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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: izmir İkinci Beyler sokağı 
~e vartlnn: Seneliği 700, alıı aylı~ 400 kuruş 
h(l Resmi ilanlar için: .Maarif cemiyeti ilfinnt 
fi rosunn müracaat edilmelidir. 
B~st ilanlar: idarehanede kararlaştırılır .C![:.1f~Z:Jd~ 
~ıldığı -yer--;-(ANADOLU) Matbaası 

ULUSAL 

izmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Başbakanımız 
Bugün İzmit kağıd fabri
kasının birini acacak • 
ikincisinin de temel taşını 
atacaktır. 

-:-:-:-~--------~--~--------~~--~--------------------------~---~-------------------~--~~~~ ......___Yıl : 3 - No : 844 Telefon: 2776 - Cuma - 6 Teşrinisani 1936 Fiati (100) Para 
~--------~~------~----

Ameril{a Bıtaraf [(alacal{ 
Metaksas 

- ~~~---===========~==~:-=:=-=--=-~========~·~·~--~--~--~m~~--~~~--~·====::=::::==ı~~~=============~ 

MiliS- kuvvetleri, Madridte Rodosta İtalyan 
askeri kalmadı 

Girid' de büyük.teza-

ki erzakı müsadere tt • ı hüratla karşılanacak e 1 er Atina, 6 (Radyo) - Girid 
ahalisi, bu hafta adaya gide-

Ihtılalciler, dün 7 tayyare düşürmüşler, 
13 tank ele geçirmişlerdır 

harebesinde Madrid hükume-
tine ait 7 tayyare düşürmüşler 
ve 13 tank almışiardır. Bu 
tankların ikisinde Rus zabit 
ve askerleri bulunmuş ve esir 
edilmiştir. 

cek olan başbakan general 

Metaksas için büyük istikbal 

merasimi hazırlıyorlar. Hanya, 

kral ikinci Y orgi ile veliahd 

Pavlo ve Metaksas'ın resimle

rile doludur. Metaksas, teza

hüratla karşılanacaktır. -----------
Kafası 

Son gelen haberlere göre, 
Ma<lrid ahalisi açlıkla pençe- Balta ile koparıldı 
leşmcktedir. Hükumet kuvvet
leri, anbarlarda ve halkın clin

Berlin · 6 (Radyo) - Alman 

istihbarat bürosu, bugün bir 
1 ı de ne kadar erzak varsa hep· 

~--~ sini müsadere etmiştir. tebliğ neşretmiş, Komünistler-

~::-....·~ ...... \ İhtilalciler, dün sabah Mad- den Edgar Andre'nin dün ka· 
rid 'deki bütün askeri hastaha· fası balta ile kesilmek suret ile 

- ............ .-.ı-------

--~--------~--Adada halen jandarmalardan 
başka kuvvet yoktur 

1 

[Devamı 4 üncü sahifede J idam edildığini bildirmiştir . 

lspangol'lar top başında - - Fr n saylavları Rodos'tan bir manzara 
. Paris 6 (Radyo)_ ispanya tasyonunu tahliye etmişler ve ' Paris, 6 (Radyo) - İtalya- kuvvet bulundurmamakta ol-
ıl t'l l • nın, Rodos adasına gönder· duğu bildirilmektedir. 

h
1 ı a cileri, Madrid şehrinin istasyonda mevcut bütün ben- t k t tok t e 1d1 O a 1 a a g miş olduğu askeri kuvvetleri Rodos adasındaki jandarma 

b
er tarafını muhasara. etmiş zin depolarına ateş vermişler- ' l ı 

1 
geri çektiği ve halen adada kuvveti, eskisinden fazla de-

l 
u.unuyorlar. Hükumet kuvvet- dir . d trı Katro Viyentos tayyare is- ihtilalciler, dünkü hava mu- • • • ian armalardan başka hiçbir ğildir. 
----- ·-- ıDün ayan azalarından 25 kişı • • • • -~---

M. Ruzvelf n kazandı- suaı ta rirri vermiştir Amerıka harbte de 
ğı ekseriyet harikadır bitaraf kalacak -Bu derece' bir ekseriyet, tam 116 se_ne 

evvel bir defa daha görülmüş 
Paris, 5 ( Radyo ) - M. 1 miştir. M. Leon Blum, Ame

~uıvelt'in, bütün Amerika' dan rika halkının, demokrasiye 
~ milyon rey aldı~ı ve rakibilj (Devamı 4 üncü sahifede) 

· Landon'un da, on milyon K 1 Ed d 
lloksanile 17 milyon rey ka- ra var 
Zandığı tesbit edilmiştir. Sanayi merkezlerini 

ziyaret edecek 

-------~....._. _____ _ 
Hariciye nezırı ( Korder Hul), Ame

rikanın daimi surette sulhperver 
olduğunu söylüyor 

Vaşington, 6 (IRadyo ) - mi surette sulhperver oldu· 
Amerika hariciye nazırı Kor- ğunu ve bir harp olsa bile 
dor Hul, dün bir söylev ver- bitaıaf kalacağını söylemiştir. 
miş ve Amerika'nın dış siya- Amerika hariciye nazırının 
sasında hiçbir değişiklik ol- bir söylevi, bertarafta derın 
mıyacağım, Amerika'nın, dai- akisler yapmıştır. 

------------.~-------------~ 

M. Ruzvelt'ın kazandığı bu 
ıandiğı bu ekseriyet 1820 se
nesinden beri Amerika' da gö
r"} ~ ıneıniştir. O zaman, Ame-
tıka reisicumhuru seçilen M. 
Monreo' da bu kadar çök rey 
alabilmişti. 

, '1itler yeni bir s_Oy· 
M. Heryo gazetecilerle ~onqşu!J_or . . 1 v verecektir 

M. Rnzvelt'e muhalif olan 
~aıeteler, bugün yazdıkları 
d aşmakalelerde, artık müca
k elen çekildiklerini ve bütün 
uvvetlerile M. Ruzyelt, Hayd
P~rkta bugün bir söylev ver
~ış ve radyoda bütün Ame
;~ka halkına teşekkür eylemiş
hr.. M. Ruzvelt, iki günden 
I erı milyonlarca tebrik telgraf
arı almıştır. 

M. Ruzvelt'in partisi, hem 
Parlarnetoda ve hem de sena· 
loda tam bir ekseriyeı temin 
Ctt.. · ·•ıış bulunmaktadır. 

b ~· Ruzvet'in kazandığı ha
Ctı, bütün Amerika borsala· 

~~da. büyük tesir yapmışt~r. 
edı bolluğu beklenmektedır. 

t M. Ruzvelt'in, dünyanın ik
' ısaden düzelmesini temin için 
rakında beynelmilel bir kon
tan akdı için devletler nez
~rıde tcşebbüsatta bulunacağı 

Soyl . 
enıyor. 

nı Fransız başbakanı M. Leon 
Uın, M. Ruzvelt'in ıhraz 

:tliği muvaffakıyet üzerine ga-
4.ete ·ı .\ın cı.ere beyanatta bulunmuş, 

erıka halkını tebrik eyle· 

Kral sekizinci Edvard 
Londra, 6 (Radyo) - ln

giltere kralı 8 inci Edvard, 
yakında lngiltere'nin bütün 
sanayi merkezlerini ziyaret 
edecek ve amelelerle temas
larda bulunacaktır. Kralın bu 
ziyareti, fabrikatörler nezdin
de derin akisler uyandırmıştır. 

Paris, 6 (Radyo) - Fransız azası bırer takrır vermışlerdır. 
parlamentosu, dün Radikal Bu takriri ayın sonunda mü-
sosyalist partisi lideri M. Her· zakere edilecektir. 
yonun başkanlığında top!an- Paris 6 ( Radyo ) - Dün 

mış ve finans bakani Vensa 
Oriyol tarafından tanzim edil
miş olan büdce ve vergiler 
hakkındaki projeyi müzakere 
etmiştir. 

Ayan meclisi de saat 17 de 
toplanmıştır. Ayanda, hükü
metin dış siyasası etrafında te
nevvür etmek istiycn 25 ayan 

toplanan Fransız parlamento
sunda sağ cenaha mensup • 
saylavlarla komünistler arasın-
da gayet gürültülü münaka
şalar cereyan etmiş ve bazı 
müessif hadiseler olmuştur. 

Hükumet, vukubulan hadisele
rin mahiyet ve neticelerini 
saklıyor. 

vya kabi· 
toplandı ----Tayyare motoru yapan iki fabrikanın 

acele satın alınması kararlastırıldı 
~ 

Belgrad 6 (Radyo) - Yu- rafında uzun tetkikat yaptık
tan sonra, tayyare motörü goslavya kabinesi, diin Sto· 

yadinoviç'in riyaseti altında 

toplanmış ve uzun müzakere· 

lerde bulunmuştur. Kabine, 

Yugoslavyanın dış siyasası et-

ya~makta olup biri Belgrad 
civarında ve diğeri de Rako· 
viçte bulunau. iki fabrikanın 
derhal hükumet tarafından sa-; 
tın alınmasını kararlaştırmıştır. 

Paris ve Londra mahafili, yeni 
söylevi merakla bekliyorlar 

M. Hitler arkadaşları o.rasında 
Berlin 6 (Radyo)- M. Bitlerin, bugünlerde bütün 

alakadar edecek ve Almanya'nın, diğer devletlerle bundan 
sonra takip edeceği siyasayı anlatacak surette mühim bir söy-
lev vereceği biidirilmektedir. 

Hitler'in, bu söylevi, Paris ve Londra siyasal mahafilinde 

merakla bekleniyor. 
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~ Kadın Parmağı 

I "Karımı Ben öldürdüm! " 1 c· t) d k k) d 
Ha Va kurumuna 

-. Atk., Kıskançlık .. Cinayet.. ..... ınaye er e er e er en 
Devrolunan cioa 

madenleri 
Türk Hava kurumuna dev· 

redilmiş bulunan Ödemiş k~· 
zasına tabi Balyanbolu nahı· 
yesinde Güre ve Bağcılar köY: 
!erindeki iki kıt'a civa madeoı 
şimdiye kadar işlenilmediğio· 
den imtiyazının feshi. Maliye 
ve Nafia bakanlıklarının maı· 
hataları üzerine Vekiller hef 
etince Oy birliğile kararlaştı· 
rılmıştır. 

- 27 - Çeviren: Fethi Y. Eralp d h f 1 1 
Boş yere o gölgeleri yapan saat durması gibi olmuş... a a az a ro oynuyor 

cisimi aradım fakat bir şey Kocasına bakan doktoru 
göremedim. arattık. Başkaları, ölüme şahit 

Bu gölgeleri papaza da olanlar da geldiler. 
gösterdim. Epi bir zamandanberi acısı 

Azar azar bu iÖlge aydın- yok olmuş bulunan bu ölüm 
landı ve nihayet yok oldu. vak' ası yeniden canlanmış 

"Berne,, ne geldik, gibi idi. 
Zavallı kadın hiç durmadan Kocasının saçlarını istedi .. 

sık sık geri döneceğim deyip Doktor saçların kesilmesi 
duruyordu. için verdiği emri hatırlamıştı. 

Fakat ona mani oluyorduk. Berber gelip bu işi yapmış. 
Yolda çok buhran geçirdi. Fakat saçlar saklanmamıştı. 

Bunun neticesi olarak "Lo- Kadın fenalaşır gibi oldu. 
vesche,, şe vardiğimiz zaman Bu ümidi de kırılmıştı .. 
bir ay kadar kulakları sağır Birçok geceler geçip gitti. 
gibi oldu. Zavallı Kadın.. Evde canlı 

Bir gün kocasının beyn bir kimseden ziyade bir gölge 
hummasına tutalduğunu haber gibi idi .. 
aldık. Uyuyup uyumadığı belli 

Hastalık gittikçe vahimleşi· değildi .. 
yordu. Bir gün pek fazla iler- Bir gün aklına kocasının 
liyen hastalık üzerine adam mezarını açtırmak geldi. Belki 
kansını çağırtmak üzere atlı kafasında biraz saç bulur ve 
bir kimse ile haber gönder· böylece kocasının son isteğini 
miş. yerine getirmiş olurdu. 

Yola çıkan atlı Lauffen'Ie Bu düşüncesini hiç kimseye 
Breinteinbah arasına gelince açmadan mezarcıyı çağırttı. 
atı ürkmüş adam yuvarlanmış. Fakat kocasını gömen me· 
Ve kafası bir taşa çarpmış, zarcı da ölmüş! 

Yarası ağırca olduğu için Onbeş gündenberi iş başı-
orada tedaviye alınmış. na geçen mezarcı kocasının 

Bunun üzerine kadının ko- mezarının yerini bilemiyordu. 
cası başka bir süv~ri gönder· Bunun üzerine yalnız mezar-
mış. lığa iİtti. Daha henüz üzerin-

Aksilik işte. Bir tepe dibin· de yeşil otlar bitmeğe başlı-
den geçerken yüksekten ko- yan bir mezar başında dur-
pup gelen bir çığ onu da sü- du. 

rüklemiş. Gözleri bir mezar taşı 
Adamcağız mucize kabilin- üzerine çizilmiş bir şekle iliş-

den canını kurtarabilmiş.. mişti. Bu şekil güldürücü ol· 
Bu esnada hastalıkta iyice makla beraber korku da sa-

artmakta devam edip duru· çıyordu. 
yormuş. Biran ona bu şeklin kolunu 

Kafasına buz koymak için kaldınr gibi olduğu geldi. Ve 
saçlarını ustura ile kazımışlar. bu kemikten kol ona bir me-
Hasta artık kendini kay.bet· zarı işaret etti 
mış. Dul kadın kendine göste· 

Sakin bir halde iken karı· rili.· gibi olduğ-unu zannettiği 
sına şu [mektubu gönderdi: yere ilerledi. Oraya vardı za· 

"Sevgili Bertha: man demin kendine burayı 
" Öleceğimi zannederim; gösteren kolun indiğini gör-

fakat senden büsbütün ayrıl- dü. 
mak istemiyorum. Bunun üzerine o mezara bir 

Benim uzun saçlarımı kes· işaret koyarak mezarcıyı ça· 
tiler. Onları sana gönderiyo- ğırdı ve ona: 
rum. Hiç olmazsa benim vü· - Burası! Haydi aç! 
cudumdan ayrılan, benim olan Bu esnada ben de orada 
bu saçlardan başına topuz idim. Bu macerayı sonuna ka-
yap. Belki böylece ben ölsem dar takip etmek istiyordum. 
bile birleşmiş, ayrılmamış gi- Mezarcı toprakları çekti. 
bi oluruz!. Kapağa geldiği zaman te-

Vaziyetim çok tehlikeli ben· reddüt etmişti. Fakat kadın 

den ümidi kesmişler 1 ona: 
Senin - Aç, kocamın mezarıdır. 

"Friderick,, in Mezar açılınca ğözlerim mu· 
işte bu mektubu üçüncü yola cize gibi bir şeyle karşılaştı! 

çıkardığı bir süvari ile gönde- Ceset kocasının cesedi idi; 
rcbilmişti. hiçbir şey olmamıştı. Yüzü 

Zavallı ! .. ölü yüzünü hiç andırmıyordu. 
Bu mektubu yazdığı gün ol· Asıl tuhaf olan şey kazınan 

müş 1.. Ölümünden bir saat saçların eskisi gibi sürmüş 
ıonra yola çıkan süvari beş olması idi. 
a-ünlük bir yolculuktan sonra Bunun üzerine kadın cesede 
•Loues..,he,, ye varabildi. doğru eğildi. Sanki ceset uyu-

Kadıncağız biraz iyileşebil· yan bir adammış gibi duru-
mişti.. Üç ay kadar burada yordu. Kadın onun alnından 
kaldıktan sonra "Bale,, ye dö- öptü. Uzun saçlanndan bir 
necekti • tutam kesci. 

Benim de tedavim bitmişti. Artık kadıncağız bugünden 
Rumatizma idi hastalığım!. sonra biraz rahat edebilmişti. 

Epi fayda • gördüm. - Söyleyin bakalım! Bu 
Kadına beraber dönebilece· ölüm hakikaten bir ölüm mü? 

ğimizi söyleyince sevindi. Bu ceset hakikaten bir ceset 
"'Louesche,, u terk ettik Be- mi? Ben inanmıyorum. 

tinci günün akşamı "Bale,, de Hiç ağzını açmıyan sarı 
bulunuyorduk. Kadının eve gi- benizli kadın bu sözler üze-
rişi kadar acıklı ve üzüntülü rıne: 
bir manzara tasavvur edilemez. - Hiç bu cesedin mezar-

Kocası öldüğü için mağa- dan çıktığını işitmediniz mi? 
zası kapanmış!. Ticaret bir • Arkası flar • 

---------
Başka cihetlerde e keklerden daha · hasas 

olan kadınlar,c0 aye şle ik eri zaman erkek 
ferden çok daha katı yürekli oluyorlarmış 
Kadın parmağt olan veya 

katili bizzat bir kadın olan 
cinayetler daha büyük bir 
esrar perdesine bürünür. Bun
dan başka, bu gibi cinayetler 
daha fazla acıklı bir çehre 
alır. Cinayete sevkeden veya 
cinayeti işliyen kadının ruhi· 
yatı da aynca tetkike değer 
bir mevzudur. 

Fransızların bilhassa adliye 
vak'alarını takip etmekle ta· 
tanınmış bir gazetecisi Geo 
London "Kadınlar ve cinayet,, 
mevzuv üzerinde yazdığı bir 
yazıda şunları anlatıyor; 

Bu Ağustosta, birbiri arka· 
sma üç kadınla karşılaştım. 
Bunların üçü de hayatım da 
büyük bir rol oynadı. Yanlış 
anlamayın: Aşk hayatımda de· 
ğil, meslek hayatımda .. 

Bu kadınların üçü de adam 
öldürmüştü. Üçünün de öldür
dükleri adamlar aşıkları idi. 

Bu kadınlardan biri ecnebi 
idi ve yüksek tab&kaya men· 
suptu. Genç, güzel bir kadın. 
Onu ilk defa Juanles - Pins 
gazinosunda kukaraça dansı 

oynarken gördüm. · 
Dikkatle bakınca tanımakta 

hecikmedim: Bu kadın, bir 
müddet evvel, katil diye mah
kemeye sevkolunmuş, fakat 
sonra beraet etmişti. 

Kukaraça oynıyan kadına 
baktıkça öldürdüğü aşıkının 
resmi gözlerimde canlanıyordu. 

Bir Roman 
ikinci katil kadın orta Fran

sanın ~küçük bir kasabasında 
gördüm. Hadiseyi gazetelerle 
okumuş, resmini görmü~tüm. 

Beraet eden bu katil kadın 
şimdi rahat bir hayat yaşı
yordu. Halinde hiçbir deği· 
şiklik yoktu. Yüzüne bakan 
hiç " Bu kadın adam öldür
müş-,, demezdi. 

Bu kadın, bundan yirmi 
sene evvel yani genç kızken, 
evli" bir tüccarın yanında hiz
metçilik ediyordu. Efendisile 
arasında bir aşk macerası 

başlıyor. iki çocukları oluyor. 
Gelzaman git zaman biz· 

metçi efendisinin üzerinde bü
yük bir hüküm sahibi oluyor. 
Tüccar onu hizmetçilikten ka
tibeliğe terfi ettiriyor. 

Eski hizmetçi bu mevkide 
de kalmıyor. Bir müddet 
sonra bütün işlerin idaresini 
eline alıyor. 

işin dikkate değer tarafı, 
işler genç kızın eline geçince 
daha iyi bir şekilde inkişaf 
ediyor. Tüccarm kazancı çoğal
dıkça katibesine karşı olan aşkı 
da çoğalıyor. 

Tüccann karısı, bu vaziyet 
karşısında, ortadan çekiliyor, 
hatta katibesinin gayrimeşru 

iki çocuğunu da kendisine ev
lat eainiyor. 

Fakat, katibe bu ihanete 
tahammül edemiyor ve tüc
carı (öldürüyor. 

Tüccarın nikahlı karısı koca· 
sına büyük bir nefret hissi 
kemedc bu nefretini izhar 
ederek katil kadına şöyle 
dem!ştir. 

- Sen beni kocamı öl
dürmek hakkından mahrum 
ettin! 

Bundan sonra hadiseler hiç 
akla gelmiyen şekilde cere· 
yan ediyor. 

Katil kadın beraet kazanı· 
yor. Tüccann malı mülkü 
kendisine kalan nikahlı karısı 
işleri idare için eski katibeye 
ihtiyacı olduğunu hissediıor 
ve onunla barışarak beraber 
yaşamağa başlıyorlar. 

Bir müddet sonra tüccarın 
karısı da ölüyor ve eski kati
be de rahat bir hayat sürü-
yor. 

Öldürmek hakkı 
Gelelim üçüncü cani kadına 

onu da bu sene bir sayfiyede 
Bu kadın da aşıkım öldür

müştü ve yalnız iki sene ha
pis cezasile kurtulmuştu. Bu 
netice üzerine, akan kandan 
sonra, bir hayli de mürekkep 
akmıştı. 

Hakikaten, cinayet tarihi ka
dınların, bu hususta da erkek· 
lerden daha fazla "unutkan,, 
olduklarını gösterir. Kardeşini 
öldüren Kabil 1 Jaima bir göz 
tarafından takip edilmiş ve 

~~~--~ .. ----~------
Göçmenlere 
Beş bin pulluk 
dağıtılacak ·f 

Orta Anadolu'nun muhtel~ 
vilay~t ve kazalarına gönderı· 
lerek iskan edilen göçmenle~e 
dağıtılmak üzere Ziraat Veka· 
letince beş bin adet pulluk 
mübayaa edilmiştir. Bu pulluk: 
lar, derhal göçmenlere te.vıı 
edilecek ve kendilerilerıne 

b ekil· verilen arazinin usene 
mesı temin olunacaktır. 

~~~-------~~~---
Ceza 

Gören esnaf 
daima vicdan azabı içinde ya- Belediye tenbihatına riayet 
f Devamı 4 iJrıcü sahifede) etmiyenlerden bazı esnaf, be· 

~~~~----- ........ ·~·~--- ı 

Y • t d k • tediye encümenine veri erı 
unanıs an a pamu ıs raporlar üzerine nakti çeza· 

tihsaliitln~_(?_nem veriyor ~,:;;/~ş~per;;; 
Fiatler, geçen seneye nisbetle nok vapur acentası 
sandır Yunanistanın bu seneki ROYAL NEERLANDA
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rekoltesi J 4 milyon okkadır "AGAMEMNON" vapu~ 
Elyevm limanımızda olupEk· 
2nci teşrine kadar AMST Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okuduğumuza 
göre, Yunanistan'ın bu seneki 
pamuk rekoltesi, 14 milyon 
okkadır. ( Yunanistanda kilo 
yoktur) Bunun 12 milyon ok
kası, Yunanistandaki mensu· 
cat fabı ika'arının ilıt ;yacına 
tahsis edilecek mütebaki iki 
milyon okkası da ihraç oluna· 
cakt r. 

Çekoslovakya mensucat fab
rikaları, Yunanistandaki mü· 
messilleri vas.tasile 1unan pa
muklarının fiatlarını tetkik et· 

T.N. K 
BÜVÜ 

, 
9 :(1 
2: ~ 

~ 

~ :<U 
4 ~ q" 

• :<ı 
6 : I'/ 

tirerek muvafık görmüşler ve 
ihtiyaçlarının bir kısmını bura· 
dan tedarik etmeğe karar ver
mişlerdir . 

Yunanistanda geçen seneden 
kalmış bir milyon okka pamuk 
mevcuttur. Yunan fabrikaları 
işi< rini geçen seneden ziyade 
inkişaf ettirmek ve Yunan 
pamuklarının en çoğunu da
hilde sarfetmek için tert b t 
almışlardır. Yalnız, beyaz men 
sucat için hariçten iyi pamuk 
ithal edip Yunan pamuklarile 
(Devamı 4 üncü sahi/ ede) 

DAM, ROTTERDA'."f. ~k 
HAMBURG limanları ıçın yu 
alacaktır. . 

"STELLA vapuru 7 2rıcı 
" luP teşrinde beklenmekte 0 A~ 

ROTTERDAM, AMSTERI? .
11 veHAMBURG limanları ıçı 

yük alacaktır. . 
"TRiTON,, vapuru 15 2~c; 

teşrinde gelip 21 2nci teşrı~ 
kadar ANVERS, ROTTf."· 
DAM, AMSTERDAM ~k 
HAMBURG limanları için yu 
alacaktır. O 

" HERCULES ,, vapuru 3 . 
2nci teşrinde gelip 5 1 Mı 
kanuna kadar ROTTERDAtJRC 
AMSTERDAM ve HAMB 
limanları için yük alacaktırgN 
SVENSKA ORIENT LJNI .. ii 

" VIKINGLAND ,, motor 
elyevm limanımızda olı 
ROTTERDAM, HAMBlJR ' 
BREMEN, GOTEBURG ~ 
BAL TIK limanları için yu 
alacaktır. .. 13 

" GUNBORG motöru ,, ı.cte 
2nci teşrinde beklenme rJ· 
olup ROTTERDAM, H~E> 
BURG, BREMEN, GO ı 
BURG ve BAL TIK limanlar 

, için yük alacaktır. 
SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 9 
"ALBA JULIA,, vapuru ~· 

2nci teşrinde MALTA: !"A uJ.: 
SIL YA ve CEZAIR ıçın 'f 
ve yolcu kabul eder. 

ZEGLUGA POLSKA 
KUMPANYASI f11 

"LEWANT,, motörü elY~5, 
limanımızda olup ANb~NI;\ 
(doğru) DANTZIG ve G 
limanları için yük alacaktır:hıe· 

ilanlardaki hareket t.a~ldik· 
rile navlonlardaki değışı bt.11 
lerden acente mesuliyet k~ı ·11 

Seneler geçiyor. Tüccar el
lisine basmıştır. Fakat bu yaş· 
tan sonra onda ikinci bir aşk 
başlıyor: Müessesesine yeni 
gelen bir daktilo kızı seviyor 
ve metresi bu sefer eski karı· 
sının vaziyetine düşüyor. 

Birverirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen paran heba 
olmamıştır. Hem yü7lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 

yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olmıyacağını kim iddia edebilir. 

f ·rı ıÇ etmez. Daha fazla ta sı a gLI) 
ikinci Kordonda FRA T 118 
SPERCO vapur acentalığ~r
müracaat edilmesi rica o~~~' 

Telefon: 200412005 
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r-,.,-.ika.ye•ı---B-oz_u_l_a_n_P_ia-.An___ imal hakkı W. FN •. HV •. Van f 
Etibanka verilen kö-

Bir Pazar günü Nilüfer ko· Küçük hizmetçi kız kapıya mür ocağı Der Zee 
Clsına: gitmişti. Kapıyı açmca tanı· Zonguldak'ta kain olup iş· & C 
dt ....... Suat, bugün Karşıyaka ya madığı bir erkek ona: letme hakkı altı hisse itibarile O. 
\aY1rnlara gidelim. Ayıp oldu, - Suad evde mi? muhtelif eşhasa verilen kömür DEUTSCH LEVANTE LlNIE 
~kere bizegeldiler.. Diye sorunca küçük kız : ocağının imal hakkı, bu sefer " ATHEN ,, motörü halen 

11• U Suat için imkansızdı. - Hayır! dedi . görülen lüzum üzerine Etiban- OTTE oır limanımızda olup R R-
~I Ç~k yazılacak, _hazırlanacak Adam biraz durakladı. Sonra ka devredilmiş ve bu bapta-
0 erı birikmişti. Onları biran - Nereye gitti ? ki kararname intişar eyle- DAM, HAMBURG ve BRE-
tı rıce Yetiştirmesi lazımdı. Ka- - İşi vardı; onu görmeğe miştir. MEN için yük almaktadır. 
sına rnes'eleyi anlattı ve: gitti. oı• • •• "BOCHUM,, vapuru 11 son 

6~ Nilüfer haydi sen yalnız - Peki ne zaman gelir? IVIer Ve ŞU• teşrinde bekleniyor, 15 son 

ded'ıBugün şu işleri bitireyim. Küçük kız biraz düşündü. rekası Limited teşrine kadar ROTTERDAM, 
Bu suale bir cevap bulama· HAMBURG ve BREMEN için 

~- Canım pek geç kalmayız. yınca, Suad'ın olduğu odaya vapur acentaSI yük alacaktır. 

lzmir Yün 'Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jfalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

"Ç Vapuru ile döneriz . doğru dönüp seslendi: "GALİLEA,, vapuru 14 son 
_ G Birinci Kordon Rees binası s • 

p idersem hiçbir şey ya- - Ne zaman geleceğinizi Tel. 2443 teşrinde bekleniyor, HAM- atış Yerlerı 
da~arn, Haftaya beraber gi- soruyorlar! Ne cevap vereyim? BURG ve ANVERS'ten yük 

r:t~:~· ~imdi sen dediğim gibi - 1 · • • • • "A~g~~~~~~~!!uru 2 çıkaracaktır. Birinci Kordonda 186 numarada ç:AR 
~·ld gıt.. Benim işlerimin çok Fethi Y. Eralp AMERiKAN EXPORT LINES ":? 
~ u.ğunu, onun için gelemedi· ikinci teşrinde gelip 5 .ikin- HA// A Ş cıın1 lzmir ikinci hukuk mahke- ci teşrine kadar LOND: "EXMİNSTER,, vapuru ha· T. • • 
Nev~ selamlarımı söyle.. mesinden: RA ve HULL için yük ala- len limanımızda olup NEV- /111 imar Kemalettin 

IKANDEMİR Oğlu 
caddesinde F AHRı 

N·. ıse... Cumaovasmda Karakol ci- caktır. YORK için yük alacaktır. 
• ılufer yalnızca Karşıyaka ya LIVERPOOL HATTI 1 1 ayısı gile gitti . varında oturur Recep kızı "EXH B TOR,, vapuru 14 

* s * • 
Ilı Uat masası başına otur-
~· işleri ile meşgul oluyordu 

kesk~az sonra kapının zili 
G ın keskin çaldı. 

ol elen Suatın pek samimi 
~~dığı bir arkadaşı idi. 

\'e br İşi için fzmir'e uğramış 
t u fırsattan istifade ederek 
ııqYd' "''°ltı 1 bir kere de "Suat,, ın y Uğrayıponu göreyim demiş!. 
bu arırn saat kadar şuradan 
taradae konuştular. Suatın 
kitı ~ıkılmağa başlamıştı. Va
dah oğleye yanaştığı halde 
~Q a Yaptığı iş hiç denecek 
tııy ar azdı misaf:ri hala olu· 

Otdu 
Ona:. 

d; Haydi işim var kalk git 
~~rneıdi yal. 
ışrnan olmuştu: 

din~ ~eşke Nilüferin sözünü 
leyd·Yıp onunla beraber git-

01 Ve onu kırmasaydı! 
~lkn ikiye doğru misafiri 

tı: 

~at.~ Suat kusura bakma işim 
ka kazla kalamıyacağım. Baş
~eı· _ere bol bol oturmağa 

ırırn. 

Emine tarafından kocası fz- " ALGERIAN ,, vapuru 30 son teşrinde bekleniyor, NEV-
mirde Servili mescitte Sinekli birinci teşrinde gelip 4 ikinci YORK için yük alacaktır. 
caddesinde 5 no. lu evde otu· teşrine kadar LIVERPOOL "EXPRESS,, vapuru 30 ilk 

ve GLASGOW için yük ala- teşrinde bekleniyor, NEV-
ran Hasan oğlu Ömer aleyhi- caktır. y K OR için yük alacaktır. 
ne açtığı ihtar davasına mü· "FLAMINJAN,, vapuru ı·kı·n- · EXAMINER,, vapuru 14 ilk 
tedair daya arzuhal suretile ci teşrin iptidasında LIVER- kanunda bekleniyor, NEV-
davetiye varakası müddeaaley· POOL ve SWENSEA' dan YORK için yük alacaktır. 
hin ikamel,$ahının meçhuliye- ,gelip yük çıkaracaktır. "EXAMELIA,, vapuru 26 
tine binaen bilatebliğ iade · "THURSO vapuru 15 1°kı·n ilk kanunda bekleniyor, NEV-
edilmiş olduğundan davacının " -

Ci teşrı"nde LONDRA'dan ge YORK için yük alacaktır. 
isteğile keyfiyetin ilanen teb· -
liğine ve muhakemenin 23-11 · lip yük çıkaracak ve ayni PiRE AKTARMASI SERi 

zamanda LIVERPOOL ve 
936 pazartesi saat 1 O a tali· SEFERLER 
kine karar verilerek dava GLASKOW için yük ala- " EXETER ,, transatlantiği 

~~~ l arzuhal sureti le davetiye va- 6 son teşrind~ P RE' den 
rakası usulen mahkeme divan- Tarih ve navlunlardaki deği· BOSTON ve NEVYORK'a 
hanesine asılmış olduğundan şikliklerden mesuliyet kabul hare ket edecektir. 

edilmez. c 10 müddeaaleyhin tayin olunan "EX AMB N,, transatlan· 
gün ve saatta muhakemede kında gıyap karan ittihaz tiği 20 son teşrinde BOSTON 
hazır bulunması veyabir vekil edileceği tebliğ makamına ve NEVYORK'a hareket ede-
göndermesi aksi takdirde hak- kaim olmak üzere ilan olunuı. 

.. ~ -. :. . 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya balıkyağlannın en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

cektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-

HAVSLINJE 
OSLO 

" BOSPHORUS ,, motörü 
halen limanımızda olup DIEP
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ 
limanlarına yük alacaktır. 

, ____ a:DI ___________________ __, 

nna yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT· 
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT,, 
vapuru 11 son teşrinde bek· 

leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LTD.
LIVERPUL 

" JESSMORE ,, vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR
GAS, V ARNA, KÖSTENCE, 
SULİNA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 

S. A. HONGROlSE DE NA· 
VIGATION DANUBIEN

NE-MARITIME 
BUDAPEST 

"DUNA,, motörü halen li· 
~anımızda olup BELGRAD, 
NOViSAD , BUDAPEST , 
BRA TISLAVA, VlY ANA ve 
LINZ için yük alacaktır. 

SERViCE MAP•TIME 
ROUMAIN 
BUC.-\REST 

"DUROSTOR,, vapuru 25 
son teşrindebekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALAÇ ve 

• Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çartısı 

• 
1 

Numara : 34 

Doktor 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıklan 
mütehassısı 

İkinciBeylerSokağı No. 68 

• Telefon 3452 ' 

GALAÇ aktarması BEL-
GRAD, NOVISAD, BUDA-

PEST 1 BRA TISLA VA VIY A
NA ve LINZ için yük ala
caktır. 

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

şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 Ded· ı. 

Suat b .. l .. . d 
Sıhhat Eczanesi 

" SARDINA ,, motörü 16 
son teşrinde bekleniyor, Dİ
EPPE ve NORVEÇ limanla-
--------------------------------- -----------~--------------------

tiıı b· u soz er uzerme e· 
luı:n ır nefes aldı. Yüzü gü
~~rnişti. 

ısafirini uğurladı. 

* N • • 
ba ke olur ne olmaz belki 
11} ası da çıkar gelir ve iş
~~ de böylece yüz üstünde 

ltdı 

Oıu~al 
ı:ıı~~~ düşünce ile küçük hiz· 
~1 kızını 5ağırdı. Ve ona: 

~~ l<apı çalınırsa sen git 
' Ve b · <ılllı enı ararlarsa evde 
l\adığımı söyle. 

~f ~~cağız peki dedi.. Zaten 
ıt köylü çocuğu idi. 

* \' * • 
ııı· arını saat kadar geçme

ışli k• 
~% _ı _Suad kapının çalın· 

1 
nı ışıtti. 

Bi · • 
ı)ınci sınıf mutahassıs 

r. Demir Ali 
~ilt Kamçıoğlu 

'tle Tenasül hastalıklar 
lı tl.e elektrik tedavisi 

tıbltlır · Birinci beyler sokağı· 
arnra sineması arkasında 

No.: 55 

1 Başdurak 
• Büyük Salepçioğlu hanı 
• karşısında 

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

..,.J!' /' -: ... ': • • • ~ -il daimi encümeninden: 
1 - 5706 lira keşif bedeli Y enifoça yolunun O+ 000-1 + 

51 O kilometreleri arasında yaptırılacak şosa ile 1979 lira 84 
kuruş keşif bedelli menfezler yapısı 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 1490 sayılı yasaya göre 
hazırlıyacakları teminatlarile ve ehliyet vesikalarile birlikte 12 
ikinciteşrin 936 perşembe günü saat 11 de daimi encümene 
gelmeleri 

2 - Proje ve keşiflerini görmek ve fazla bilgi 
istiyenlerin Bayındırlık direktörlüğüne başvurmaları. 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

edinmek 
958 -

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

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

Te fonı No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

' 

~ ~ .• 
r-ÜrJ• en Şaha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 

rahatsız ve tansıyonları yüksek"olanlara· bile Doktorlar bunu tavsiye ederler - .. 

.. 
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Sahife 4 

-·--
Başbakanımız İsmet İnönü, İzmit ka-

ğıt fabrikasını bu gün açecaklar 
lstanbul 6 (Hususi) - Baş leden sonra yapacaklar ve 

bakanımız ismet lnönü lzmite ikinci kağıd fabrikasının temel 
vasıl olmuş, hararetle karşı· taşını atacaklardır. 
lanmıştır. Kağıd fabrikasının lzmit halkı, sevinç içinde-
açılma merasimini bugün öğ- dir. __ .._ ____ _ 

(Ulusal Birlik) 

Muhaceret meselesi, tahkikat
' ten sonra kat'i bir şekil alacak 

Londra, 6 ( Radyo ) - in- tinin, eskisi gibi devam ede
giltere müstemlekeler nazırı ceğini ve tahkik heyetinin 
M. Orjbikor, Filistin' e gönde- vazifesi sona erdikıenl sonra 
rilen tahkik heyetinden hah- muhaceret işinin kal'i bir şe· 
sederken, Yahudi muhacere- kil alacağını söylemiştir. 

---------~ ....... ·~·~·-------------Ingiliz ·amelesi Mülkiye ta-
Gıdasız!ıktan .z~yıF lebesi IDenİznÜmayİşİne 
düştüğunden şıkaye1 Ankara'da hararetle 

ediyor karşılandılar h J J 
Londra, 6 (Radyo)- Kra- Ankara, 6 (Hususi) - Is- azı anıyor ar 

hn nutkuna verilecek cevap tan bul' dan buraya nakledilen 
hakkindaki müzakerelere avam siyasal bilgiler mektebi tale-

kamarasında devam edilmek- besi buraya gelmiş ve hara-
tedir. Muhalif işçi pr.rtisi, in- retli surette karşılanmıştır. 

Talebe, derhal yeni mektep 
iilizlerin işsizlik ve gayrikafi 

binasına yerleşmişlerdir. 
gıda yüzünden vücutçe zayıf • ·----

düştüklerini ileri sürerek ten- ltalyan amelesi . 
kitte bulunmuştur. Roma 6 (Radyo) -. • Sanayi 

• • •• amelelerile patrCJnlar arasında 
Milis kuvvetleri dün bir konferans akdedilmiş-

( Baştarafı 1 inci sahifede) tir. Bu konferansta, amelenin 
nelerine bomba atmışlardır. yovmiyeleri az görülmüş ve 
Varela ordusunun mahsur halk yüzde 7-11 bir zam yapılması 
erzak temin ettiğini ve yüzlerce kararlaştırılmıştır. 
kamyona tahmil ederek şehre ·• ·----

isal etmeğe amade bir vazi- 1nfi1 ak 
yette bulundurduğu "gibi, iş
galden sonra da şehrin asayi- Roma 6 (Radyo) - Roma 
şini temin eylemek üzere po· civarındaki mühimmat fabri-
lis teşkilatını ikmal ettiği bil· kalarından birinde bir infilak 
dirilmektedir. olmuştur. Yaralıların hakiki 

miktarı malum değildir. 
Madrid, 6 (Radyo) - Mat-

buat tarafmdan ortaya atılan 

davet şu şekildedir: Herkes, 

silah başına geçmeli veya 
ölmelidir. 

Asilerden mürekkep grup
lar, paytahtın kapılarında 
karargah kurmuşlardır. Top 
sesleri, varoşlardan mükemmel 
surette işitilmektedir. Yeni 
talimata göre, Madrid, saat 
22 den itibaren karanlık içinde 
kalmaktadır. Yalnız silahlı mi
lisler nöbet beklemekte ve 
devriye gezmektedir. Halk He 
dolu olan sokaklar ve cadde
lerde barikatlar vücuda geti
rilmek için tertibat alınmak· 
tadır. 

-------.... ·~------
M. Ruzveltin kazan-

dığı ekseriyet 
harikadır 

-Baştarafı 1 inci sag/ada
hürmetkar olduğunu ve M. 
Ruzvelt'in, demokrasiye hizmet 
etmiş bir devle~ reisi olup, 
cihanca malum yüksek enerj 

:sahibi bulunduğunu söylemiş, 
bütün Fransa'nın, intihap ne· 
ticesinden memnun olduğunu 
ilave eylemiştir. 

---..--·-·---
Romanya 

Gençleri namına 
Krala mahzer verdi 

Bükreş 6 (Radyo) - Sağ 
cenah saylavlarından Kodrcato 
Romanya gençleri namına Kral 
Karol 'a bir mahzer vermiş ve 
Romanya'nın Dış siyasa5.ını 
tenkit eylemiştir. 
---------~-----

Yunanistan'da pa
muk istihsalô.tına .. . onem verıyor 

/ Baştaraf ı 2 inci sahi/ede J 
karıştırmak ihtiyacı görülmek· 
tedir . 

Dikkate şayandır ki, bundan 

birkaç sene evvel Yunan men· 

sucat fabrikaları, pamuk ihti· 
yaçlarını en çok hariç mem
leketlerden temin ederlerdi. 
1933 tenberi pamuk istihasla
tına büyük ehemmiyet verildi
ğinden halen dahili ihtiyaç te· 
min edilmekle beraber ihracat 
için de bir miktar mahsul kal· 
maktadır. 

Bu seneki pamuk fiatleri, 
ieçen seneye nisbetle 3 · 4 
drahmi noksandır . 

~-----~--..·-----------
Almanya ve İtalya donanmasının 

Barselonda yapacakları nüma 
yiş ne zaman olacak 

Paris. 6 (Rodyo) - Alman 

ve ltalyan donanmalarının birer 

filosu Barselon limanında 

Fransa, lngiltere ve Rusya'ya 

Yükselme gene-
~ t 

ler birliği 
Meccanen Mandolin 

ve Keman dersi 
• 

verıyor 

Her sahada muvaff akiyetle

rini gördüğümüz Yükselme 

gençler birliği gençliğin mu

zik havesini artırmak ıçın 

musiki kolonunda bir yenilik 

yapmış ve birliğe mensup ol-

sun olmasun, arzu eden genç· 

lere birlik binasında meccanen 

Mandolin ve Keman dersleri 

vermeğe başlamıştır. Birlik 

idareciler ini tebrik ederiz. __ _., . ...___ __ 
Neden yara

lamış 
Çeşme kazasının Ovacık 

köyünde Ahmed oğlu Meh-

med'i köy kahvesinin basa

mağı üzerinde katil kasdile 
yaralamakla maznun İbrahim 
oğlu Mehmed'in muhakeme· 
sine dün Ağırcezada devam 
edilmiştir. Vak' anın sebebi, 
maznunun nişanlısı olan Ni
gar'ın babalığı ve yaralı Meh· 
med tarafından nişanının bo
zulması idi. Dünkü celsede 
şahid sıfatile dinlenen Muzaf
fer demiştir ki: 

- Bir evlendirme esnasın· 
da evimize Sabiha ve Havva 

· adında iki kadın geldi, Havva 
maznun Mehmed'in akrabası 

karşı bir deniz nümayişi yap· 
mağa hazırlanıyorlar. Bu nü-
mayişin, Madrid'in ihtilalciler 
tarafından zaptedildikten son-
ra yapılacağı söyleniyor. 

Valimiz 
Valimiz ve Parti Başkanı

mız Fazlı Güleç Pazartesi gü
nü Kemalpaşa kazasına gide
rek Parti işlerini tetkik ede
cektir. ----···---Kadın parmağı 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ ede) 
şamıştı. 

Bir katilin: "Cinayeti işledi
ğim gündenberi hayatım ya
vaşladı,, dediğini hatırlarım. 

Kadınlar, başka cihetlerde, 
erkekten daha hassas, daha 
"yufka yürekli" oldukları 
halde, kızgınhkla bir cinayet 
işledikleri zaman, erkek ka
tillerden daha katı kalpli olu
yorlar! 

Bunun da sebebi belki, öl-
dürmekte kendilerini haklı 

görmeleridir. Eskiden Roma· 

lılarda bir "Jus Occendi,, 

(öldürme hakkı) vardı ve bu 

hak aldatılmış kocaya verilirdi. 

· Bugünkü kadınlar, aşkları 

ümitsizlikle neticelenince, kıs 

kançlık duyunca veya herhangi 

bir ihtiras hissedince öldür

meğe hakları olduğunu zan -

nediyorlar. 

idi. Suçlunun nişanlısı Nigar, 
Havva'nm yanına oturmadı. 
Herhalde babalığı kendis;ne 
tenbih etmiş olacak. 

Gelmemiş olan şahidlerin 
celbi için muhakeme başka 
g 'ne bırakıldı. 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şe;,,;;ddfn Ben/ioğlrı .ıııi 

Birinci kısım: Sararmış, solmuş yaprak gibİ···ll" 
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M htar paşanın zevces • o· 
casının hasta) ğın e di

şe ile karşı adı ••• 
noktayı aşkı için en ku'"'el. 
bir mani sayıyordu. Ve ~~ 
daki din farkını da ikincı; 
mühim bir mani adediyor •. 
Babasını son zamanlarda ıBP 
deden kira Vasılikinin hris! 

yan ve rum olması, Muhl; 

Bu Frosini işi, ihtiyar paşa da 
in tikam hislerini yeniden şah-
1.:ındırdı. 

-2-
Tepedelenliııin güzel ve 

terbiyeli oğlu Muhtar paşa da 
evli idi, Ali paşa gelinini se
viyordu. Gelini de kayınpede
rine karşı fazla bir hürmet 
besliyordu. ' 

Bu mütekabil hürmet ve 
muhabbet boşuna dağildi, 
Tepedelenli Ali paşa, her iş· 
te olduğu gibi izdivaç işlerin
de de menfaat düşünür, mev
kiini kuvvetlendirmek isterdi. 

Ali paşanın gelini kocası 
Muhtar paşaya karşı da sadık 
ve samimi idi; Muhtar paşa
nın bu zamanlara kadar aile-
sine karşı muamelesi dürüst 
idi. Fakat mahud vaftiz me· 
rasiminde dilber Frosini'yi 
gördükteo sonra, Muhtar pa· 
şanın vicdanıeda müthiş bir 
inkılap olmuştu; o gece eve 
avdetinde ne zevcesini ne de 
çocuğunu görmek istemedi; 
başının ağrıdığını bahane ede
rek hususi odasına kapandı. 

Muhtar paşa, Frosini'ye aşık 
olmuştu. Bunu kendisi de in
kar edemiyordu. Fakat bir 
aile reisi ve çocuk babası 
olduğunu göz önünden uzak 
tutmıyordu. Sevdiği kadın da, 
kendisi gibi idi ve bir an anne 
idi. Muhtar, babası gibi vic
dansız olmadığından hem 
kendi, hem de sevdiği güzel 
kadın cephesinden bu mühim 

Panayır 
Komitesi dün 

toplandı 
Dün fuar komitesi de top

lanmıştır. f zmir fuarının azami 
tekamülünü temin etmek için 
beş yıllık bir plan hazırlanması 
kararlaştırılmıştır. Maksad, fu
arı dünyanın mühim fuarların
dan biri haline koymaktır. 

Busene fuarda beton yollar 
yaptırılacak, oyun sahası ge
nişletilecek ve güzel tarhlarla 

zengin bir park vücuda geti
rilecektir. 

Atatürk devrim, sağlık ve 
toprak ürünleri müzelerile ka
palı yüzme havuzunun inşasına 
busene başlanacak, oyun sa· 
hası ve tenis kortları yapıla

caktır, Önümüzdeki seneki fuar 
hazırlığı için şimdiden işe ba~
lanacaktır. 

/zmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

(Fadıl Özyurdsever) ticaret 
unvanile lzmirde Balcılar çar
şısında Büyük Arap hanında 
komisyonculuk ve ticaret ya
pan Fadıl Özyurdseverin işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 1876 
numarasına kayt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

fzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası. 

,.... 
paşa tarafından hazim ve 
fedilmiyecek bir mesele teŞ~' 
ediyordu. . k~ 

Muhtar paşanın zevcesı, 

casının hastalığını endişe 1 

karşıladı. Çünkü şimdiye ~ı 
dar Muhtar paşa, sıhhati } 

zünden şikayette bulunll~d· 
değildi. Bunun için uzun ııııı 

pıP 
det sabredemiyerek kocası 

kO' odasına girdi. Bu sırada 

çük Ali, Muhtarın oğlu d• 
1 ırı' anne ve babasının yan ıır 

geldi. ol· 
Muhtar paşa, sadık ~e ·r. 

dukça güzel karısını, minı ırıı 
., 1 .. - . d nds~' og unu gorunce, vıc anı 

değişiklik hasebile kendi ke;; 
dinden utandı. Hakiki 111

8 US 

yetini \ıe temayüllerini hen 

( Arkası vav 
C. H. P. 

• 

Gaziler oca-
g.., ı menfaatiııe 

h9' 
Basmahanede Bıçakçı e.t 

nında 8 teşrinisani 936 pııı h' 
günü saat 14 te büyük pe 
livan güreşi yapılacaktır. ~ h' 

Bu güreşler: Buca' lı f\ı c 'b 
med, Buca 'lı Ömer, ~oc~rı· 
Mustafa, Tekirdağ'lı Hus~~h 
Bandırma'h Vasfi, Bulgar J3e' 
Mehmed Molla, YıldırınM h' 
kir, Ali Ahmed, Çoban : 11• 

mud, Yunus, Abdurrnhfl1 eŞli 
Filiz, doktor, Abidin, 'fik" hli· 
Mehmcd gibi meşhur P.: ol· 
vanlar tarafından misli go:ıs· 
memiş ciddi güreşler y3P1110• 

caktır. Milll sporun bu ıı~· 
him branşının halkımızın ~tır· 
betini kazanacağım~ 

lzmir icra hakimliğinde~de' 
Alsancak mesudiye ctı tıl' 

sinde 115 no. lı dükkarıd3 pıl' 
hafiyecilik eden Andon J(s·ıerı 
d f d ver• anonun tara ın an jlC 

istida iizerine alacaklıltı~ ere 
k uı 

konkordato akdetme ~8t 

ıki ay mühlet itası v~ av~ıı>İ' 
Ahmet T evfiğin komıser dııll 
nine karar verilmiş olduğ'tl;S ci 
icra ve iflas kanunnurı 2 011r· 

dd . • ·ı~~ oJtJP/ ma esı geregınce ı a~ıı· 

lzmir ikinci icra merJltl 

ğundan : dile' 
Bir borçtan dolayı hacı~srB' 

rek bu kere satılmasına itli~ 
verilen konsol, ayna, k~/11 
halı ve sair hane eşyası 1 per 
936 tarihine tesadüf eden go' 

b .. .. t beşte 
şem e gunu saa on 58tı• 

zel yalıda iskele önünde tr11if 
o ye . 

lacaktır. mahcuz 0 ·kirıcJ 
beşini bulmadığı surette 

1 .ı.jııe 
t rıı• . 

artırması 13-11-936 ~ ~. sfrı1 
tesadiif eden cuma gurıı.t tıl8' 
saatta ve ayni mahalde 

58
11 

o 
cağından istekli olanla~;irıdt: 
gün ve saatlarda nıahD rllrııı 
icra münadisile meınu 
müracaatları ilan olunur· 


