
ittifak ak ett ·ıer mi, etmediler mi? 
Bu mesele her tarafta elaş uyannı~dı, tekzib edenler oldu

ğu gibi, teyit edenler de var, ( aymis) tenkit ediyor 
Par;s, 19 (Radyo) - Almanya, Japonya ve ltalya arasında likcli olmadığını kaydettikten sonra, Moskova hükumetinin, 

bir muahede imzalandığı teeyyüt ediyor. bir ademi tecavüz misakı hakkrnda defaatla japonya'ya tekli · 
Üç devlet, üç pakt imzalamıştır. Bunlardan biri tamamen fatta bulunduğunu ve fakat bu tekliflerini kabul ettiremediğini 

askeri, diğeri ticari ve üçüncüsü de üç devlet tarafından işgal ilave ey~emektedir. . .. 

d·ı k ı azinin dig"' erleri tarafından tanınması hakkın- Taymıs, Japonyanın, ne sebepten dolayı Faşızme temayul 
e ı ece o an ar , T k · l. · b d · · 
daki mes'elelere aittir. ettiğini sormakta ve o yo rıca ının, una aır cevap vermesı 

Üç devlet arasında akdolunan bu muahedeler için bir ma· lüzumunu ileri sürmektedir. . , 
kale yazan Taymis gazetesi, şiddetli tenkitlerde bulunmakta ve ~~skova 19 (Rad.yo) -. Tas .aı~nsı, Japonya nı~ Moskova 
bu muahedelere neden lüzum görüldüğünü sormaktadır. sefı~ı ta.·afından verılen ıza~a~a ıstınaden Japonya ıle Almanya 

Taymis, Rusya'nın sulh istediğini ve hiçbir devlet için teh- ve ltalya'nın ittifak ettiklerını yalanlamaktadır. 

Amiral Horti 1 

Romaya gidiyor 
Viyana 19 (Radya) - Ma· 

caristan ' krallık naibi amiral 
Horti, bu ayın 24 cü günü 
Romaya hareket edecektir. 
Amiralın refakatında nazırlar 
da bu1unacaktır. Horti Avus· 
turya' dan geçerken, kendisi, 
Avusturya lbaşbakanı M. Şuş
ning tarafından hudutlara ka· 
dar teşyi olunacaktır. ····-Yunanistan' da 

Genelik teskilatı ' .. 
Atina, 19 (Radyo) - Yu-

nanistan resmi gazetesi, Yunan 
gençliği milli teşkilatı kanunu
nu neşretmiştir. Gençlik milli 
teşkilatının reisi başbakandır, 
ve bunu başbakan M. Metak
sas'm riyasetinde bir heyet 
idare edecektir. Gençlik, mil
liyet ve hristiyanlık prensipleri 
dahilinde yükseltilecektir. 

Pek yakında 
Avrupa ile telef on 
muhaveresi yapa

bileceğiz 
Şehirler arası otomatik te· 

lefonundan İzmir - istanbul ve 
Ankara ile görüşmek için tek 
devreli hat üzerinden olduğu 
için ekseriya fazla beklemek 

lazım faelmektedir. Beklemek 
yüzünden bazı kimselerin mu· 
havereden vaz geçtikleri de 
görülmektedir. 

Bu mahzuru izale İçin bir 
kuranportör makinesi konula
rak mevcud bir devre ikiye 
iblağ edilecek ve bu suretle 
bir hat üzerinden karşılıklı 

beşer kişi görüşebilecektir. 
Avrupa'ya ısmarlanan bu ma
kineler Ankara'ya getirilmiştir. 
Ankara' dan bir mütahassıs ile 
telefon mühendisi Kemal, şeb· 
rimize gelmiş, f zmir' de telefon 

~tesisatına ilave edilecek bu 
makinenin konacağı yeri tesbit 
etmişlerdir. Makinelerden biri 
yakında İzmir' e getirilecektir. 

lstanbul santralına bir mü
şeddide makinesi de konula
rak muhaverelerin şimdikine 
nazaran daha selis ve yüksek 
sesle temini de mümkün ola· 
caktır. 

Devreler, artınca lzmir'le 
Avrupa'nın muhtelif şehirleri 
arasında da görüşmek müm
kün olacaktır. 

Suriye ile telefon muhave-

Kon rol 1 Liyon'da Pan Amerikan 
işine ehemmi- JG_iz/ice ~ilah yapan 

• • bır f abrıka bulundu 
Konferansı topla-

nıyor 

yet Verılıyor Paris 19 ( Radyo ) - Li-
yonda gizli olarak mühimmat 
yapan bir fabrika keşfedilmiş 
ve bu fabrikanın mühendisile 
müdürü ve bütün memurlerile 
amelesi tevkif edilmiştir. Ya
pılan tahkikata göre, bu fab
rikaya hariçten siparişler ve
rilmekte ve ayni zamanda ka· 
pital ve iptidai maddeler de 
temin edilmekte idi. 

Nevyork, 19 ( Radyo ) -
Amerika reisicumhuru M. Ruz
velt, Boenos Ayros şehrinde 
toplanacak olan Pan Ameri· 
kan konferansına iştirak eyle
mek üzere dün lndiyanopolis 
zırhlısına binerek yola çık· 
mıştır. 

İstanbul, 18 ( Hususi ) -
İktısad Vekaletinin ihracatı 
mürakabe için imtihanla ko:1· 
trolörler, kurslara devam et· 
mektedirler. Dersler, yüksek 
iktısad mektebinde ve ticaret 
odasında verilmektedir. 

Kontrolörler, iki hafta staj 
görecekler yumurta kontrolü
nün ne şekilde olacağını ta
maınile öğrenecekler, sonra 
hep birlikte Trabzon'a gide
rek Fındık vaziyetini tetkik 
edeceklerdir. Memurlar, gele
cek aya kadar 8 istasyona 
taksim edilecekler ve yumurta 
ihracatını kontrole ~~lıyacak
lardır. Memleketten harice çı
kacak her maddenin sene ba-
şından itibaren kontrole tabi 
tutulması muhtemeldir, 

---··-·---
Mısır hükumeti 

l 

Mısır'ın uluslar sos
yetesine kabulünü 

istiyecek 
Kahire 19 (Radyo) - Alaka

dar mahafilden alınan haber
lere göre, Mısır hükümeti, İn· 
giltcre ile akdetmiş olduğu 
mukavelenin ahkamına daya· 
narak, yakında Uluslar Sosye
tesine kabul edilmesi için mü
racaatta bulunacaktır. 

~~~-·-·~~~-

---···---Kaballero hü
kumeti 

Bir mahkôm I Baştaraf ı 2 inci sahifede J 

H . h d k Valansiya'ya gitmek için rica
apıs ane en açtı larda bulundularsa da komite 
Menemen hapishanesinden ısrarla "hayır!" diyordu. 

bir mevkuf kaçmışhr. Vak'a Bu sırada Madrid'e dön· 
şöyle olmuştur. Hırsızlık yap- mek de tehlikelidi. Çünkü 
makla maznun ve Menemen asiler, daha şimdiden yolu 
hapishanesinde mevkuf bulu- tehdit etmiş ve tehlike baş 
nan Konyalı Yorgancı oğulla- göstermişti. Herhangi dakikada 
rından Osman oğlu Mehmed, yolu işgal edebileceklerdi. 
hapishane bahçesinde 100 nu- Bereket venin ki Primo dö 
mara yakininde çamaşır yıka- Rivera ispanya üzerinde dik-
yordu. O sırada 100 numara- tatör olduğu zamanlar birçok 
nın üzerine çıkarak dıvardan yollar inşa etmişti. İşte bu yol 
atlamak suretile kaçmıştır. şebekesi nazırların işine yaradı 
Mehmed Menemen mezbahası Madrit'ten Valansiya'ya mu· 
civarında bağ arasında kıya- hakkak Tarancon şehrinden 
fetini tebdil ederken yaka - gitmek lazım gelmez . Oraya 
lanmıştır. Cinçondan da Alacadan da 

• dolaşarak gitmek mümkündür. 
Tütünlerimiz Bütün gece ve gündüz f s-

' Rekoltenin çoğu 
satıldı 

Tütün satışları hararetle de
vam etmektedir. Piyasa açı· 

panya nazırları bu yolları 
geçtikten sonra nihayet Valan
siya da başvekile kavuşabil
mişlerdir. 

elediye 
Kaldırımları ev ve 
müessese sahipleri

ne yaptırılacak 
Umumi caddelerdeki yaya 

kaldınmlarmdan çoğu ayrı ayrı 

' lalı henüz bir ay bile olma
masına rağmen rekoltenin mü· 
him bir kısmı satılmıştır. iz
mir ve havalisinde 1.616.400 

Gayri menkul malların açık 
artırma ilan varakası 

Turgutlu icra memurluğun· 

dan: 
birinci derecede Emlak 

şekillerde ve yüksekliktedir. 
Belediye reisliği, bunun için 
yeni bir şekil bulmuştur. Mü
essese ve ev sahiplerine teb- . 

liğat yapılarak müessese ve 
evler önündeki yaya kaldırım
larının çimento kara mozayik
lerle yapılması için bir ay 
mühlet verilmiştir. Tramvay 
caddesinde birçok ev sahip· 
leri, belediyenin bu emri üze- · 
rine yaya kaldırımlarını bele· 
diyece gösterildiği şekilde 
yaptırmağa başlamışlardır. 

resinin temini için Adana pos· 
ta, telgraf ve telefon başmü
dürliiğü tarafından 4000 direk 
dikilecektir. Bu direklerin rekzi 
için münakasa açılmıştır. 

kilo Tütün kalmış, diğerleri 
tamamen satılmıştır. 

Türkofisin öğrendiğine göre 
Tire'de 300 bin, Bergama'da 
138 bin, Akhisar' da 500 bin, 
Ôdemiş'te 100 bin, Bayındır
da 60 bin, Fcthiye'de 40bin, 
Manisa' da 200 bin, Denizli' de 
50,400, Kuşadasında 60 bin, 
Kırkağaç'ta 90 bin ve Salih· 
li' de 78 bin kilo Tütün henüz 
satıl CJ'I amıştır. 

---···- --
Berberlerin haf ta 

tatili mes' elesi 
İzmir Berberler cemiyeti de, 

berberlere ait hafta tatili ka-
nununun biran evci çıkıp me· 
riyet mevkiine konması için 
alakadar yüksek makamlar 
nezdinde teşebbüsatta bulun
muşlaröır. 

bankasına ikotekli açık artır· 

ma ile paraya çevrilecek gayri 
menkulün ne olduğu sağı yol 
ve cephesi yol arkası Refika 
ve Üdüde solu yol ile mahdut 
fevkani dört tahtani üç oda 
bir hamam bir mutbah ve bir 
fırın ve bahçesile maa müşte
milat hane gayri menkulün 
bulunduğu mevki Cami cedit 
mahallesinde Paşa camii so-
kağında takdir olunan kıymeti 
17465 lira artırmanın yapıla

cağı yer gün saat birinci ar· 
tırma 19-12·936 gününe müsa
dif cumartesi günü saat ondan 
onikiye kadar Turgutlu icra 
dairesinde işbu gayri menku
lün artırma şartnamesi 14· 11-

936 tarihinden itibaren 932/1085 
no. ile Turgutlu icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır. ilanda , 

yan ya gölünün kanlı f acıası 
.......................................... ~~... .... ...........,__, --

Nakleden: F. Şemseddin Benlioğlı:.ij 
.. Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibi .. ·11" 
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Tahir, paşam Frosiniyi elde et' 
mek için dinden imandan çı~-

mağa lüzum yok dedi. 
Ya hazreti Sübu .. Sana d( 

halet ediyorum. 
Paşam -dedi- sana her 

gün mühim ve gizli birçok 
haberler getiriyorum. Şimdi 
hangi haberi kasdettiğini bir 
türlü bulamıyorum . 

- Frosini' den bahsettikti 
ya, bre Tahir böyle bir kadın 
bu kadar çabuk akıldan çıkar 
mı hiç? Bugün Frosini 'yi ben 
de gördüm. 

T epedelenli Ali paşa, sustu, 
hemen içsri kapıya gitti, iyice 
tetkik ederek hiçbir kimsenin 
kendilerini dinlemediğine emin 
oldu ve tekrar yerine dönerek: 

- Gördüm bre.Tahir; gör
düm o afeti .. Görünce o Fro
sini denilen af ete tutuldum; 
aşkından ölüyorum, o kadının 
esiri oldum bre Tahir .. Bu 
kadın benim olmalıdır, Tahir 
ne diyorum, anlıyormusun? 
Şu anda d!nimi de inkara 
hazırım .. 

yazılı olanlardan başka fazla 
malumat istiyenlerin işbu 1085 
dosya ile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. Attırmaya 
iştirak için · yukarıda yazılı 
kıymetin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanm teminat 
mektubu tevdi edilecektir. ipo
tek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklılarıri irtifak hakkı sa
hiplerinin üzerindeki haklarına 
hususile faiz ve masarife dahil 
olan iddiaların işbu ilan tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile bir
likte memuriyetimize bildirme
leri lazımdır. Aksi halde ala· 
cakları tapu sicillile sabit ol
madıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 
Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale 
olunur. Ancak artırma bede
lile muayyen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına ruç
han olan alacaklılar bulunupta 
bedel bunların alacaklarından 
fazlaya talip çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kal
mak üzere artırma onbeş gün 
daha temdit ve onbeşinci gün 
olan 4· 1-937 tarihine müsadif 
pazartesi günü ayni saatta 
ihale yapılacaktır. Rüçhan olan 
alacaklıların alacağındfln fazla 
bedel bulmadığı takdirde ihale 
yapılmaz vt satış talebi düj>er 
ve ihale yukarıda yazılı şart

ları tecavüz eden ve en çok 
pey koyana yapılır. Gayri 
menkul kc:ndisine ihale olunan 
kimse bedeli derhal veya ve· 
rilen mühlet içinde parayı 
vermezse ihale kararı fesholu · 
nur. Ve kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunana arz 
edilir. O da almazsa onbeş 
gün müddetle yeniden artır
maya çıkarılıp farkı bedd 
ayrıca hükme ihtiyaç kalma
dan müşteriden tahsil olunur. 
Yukarıda ~qsterilen 19-12-936 
tarihina~ Turgutlu icra me
murluğu odasında işbu ilan 
ve şartname gösterilen artır

ma dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 932/ 1085-9341929 

Tahir, .hom Müslümaolıır 
dan idi; Ali paşanın bu s0 

sözü üzerine: 
- Paşam küfrediyorsu~ 

Frosini'yi elde etmek iç~ 
dinden; imandan çıkmağa Jo· 
zum yoktur! Frosini'yi ııe 
zaman ve nrede gördün bar.• 
söyle de bir tedbir düşiİ11r 
lim. IEvvela Frosini 'yi ta!' 
mazsınız . 

- Tanımazdım amma, 5 
• nin tarifine göre bugün go 

düğüm kadının Frosini old 
ğunu anladım. 

- Benim de kanaatım b~ 
merkezdedir. Çünkü jnsııP~ 
bu kadar çileden çıkara' 8 • 
bir kadın ancak Frosini ol' 
bilir. Ben Yanyanın biitii 
güzellerini bilirim. Bu kadı 
kadar güzel bir kadın yoktı.tf 

- Bu kadın evlidir dd 
mi? 

Despot bu güzeli, .b~; 
nim elimden kurtarmak ıÇ 

'?' bu kadar çabuk evlendiıJlld 
tir. Fakat desportun aldaııd;. 
ğı muhakkaktır. Ali Tep~ Jc 
lenli Ali, bu kadını şimd1 d, 
baş tacı yapmağa hazır. ~ 
Haydi Tahir, yavrum beJdı> 
rum senden! 

E . . h V~S 
mrınıze azırım 

riml ~ 
- Tahir, sen bu kad1111

• 

etrafında bir dakika bile .~. 
rılmıyacaksım; en ziyade ki rŞ' 
lerle düşüp kalktığını anld r 
caksın, ben de hürmetlô ~jr 
pot hazretlerini samimi 'Jll• 
ziyaretimle şereflendireceğı 

( Arkası va~ 
İzmir birinci hukuk dsır 

sinden: d ~ 
İzmir belediyesi tarafın 8

4 
İzmir' de Müftü sokağın~8 ,re 
sayılı hanede mukim Lütfu 'Jll' 
Ayşe aleyhlerine açılan İ!.tı B' 

lak davasından dolayı ınull1 ,. 
ileyhanın mahkemeye gel~\ 
leri için mukarrer olan 9/teS' 
936 tarihine müsadif Pazar 0• . rı • 
gunu saat on raddclerı ısfl 
mahkemede hazır bulunrnıı r;e' 
için namlarına çıkarılan d~rıo 
tiye varakalarındaki müb8ş~ôr 
meşruhatına nazaran ı:neı jl 
numaralı hanede bu narnlıı~.t' 
kimsenin ikamet etnıeJlle 

1111
: 

olduğu beyanile iade kı~ı~ ,e 
olmaktan naşi ikametg~ 

8
p 

meskeninin meçhul kal~.'% ,e 
laşılan mumaileyha Lut ·er' 
Ayşe'ye ilanen tebligat :0~ 
sına karar verilerek olba~bio' 
muhakeme 30/ 11/936 tarı 0,: 

müsadif Pazartesi günÜ 
5

111 
ona bırakılmQsı tensip kılı!I J' 

kt!I 
ve tebliğ olunacak evra d'''ıı~ 
bir nüshası mahkeme 

1 d'~ 
hanesine talik kılındığı!lh~e' 
tayin edilen günde Jll~lııfır. 
meye bizzat veyahut tar8 ıııe 

k" l trış dan musaddak ve a e. 111f. 
ile bir vekil gönderilnıesı ~B' 
takdirde hakkınızda gı~8~){ 
rarı çıkarılacağını ıııub bl 

· te 
olan işbu davetnamenırl "tC. 

makamına kaim olmak :eııı' 
keyfiyet hukuk usul muh9

4
z ıı' 

leri kanununun 141 ve 1 ıııP 
maddeleri mucibince ilan ° 


