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lzmirde çıkar, a~amcı siyasal gazetedir. 

Konferansına 
rankocular askeri ve siyasi 
ebhelerde müşkiil mevkide 

,,ugoslavya ma· 
ııevraları 

Başlamak üzeredir 
Zagreb, 22 (Radyo) - Ge· 

neral Paryatinin riyasetinde 
-tanko, Italya~ların Madrid taarruzu akim 

bulunan İtalyan askeri heyeti, 

Yugoslavya ordusu manevra· 

)arını takib etmek üzere dün 

Belgrada varmıştır. 

lınca, Fransızla.rla mesele ihdasına kalkıştı 

Burgostan bir görünüş 
~aris, 22 (Radyo) - Son ı Madrid önündeki İtalyanlar 
b~rlere göre, Madrid önün- arasında suitesir husule getir· 
1 kuvvetlerin kısmı küllisi miştir. 

adan yeni sevkedilmiş Yeni bir hadise daha 
an kıtalarından mürekkep· Paris, 22 (Radyo) _ lspan· 

S. ya hükumetine mensub C. 2 
·tan derin dahili isyanı tahtelbahirini Brest limanın· 
ne teslim olması, ltalya-

büyük bayramlara sebep dan kaçırmağa teşebbüs eden 
ttu. Duçe, Madridin iş- yüzbaşı Frankoez tevkif edil· 

in ltalyan kuvvetleri ta· miştir. 
dan yapılmasını istemiş Frankoez, lron valisi sıfatile 

tiiıide kıtalar Madrid önü- Fransaya iltica etmiş, fakat el 
&iÖnderilmiştir. altından Frankoya mensub bir 
ıı kuvvetlerin tecemmü ha- adamdır. Fransızların lspan-
tleri bitmiş ve ilk taarruz yaya yardımına mani olmak, 
"besi Aranfoezde yapıl· F ransada dahili asayişi boz-
r. Hücumun şiddetli olma· mak için birçok hadiseler çı· 
rağmen akim kalması karmış olmakla maznundur. 
~~~--~~---~~~4911--~----~---

8 ay Heryonun frank 
hakkındaki beyanatı 
Sulh Fransı;frangile çok 
yakından alakadardır 

Bag Herigo 
'ria, 22 (Radyo) - Fran· 
·;rlamentosu reisi B. Her· 

togreJyon gazetesine be· 
ta bulunmuş ve merkezi 

11 
ada yaptığı seyahatten 
Crece memnun olduğunu 

~ların, kendisine büyük 
ka ve saygı gösterdik· 

1 her yerde, Fransanın 
"tıiyeti mevzuubahsoldu· 
'Öylemiş ve su1hün Fran· 
'"gile çok yakından ala· 
. bulunduğunu ilave ey-

B. Heryo, Fransız milletinin 
çok dikkatlı olması lazımgel
diğini kaydetmiş, Fransız 
frangının himaye edilmesini 
tavsiye etmiştir. 

Londra, 22 (Radyo) - in· 
giltere başbakanı B. Çember
layn, dün Fransanın bura se· 
firini kabul etmiş uzun müd· 
det konuşmuştur. 

Fransız sefiri, lngilterenin, 
Fransız frangını himaye edip 
etmiyeceğini başbakandan sor· 
muştur. 

Tunustaki 
hidise 

ltalyan denizcileri 
tevkif edildiler 

Tunus 22 (Radyo)- Huku· 
kubeşer kulübüne taarruz eden 
İtalyan bahriyelileri, elli kişi 
idi. Bunlardan 12 kişi yaka
lanmış ve sekizi tevkif edil-
miştir. 

İtalya konsolosu müracaat 
ederek mevkufların serbest hı· 
rakılmasını istemiştir. 

Mektep gemileri, dün iece 
hareket etmiılerdir. 

Frankoez'in nezaret altına 
almması, yüzündeki maskenin 
düşmesine sebep olmuş ve 
general Franko, Frankoeze mu 
kabil San Sebastiyen Fransız 
konsolosunu tevkif edeceğini 
bildirmiştir. 

Bu hadisenin, Fransa ile 
Franko arasında had bir mes
ele teşkil edeceği sanılmakta· 

dır. 
Madrid, 22 (Radyo) - lh· 

tilalciler, dün gece tekrar 

ltalya heyeti, Yugoslavya 

harbiye nazırı general Nadicin 
misafiridir. 

Manevralar başlaınak üze
redir. 

Madridi bombardıman etmiş· 
lerse de, cumhuriyetçi İspanya 
topçuları tarafından şiddetli 
bir mukavemetle karşılaşmış· 

lardır. 

Mareşal · Badogli
yonun seyahatı 

~~~~--~~~~ 

ltalyan Mareşalına 

büyük merasim 
Almanlar 

yaptılar 

Mareşal 
Berlin 22 (Radyo) - Alman 

manevraları, dün başlamıştır. 

8. Eden~~~ 
IL~)iıdraya v~rdı07 

Lord Eden 
Paris, 22 (Radyo) - lngil· 

tere hariciye nazırı B. Eden, 

Cenevreden dönerken buradan 
geçmiş ve Fransa başvekili 

B. Kamil Şotanla uzun müd-

Badogligo 
Mareşal Badoğliyo, dün akşam 
buraya gelmiştir. 

Badoğliyo, yarın (bugün) 
manevra sabasına hareket 
edecektir. 

Roma 22 (Radyo) - Habe· 
şistandaki !muvaffakıyetleri ile 
şöhret kazanmış !>lan mareşal 
Badoğlioya, Almanyada gös· 
terilen büyük hüsnükabul bura 
mahafilinde ehemmiyetli bir 
hadise olarak telakki edilmek· 
tedir. 

Mareşal Badoğlioya Alman 
askeri müessesatının en mah· 
rem kısımları da gösterilmek
tedir. 

Kayseri de 
İstanbul, 22 (Radyo)- Sıh· 

hiye Vekaleti, müteaddit teb· 
liğler hilafına olarak Kayse· 
ride bir mezbaha açılmadığın· 
dan, pastırma imalini yasak 
etmiştir. 

det görüşmüştür. 
B. Şotan, B. Eden şerefine 

bir ziyafet vermiştir. 
İngiltere hariciye nazıra, tay· 

yare ile dün öğleden sonra 
Londraya varmııtır. 

ltalya kralının yeğeni 
Londraya ltalyanın yeni 

siyasetini ve teminatını 

izah için gitmiş .. 

Fiati (100) Para 

Girmek istiyor ... 
/Nankin şehrinin hombar 
dımanı henüz başlamadı 
Aınerika, ecnebi tehealarının geri 
alınması keyfiyetini haksız buluyor 

Çin askerleri 
Şanghay, 22 (Radyo)- Ec· 

nebi tebeasının .,1 henüz şehri 
tahliye etmemesi""i~bebff~:-Nan 
kinin bombardımanı henüz 
başlamamıştır. 

Amerika Hariciye Nazın B.I 
Kord;.:-·H~:-Japonya Hariciye 
Nezaretine verdiği bir notada 
resmen harp ilin edilmediğin-
den Japonların, ecnebi teba· 
alarmın geri alınması hakkın
daki taleplerini haksız buldu-

ğunu bildirmiştir. 

Ongon, 22 (Radyo) - Ja
pon tayyareleri, iki taraftan 

kantonu bombardıman etmiş· 

lerdir, zarar çok büyüktür. 

Çin mahalleleri baştan ba

şa harap olmuştur. 

Japon tayyareleri, bomhar· 
dımandan sonra iki gruba 
ayrılmış ve şehiri tcrkeylemiş· 
tir. -----------..... ~~-------

Muahede!ere hürmetsiz-
liğin arttığı devir 

Bay Litvinof bu tehlikeye bil
hassa nazarı dikkatı celbetti 

Cenevre, 22 (Radyo) - Ulus· 
lar sosyetesi asambleei, bugilo saat 
10,30 da AA• Hanın riyasetinde 
toplanm11tır. 

Romanya Hariciye Naaın B. 
Antoneıko sös almıı, kilçük itilif 
devletleri namına beyanatta bulun• 
muıtur. 

B. Antoneıko Hcümle de· 
miıtir ki: 

- Kilçft.k ilillf iovletleri, 
Uluslar soıyeteaino her suretle 
ba~lıdır. Bunu, beynelmilel mak· 
eadlar için dogil, iıtikltlimizi k.o· 
rumak istediğimiz için ıöylilyoruz. 

Uluslar eosyetcaine eadık kal· 
mıı, bütün devletler bir umde ol· 
malıdır. Küçük antant devletlerini 
ali.kadar eden meeele, her devletin 

b:ııkalannın menafiini göz önilnde 
tutmak ıartile, kendi memleketin• 

de! istediği ıelr.li idareyi intihapta 
serbest olmaeı vo dileği gibi hare· 
ket edebilmesidir. 

Bundan sonra Avuıturalya de· 
legeıi B. Broı eöz almıa ve iptida! 
maddelerin taksimi meeeleei etra• 
fında noktai nazannı teırih ettik· 
ten sonra, e6zil 1ıpanya ile Çino 
çevirerek tunları ıöylemittir: 

- Uluılar ıoıyeteıi, bu iki 
devletin feryadlannı dinlemek mec· 
buriyetindedir. Akli takdirde vazi· 

fesini yapmamıı olur. 
B. Broııtan sonra, Rus Harici· 

ye Naun B. Litvinof söz almıo ve: 
- Mütecavizler, ıon zaman· 

larcJa çoğalmıotır. Bunlar, ordularla 
baaka devletleri tehdid etmekte ve 
makeadlanna bu ıorelle nail olmak 
yolunu tutmuo bulunmaktadırlar. 

Uluslar sosyetesini takviye 
etmek için, bu müeueseden 

çıkmış olan devletlerin tekrar 
celbini ileri sürüyoruz. Bence, 
Uluslar sosyetesi böyle bir 
neticeden pek fazla bir istifade 
temin edemez. 

Uluslar sosyetesinden uzak· 
taşmış olan devletlerin bir 
kısmı, komünizme karşı müca· 

Bag Litvinof 
dele ettiklerini ileri sürüyorlar. 

Bu, kendi maksatlarını örtmek 
için bir kalkandır. 

Diyorlar ki, Rusya, lspan· 
yada komünizmi tamim etmek 
istiyor. Bu iddia tamaman 
vahidir.lspanyanın komünizmle 
hiç bir alakası yoktur. lspan· 
ya, demokrasi perdesi altında 

Devamı 4 ncü sahifeth -
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Anastnı Ciör j 

_ı_ı_Kızını Al 
Kızıl sultanın milyonları davasına 

Zurihte devam ediliyor 

f 
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Sevgilisi uğrurı• 
Çocuğunun ölümiıtd 

razı olan ana! 
Pariste bir gece bir ad•· 

14 senedir süren bu d;va karma-karışık bir ;~\:\~;J.:ir1:;!~' ~~~:!~ Yazan: Sermet Muhtar No. 88 
__ H._a_k_k_u_r_a_n_k_a_fe_s-in_d..;e_k..;:i;...y..;:a:...·--K-o-r-d-iy-a-l-ş-iş-e-si-n-in......, ... m-.a-n_.t .... a.oırı-n•ı' fh d d V • ) h ki t ) b•J de. kanalizasyon tesisatını 
labuk suratlı, ahu simalı genç açtı; iki yudum içti. sa a a ır' arıs er a arını sa mış ar 1 •• kapağını açarak bir gazete~ 
de, kendisine gün doğarak, Kahya kadın atıldı: Zürih'ten Fransızca Paris • muhtelif memleketlerde açılan lş•e bu gibi sepepler ileriye sarılı bir paketi içeriye attı. 
nihayet pencerede, tazeyi ya· - Aman, fazla kaçırma ka· Soir gazetesine bildiriliyor: dava dosyaları bir biri üstüne sürülerek iddia edilen haklar görülmüştür. Biraz sonra .
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kalamıştı. dıncağım. Ziyadesi belki sem· Kızılsultan Abdülhamidin mil· yığılarak şimdi koca bir dağ verilmemektedir. Bul vaziyeti ğımdan bazı sesler geJınıye Qı 
Külüstür oğlancağızın dur· dir. yonları etrafındaki davaya bu teşkil etmiştir. Tab·i olarak görünce Abdülhamidin varis- başlamış ve lağım kapağı ~ 

bini, murbini ne gezer. O Gene, gelin güveyin yatak günlerde Zürih mahkemesi bütün bu davalarla alakalı Jeri Johau de Kay isminde bir hp araştırmalar yapılınca t· il1 
sabah, avuçlarını bükerek, dur· odasından ses: tarafından bir son verileceği memleketler arasında Türki- adam bulmnşlar, bundan yar· ket içinde henüz doğmuş 
binle bakıyormuş gibi yaparak - Gül goncam!. Neredesin; ümid edilmektedir. 14 sene· yenin de kendine mahsus bir dım istemişlerdir. Bu johan çocuk bulunmuştur. Çoc 
türlü İşmarlara girişmişti. Başı gelsene yavrucuğum, güzel ka- denberi devam eden bu da- vaziyeti vardır. de Kay denilen adam Ame· sıhhatli gibi görünüyor, 
açıkken, tepesine fes kondu· rıcığıml. vada Suriye, Irak, Filistin, Bu davanın muhakemesi rikalı bir muharrirdir ki, bir nız ağlıyordu. ~ ıı 
rup aşağı yukarı oynatmalar; Eda, bunları duyuyor. Gene Amavudluk, şarki Ürdün gibi esnasında avukatlar ve hakim· çok l.eyr·elmilel mali mes'ele· Memnu bir aşkın mahsıl f 
yani aşnalık ve selamlaşma aldırış etme yok.. Kılını bile memleketlerle beraber, Yuna- ler bugünkü beynelmilel ilim- lerin arkasında müşavir sıfatile olduğunda şüphe kalmıyan d 
vaziyetleri.. Sonra, eli kalbi- kıpırdatmadı.. Gene pencere nistan, İtalya, Fransa, Ame· )erin hemen hepsine temas mühim roller oynamış bulun- yavru bir darülacezeye b ~ u 
nin Üstüne koyduktan sonra önünde; karşıki beyaz entarili, rika ve Kanada davacıdır. etmek mecburiyetinde kalmak· maktadır. Jahon de Kay daima kıldıktan sonra bu çocU t s 
parmaklarını bir araya topla- beyaz tenli delikRnlıda. Abdulhamid 1918 de öldüğü tadır: Hukuk ilmi, hukuku hususi trenler içinde seyahat lağıma atan ana ve baba h• tr 
yıp ağıza götürmeler .. Puseler Tuvalet odasının yatak oda- zaman yirmi iki mirascısına düvel, hukukutabiiye, harp eder ve dünyanın en büyük kında tahkikata başlannııştır· l 
yollamalar.. sına açılan iç kapısını da ki- büyüle: bir servet bırakmıştı. tarihi, etnoğrafya, jeoloji, koz- diplomatları ile atbaşı beraber Tahkikat bitmek üzere i~ 

Sonra, iki avucunu üstüste litlemiş. O yandan da apanaı- Bu servet imparatorluğun muh· moğrafya, milletlerin kendi ken· yürür. Abdülhamidin mirasçı· zavallı çocuk ölmüştür. ~ 
yapıştırıp bir yanağa koyma; zın girilmeğe set çekmış. O telif memleketlerinde bulunu- dilerini idare etmek hususun- ları bu adamı bulduktan sonra A!d~e ~:~:s~d7nJ; bf:ş~J 
başını yana eğme .• Bu vazi- korkuyu da bertaraf etmiş.. yordu. Harp esnasında impa· daki hakları, bir memleketin kendisine davanın kazanılması b ~ 

olduğu anlaşılmış ve e 
yette, kapalı gözlerini aralıya· Elinde durbin, karşıyı seyirde. ratorluğun parçalanması üze- serveti o memlekette hakim hali· de büyük bir hisse va· tevkif edilmiştir. 
rak süzüm süzüm süzme.. (Gül goncam!) lar, (Güzel rine, bu servet o, memleket olan müstebit hükümdara ait detmişlerdir. d 

Andre Fure, bun an 
Eda, fevkalade hoşuna gi· karıcığım) lar, (Bir tanecik parçaları hangi devletin eline olabilir mi meselesi.. işleri ilk zamanlarda çok iyi l 

20 
d 1.1 

d sene evve yaşın a 
en bu karşıki komşu delikan· yavrucuğum!) lar, daha gevşek geçti ise, onda kaldı. Miras· Abdülhamidin yirmi iki mi· gitmiştir. Abdülhamidin miras· Didenot adında bir genÇ 

lının bütün hareketlerini, ayni ve zebun bir sesle, bir iki çılar, kendilerine düşen hisse· rascısının iddia ettikleri ser· ç J .rı maksatlarına ermek hu- d l ı 
güzel bir ka ın a tanışrP 

aynına taklit ediyordu. Ayıp kere daha tekrarlandı. leri bu hükumete müracaaat vetler imparatorluğun dağıl· surn ıda büyük bir ümide düş- Gençler, ara-sıra kol-kola 
değil o, içinden geliyor; ken· Sofada, kapı önlerine çö· ederek istediler. Fakat bu hü- ması üzerine muhtelif memle· müştür. Fakat günün birinde 1 d 
d zintiler yapıyor ar ı. 

ini tutamıyor. melm'ş kafa k f ve m· ·· kilmetler bu malları ·vermek ketler arasında ı"nk"ısama uğ· bu adam birdenb 'r~ ortadan s B 1 
' a aya r ış uç Kimsesiz ve Paris'te a 

itişik odadan, vezir zade· hatun, yani Abdülvehhap pa· istemediler. ramıştır. Fakat bu memleket- k ıybolmuştur . O zamanaan- olan Andre Fure, biraz 5o 
nin gırtlağı IUaplı, çatlak sesi şanın hanfendi, kahya lkadın 14 senedenberi devam eden ler muhtelif derecede olmak beri bu adamı gören bulun· d d 
çıktı: F k J h K sevgilisinin otur uğu o Aymlıayat hanım, kırk yıllık bu çetrefilli davanın bugün de üzere ayni zamanda Osmanlı mamıştır. a at o an de a· nakletmiştir. 

- Gül goncam! emektar Zülfüyar kalfa, bütün halledileceği pek muhtemel imparatorluğuna karşı hem yın esrarına mahrem olan di· Bu çiftler az zamanda 
Eda, gene pencerede. Dur- bu yürekler dağlayıcı hitapları değildir. varis, hem alacaklı, hem borç· ğer b'r adam daha vardır ki varda herkesin nazarıdik 

bin elinde, işitmemezlikten ve bitişiktenl cevap çıkmama- Abdülhamidin varisleri na- lu vaziyetine girmişlerdir. Me· bu davanın bütün dosyaları celbetmiştir. Mahalle hallcı 
geldi· J d ı d mına dava ed"I al l" b l k 1 d b .. ~onun elinde bulunuyordu. 

A arı uyuyor ar ı. ı en par arın se a u mem e et er en azı· ~ iki gencin saadetine gıpt~•. ı 
Ynı. çatlak U" ' h b k" 50 ·ı · ·1· ı· l d k O Fakat iş burada da kalma-ses: ç ağız, ep ir arada, so· ye unu mı yon ıngı ız ı· arı var ır i smanlı impa· yorlar. Bu hal bundan 

- Gül goncam, Edacığım lukJarı karışarak bir (AJlahl) rasıdır; şimdiki Türk parasına ratorluğuna ikrazatta bulun· mıştır: Yirmi iki mirasçıôan ay evveline kadar böy1e 
neredesin ?. k ı k ·ı k ı b 'k B b İ on yedisi iki Amerikalı ile çe ti; ayni cüm eyi te rarladı. çevrı ece o ursa u mı tarın muştur. u iti arla mparator· vam etmiş ve son zamaıl, 

Sof d Şirket aktetmişlerdir. Ameri· · d a a, gçne yanyana · ya- - Şırfıntı, öldürecek oğlanı! en aşağı otuz milyon lira tu· luktan alacaklıdır. Andre Furet, sevgilisinı 1 
na 'k' kaf kada Richmonde Ottoman B şmış 1 1 anın ağız ağıza Üçü birden, ellehile başla- tacağı anlaşılır. Fakat umumi harp netice- etmeğe başlamıştır. ti 1 
fiskosları: rını kavradılar. Parmakları Bu davayı tahrik eden in· sinde bu memleket Osmanlı imperiaJ estates incoporated bir müddet sonra gerıÇjit ~ 

D ? K f ismindeki şirketin iki şubesini . l k · b l bdO!F A - uyuyor musun ocası saçlara geçirip, Kadiri derviş· sanlar yalnız bir memlekette mparatorlugw undan bir hisse anne oma iızere u u ,J " 
w teşkil eaen bu şirketlere mi- aıı çagırıyor; kaltak cevap bile lerinin zikirde cezbeye gelme- değildir, dünyanın dört köşe· almış olduğundan bu itibarla rasçılar tarafından Abdülha- anlamış, bu sırada genç ·' t 

vermiyor. Tuvalet odasında sine benzer bir şekilde, kafa- imparatorluğa karşı borçlan· sevgilisine çocuğunu düşdr 
· t k sine dağılmış kimselerdir. Bü- midin bıraktığı bütün miras· k f · · ış e, aya sesleri duyuluyor,· lannı o"ne, arkaya salladılar. mıştır. ı k ı sini te li etmıştır · 
d l rf tün bu davacılar tarafından ar ter o unmuştur. ı·ık .. "t dd'd o 0 aşıyor şı ıntı. - Yandık; tarumar olduk; Zira imparatorluğun tasfiye· Bundan sonra bu meşhur once mu ere 1 

- Elinden gelse, bı"r kaşık k d · d h" 1 J genç kadın nihayet burıô ocağımıza incir dikildi. a mım, ne bu, deli mi ol· sın en ısse a an mem eket davanın en büyük avantürye• J1J 

suda boğacak çocuğu .. Düz Hanfendi, kordiyal şişesini dun?. Bir sürtük yüzünden bu hisseye isabet eden alacak leri toplanmıştır. Yukarıda is- bul etmiş ve bir ebeye 1 e 
taban olduğunu geldiği gün- dudaklarına yapıştırdı. İki yu· tatlı canına kıymağa kalkışır- ve borçlardan da mesuJ gö· mi geçen Richmond şirketi caat etmişlerdir. Ebe altı' 
den söyledim. Kime meram dum içti ... Yanındakilerin dil- san bağlarım billahi. Hekim rülmektedir. - DetJamr 3 ncü fiahifede - olan çocuğu almıştır. rı 
anlatabildim? "Sesini alçalta- Jeri işliyor: ilacının fazlası semdir. -------·-------------- Facianın bundan s~ 
rak:., Anası olacak karı adam -Müşaade et kadınım, kal· Zülfüyar kalfa, yalan yanlış ltalya ne ı•stı•yor?. malumdur. Andre yaşa Et 
ol.saydı bu akıbetlerı· go"rmez- d (K J )l olan bu çocuğu bir gaı tağın şim i yuvasını yapayım. u cuzu eri okuyup hanfen· 
dık. Bütün kabahat o koyun Tekmeleri güm güm veriştire· dinin yüzüne üflüyor, kolları· F • • -h· l~k· b k sararak lağıma atmıştır. b 
dedede.. yim kapıya .. Cevap vermeke nı, bacaklarını ovuyor, kahya- ransa IÇID te 1 e iiyü tür. Genç kız bu cinayet 

O zamanki saatle alaturka ağzına kira mı istiyorsun yel- nım, kadınının tepesinden, ltalyanın Sicilya' da yaptığı İngiliz filosunun bir kısmını kında demiştir ki: . 
üç, üç buçuk suları .. Biraz loz diye avaz avaz haykıra· ensesinden tutam tutam saç- manevradan alınacak ders ne· Pasifik denizine alıkoyacaktır. - Andre benim içırık 
sonra öğleler okunacak. yım. lar yakalamış, (iyilik, sağlık- dir? Bu manevralar ltalyan Fa Mussolini ancak İspanyada ve şeydi. Ben onu dimdeo ud 

Abdülvehhap paşanın han· f d lJ l) · · · b l d l h k malc istemedim. Bir Jil - Han en iciğim, fZın ver tır inşa ah diyerek çekişti· şızmının es e iği niyet er a Süveyş kanalının ilerisinde ge· ~ 
~fendi di, kahya kadının dedı'gw 1• b k ç d k d k k b ten beri başka birini se ana; artı erkes amarla- rıyor. ın a pe açı ir gösteriş nişleme sayesinde, Fransa ve tı 
gibi koyun dedelerdendi. rım ayaklandı. Bırakın beni·, - Müslüman, kelimei şe- idi. İtalya'nın Hava ve Deniz olduğunu, hatta onuP 

Y 1 k İngilterenin Akdenizde •efev- l w • • b"l" durtı· a nız afaca gayri müslim- handini vereyim bu karının.. hadet getir, salavat getir, ab- üsleri İtalyayı elan Akdenize t ev enecegını _ı ıyork . gıı 
lerden değil. Etrafa rahat, · Esirci Kör İbrahimin acemi destli isen şuracıkta secdeye hakim bir vaziyete getireme· vuklarına nihayet verebilece- cuğumu sevemıyece tı. 
huzur da vermemede.. halayıklara yaptığını yapeca· bir yüz koyuver; başını kaldı- miştir. Bugün her İtalyan Üs· ğini ümit etmektedir. heple çocuğun ölmesine 

S. · ı· h 1 G - DPvrrmı ..J. ndı sahift•rfo oldum mır ı, ev am ı. ece yarı- ğım. Saçından yakala; vur du- rır kaldırmaz da Hızır aley- sülharekesi bir korsanlık yuva· ·· 
!arını geçtikten sonra bile gö· vardan duvara. Gavurdum yüsselamı çağır! diyordu. sıdır. Bütün İtalyan korsanlık- lzmir Vilayeti Muhasebei il 
zü uyku tutmaz. Mülahham Müslüman oldum deyinceye Eda, tuvalet odasında, hiç larının ispanya harbile bir ra· 
vücut)ü; artiritik; albominli. kadar; senin, kocasının eline, istifini bozmamada. Durbini bıtası vardır. Fakat Mussolini susiye Müdürlüg"' ünde : 
İki kirpiği biraz kavuşsa göz ayağına kapanıncaya kadar.. yanına koymuş, gene pando· bu korsanlık hareketleri ve 
kapakları şişmede. Her sabah Abdülvehhap paşanın han- mimada. Frankoya karşı doğrudan doğ· 
yatağından gizaJaJa kalkar. fendi, her tarafı pelte kesile· Saçlarım çÖ!:meler. Omuz· ruya gösterdiği rnüzaheretlerle 
Abdesthaneye bile gitmez rek yan üstü serilivermişti. )arından öne sallandırmaJar; ispanyada sağlam mevkiler 
odasına çömlek getirtir. Bir elinin baş parmağı da boynundan dolayarak göğsü· elde etmeyi istemektedir. Bu 

Abdülvehhap paşanın han· dudaklarında: / nün üstünden çaprazlama sar· mevkiler, karadan malik ola-
fendi de ayaklanmış, odasın- - Susun; sesi kesin; şimdi malar. Birden gene dağıtarak, cakları hinterlanda o nisbette 
dan sofaya kadar ·gelmiş, ka· lüzumu yok gürültünün. Olmaz, kantocuların kanto aranağme· sevkülceyş noktai nazarından 
palı kapıların önündeki Zülfü- katiyyen olmaz!. Diye depre· 'sinde, gerdan kırıp omuz tit- ehemmiyet kesbedecektir. 
yar kalfa ile kahyanın görün· niyor, baygınlıklar, aygınJıklar retişlerinden sonra yaptıkları Diğer taraftan İtalya geniş-
ce, o da yanlaı ına çöLüvcr- geçiı irken, göğsünü bağrını gibi, başını öne sr.ırkıtıp bir leme siyasetinin ikinci mer-
mişti: çekiştiriyordu: den geriye alarak, kolanları halesi olan Süveyş kanalında 
· - Çocuklar hala odaların- - O mahalle karısına bır yelpaze gibi havalamalar. ilerlemek, Kırmızı denize ter-
da mı?. Kalkmadılaı mı?. şeycikler olmaz; üste çıkar. Karşı penceredeki zibidi cihan Yemene girmek istiyor. 

Çömelmiş kadınlar, göz kırp· Zaten evimizde gozu yok. oğlanda da, avuçlarını büküp İşte bu sebepledir ki, Musso-
tıJar.. Oturmıyacağım da oturmıya· durbine benzeterek bakık ba· )ini ; Japonyamn tecavüzlerini 

Bir elinde kordiyal şişesi, cağım diye kalkışır; oğlacağızı k1p bayılıyormuş gibi düşme- nümayişkarane bir surette teş· 
öbüründe yarım limon bulu- mahveder!. ler. Tekrar kalkıp bir bardak vik etmektedir. (Manevralar 
nan hanfendi de oracığa çö· Gene kordiyal şişesini ağ· almalar, bir yudum alırken münasebetiyle bir Japon heyeti 

götürürken, kahyanm içemez gibi yapıp bardağı Kral tarafından kabul edil-
eıır~ .. eden asatı atmalar. 

Senei sabık bedeli 
Lira K. 

24 00 
25 00 
10 00 
75 00 

Yeri Cinsi 
Narlıderede eski mezarlık mevkii 10 dönürP t 
Balçova ilıca mevkii ' 2 ,, 
Kavaklı pınarda 20 ,, 

•' 

Balçova ılıca mevkii 48 ,, 
376 ağaç rıı' 

10 00 Kilizmanda 10 dönü!11 t 

95 00 Narlıdere eski mezarlık mevkii 250 ağaç b' 
25 00 Kilizmanda beyçiftJiği Beyçiftliğİ * 
21 00 Narlıdere eski mezarlık mevkii 4 dönüm b~~ 
00 00 Emrezde 8 ağaç zeytin 8 ağaç ıef 
00 00 Altındağda 48 ,, ''v 
35 00 Karşıyaka lktısat sokağında 24 No. ltı tı. 
İdareyi hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cı 

gösterilen akar kiraya verilmek üzere 15 gün müddttlt I 
artırmaya çıkarılmıştır. Şartlan öğrenmek istiyenlerin be 
Hususi Muhasebe müdüriyeti varidat kalemine v~ peY .. 
istiyenlerin de ihale günü olan 30-9-937 perşembe 1. 
pozito makbuılarile birlikte 10 dan 12 ye kadar v· 



!ihife 3 (Ulusal Birlik) 
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Zıl suitanıi'i ıoEuTsc~~ !:E~~~:E LINıEjOiivier ve şü-ı • ratelli Sperco 1 -:-

22 Eylül 931 

• ·ı HAMBURG k" L. •t d z .ql YOD 8rl "MACEDONIA .. vapuru 11 re &Si imi 1 Vapur acent"~l 
9afıarafı 2 inci sahi)ede • Eylülde ROTTERDAM, H:A.M- Vapur &Cenf aSI ROY AL NEERLANDAIS 

nsucatı 

nou ·m Şirk c·,; 
Halkapınar kumaş fabrikası 

ndan vukubulan şikayet BURG ve BREMEN i~n ha- KUMPANYASI 
ne fsviçre zabıtası Den- reket edecektir. Birinci Kordon Rees binası "TRAJANUS,, vapuru 25-
isıninde bir Alm~n ve • ANKARA,, motörü 21 Ey- Tel. 2443 9-937 de gelip BURGAS, 

on [emheny 1 smınde bir 1ülde bekleniyor. 28 Eylüle ELLERMAN LINES VARNA ve KôSTENCE li-
r tevkif olunmuştur. kadar ROTTERDAM, HAM- LONDRA HATTI 

lclı "MALVERNIAN,, vapuru manları için yük alacaktır . 
.:ond şırketi ile Abdül· BURG ve BREMEN için yük 10 Eylülde gelip 17 Eylüle "TRiTON,, vapuru 5-10-937 
1 

in on yedi mirasçı ara- alacaktır. kadar LONDRA ve HULL de ROTTERDAM, AMSTER-t alc:aeclilen mukavelele~in AMERICAN EXPORT UNES için yük alacaktır. DAM ve HAMBURG liman· 
t , rı de bu adamların elın- THE EXPORT STEAMSHIP "MARONIAN,, vanuru Ey-
oul t B k t t t'.'. larına hareket edecekti. 

t unmuş ur. u on ura - CORPORATION lülün ' ortasında LONDRA, 
nasıl olmuş da ou adam- "EXPRESS,, vapuru 9 Ey- HULL ve ANVERSten gelip SVENSKA ORIENT LINEN 

~n eline geçmiştir? Kimse lü1de tiekleniyor. NEVYORK yük çıkaracaktır. "BIRKALAND,, motörii 2-

r ~ anlayamamıştır. . . i in yük alacalCtır. "PHILOMEL,, vapuru 29 10-37 de ROTTERDAM, HAM-
şın en garıp olan cınetı ç • ı, G 

dur \i bu iki adam tevkıf "EXMOUTH,, vapuru 22 Eylülden 8 Birinciteşrine kadar BuRG GDYNIA, DANTZI 
Unduktan sonra tekrar ser· Eylütae &ekleniyor, NEVYORK LONDRA için yük alacaktır. BAL TIK ve D

0

ANIMARK li-
sl bırakı)mış her ikisi ele için yük a1aca\a:ır. LIVERPOOL HATTI manlarına hareket edecektir. 
'ris'e "t '". "EXIRIA,, vapuru 28 Eylüle "MARONIAN,, vapuru 16 "BARDALAND,, motörü 
\ gı mış~ır · .,, NEVYORK Eylülden 22 Eylüle kadar Ll-4 seneaenberi devam edip doğru lielClenıyor, 16-10-937 de ROTTERDAM, 
en bu meşbur davaya şimai için yük alacala:ır. VERPOOL ve GLASGOW 
h için ~k alacaktir. HAMBURG, DANTZIG, GDY· 
. mahkemesinin bir netice THE EXPORT STEAMSHIP ARDI AN 17 NJA, NORVEÇ, BALTIK ve 
ceti tallm'in olun#or. CORPORATION "M NI " vapuru 

Davada Abdülhamidin mi- PiRE AKTARMASI SEYRi Eylülde LIVERPOOL ve DANIMARK limanlarına hare-
~ıları doğrudan doğruya SEFERLER SWENSEAdan gelip yük çı· ket edecektir. 
~kadar değildir, onun için "EXCHORDA" vapuru 10 karacak. "VIKINGLAND,, motörü 
~nlar sadece. şahit . sıfa!ile Eylülde PIREden BOSTON "MARDINIAN,. vapuru 29 3-11-937 de ROTTERDAM, 
;ıtenecekleroır' Fılhakıka ve NEVYORK için hareket Eylülden 6 Birinciteşrine ka- FIAMBURG, DANZIG GDY-
~sçılardan 17 ~\ haldarını edecektir. dar LIVERPOOL ve GLAS· NIA, DANIMARK limanlarına 
Ottoınan 1mperial Ösii'ı nlı "EXCALJBUR" vapuru 24 GOW için yük alacaktır. hareket edecektir. 
~leti ) adındaki şirkete 151• Eylülde PIREden 1BOSTON BRISTOL: L'E.ITH ve NEW- SERVJCE MARITIME 
'llcrnışlarsa da bu şirkel te ve NEVYORK için hare'ket GASTELE HATTI ROUMAIN 
~?t~lmu~ olduğundan yeniden edecektir. . . "JOHANNE" vapuru Eylü- "ALBA·1ULYA" vapuru 10-

Türk 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağmız elbıseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
. Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
• Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRi KANDE-MIR 02-lu .. 

ı :.' - .. ' ~ ı"C> • ... ~.,IJ'•,.. ·'," ·•.~ -.;> r·" :. · ' .... ... · 
..1 ~·"1ı·lrı·'fl'! ........ "' .·v·e·..,,~ .. ·-· ."'.~ .. - • · v- •• 

lzmirPamu 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halka._ .:ırdadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş1 Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir .. 

1 

ilanlardaki hareket tarihle- Dokt r 
oır Londralı müessese ile kon- "EXETER,, vapuru 8 Bırın- lün ortasında doğru BRISTOL 10-937 de MALTA ve MAR-
~tato akdetmek lazım gel- citeşrinde PlREaen BOSTON için yük alacaktır. SILYAya hareket edecektir. etmez. 
Qılşt'ır. ve NEVYORK için hareket "ARABIAN PRINCE" va- ZEGLUGA POLKA S. A. D h f 1 t f ·ı·t · · 

ler. ,-

rile navlunlardaki değişiklikler

den acenta mesuliyet kabul A!i Agah 
a a az a a sı a ıçın Çocuk HastalıklNı 

S l 7 mrrasçı ha\!icinde kalan edecektir. puru Birinciteşrinin onbeşinde "L:ECHISTAN,, motörü 10- ikinci Kordonda FRATELLI mütehassısı 
l lılirasçı.,, Hi•hkemede tem- Seyahat müddeti: LEITH ve NEWGASTEL için 10·937 :.ıe ANVERS, DANT- SPERCO t 1 ğ 

~ r u .. vapur _ace~ 8 1 ına l lkinciBeylerSokağı No. 68 e(len ise Kinat!anın~ en PIRE-BOSTON 16 gün yük alacaktır. ZIG ve GDYNIA limanlarına muracaat edılmesı rıca olu· Telefon 
3452 ~lhim m:tt mü sscsesini \eş- PIRE-NEVYORK 18 gün Tarih ve navlunlardakiçdebği-1 hareket edecektir. nur. 1 

q eôen Montrcal bankasıchr şikliklerden mes'uliyet ka u y k k b ı d Telefon·. 4111/4142/2663/4221 , __ ı ______ _ • . . SERViCE MARITIME olcu ve yü a u e er- '!1111 

Şımdı Bu 'ffieselca~ aranan .ç l eailmez. ----.;..-------mc.':ı--=----------------n:ıaaı lloktalar şunlardır: Acaba .Ab- ROuMA N .. 
d ... th ""'·~· :ıu · ı:ı 12 Ec BUCAREST ... auııatn Yansı o araıt or-
t, h "BUCAREST,, vapuru 15 
ı·" ~· ş ot n ktfus lerin a- Eülülde gelerek avni gün KÖS- Dr. Dramı·r Atı· a bu işte hakları Vlr mıClır? ' ' ~ 
A.caba llu irtılyonları \emsil TENCE, SULINA, GALATı 
tden şirketler, mesela Irak ve GALATZ aktarması TU- Kamçioğlu 
Pttro1 -şirJCeti hu işe parma§ı- NA limanlarına hareket ede· Cilt ve Tenasül hastalıklar 

cel<tir. 
~· lcoyica mıdır? Acaba bu "DUROSTOR,, vapuru 27 
'tte ali1calı ö1an <jevletler~~- Eylülde beıtleniyor. KÖSTEN· 

ve elektrik tedauisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı· 

du1h'imıa namıni miras diva CE, SULINA, G'ALATZ ve 
~ '"' Elhamra sineması arkasında tuenler lefl1ne l>ır llile f~rlCe· GALA TZ alCtarması TUNA 

deceleler miair? Mesela lngil- limanları içın yulC alacaktır. 
ters? Meseti ftatya7 Fakat 
At>:aulhamid livasınClan bah
&edildikçe milyonlarca lira bü-i 
Hin dünyanın gözlerini kamaş· 
tarıyor. Kaldı ki bu milyonlar 
Üzerine şimdiye kadar geçen 
Zamanların faizlerini ve ka
lançlarmı da ilave etmek iça
bediyordu. Bunun için ondört 
seneden beri Abdülhamid in 
ttıirası davası birçok memle
ketlerin kabineleri, devlet 
adamları, diplomatları arasın· 
da bitmez tükenmez bir mü
ıakere mevzuu teşkil ediyor. 

Acaba bu defa lsviçre mah
kemesi bu garip ve fevkalade 
meraklı davaya bir netice ve
recek midir? Ve bu davayı 

nasıl bir hükümle tasviye ede
cektir.? 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"SZEGED,, motörü 20 Ey
lülde bekleniyor, BELGRAD, 
~AVISAD, COMARNO, BU-
DAPEŞTE, BRATISLAVA, 
ViYANA ve LINZ için yük 
a)acaktır. 

jOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"AVIEMORE,, vapuru 26 

Eylülde beklenİY,or. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPAGNE,, vapuru Birin-

No.: 55 

citeşrin iptidalarında bekleni
yor, ANVERS için yülC kabul 
edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,, motörü 25 Ey
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,,motörü 24 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ! liman
lara için yük alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, gelme 
tarilileri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez." 

Birinci Ko~don, telefon 
No. 200- 2008 

Ucuz· taze v~ ferniz ilaç çeşitleri 
Ba"jldtah bayıll ,Siilepçioflu hanı karşıs'lnila 

Hamai NiJzhel (jançar 

Sıhhat Eczahanesinde 

Kum 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
----------~----~~~~~~~~~~ 

Nyon mukavelesinin tatbikine başlanması 
yada derin bir aksitesir yaptı. 

Ital-

Italya, Akdeniz işlerinde diğer devletlere iltihak zaru
retini şimdiden hissetmeğe 

Paris 22 (Radyo) - ltalya, Akdeniz konferansına iştirak 
etmemekle neler kaybettiğini artık idrak etmiştir. İtalyanın 
tam ortasında bulunduğu Akdenize diğer devletlerin istediği 

gibi tahakküm edebileceği fiilen görülmüştür. 

haşlamıştır. 

Latin denizi, halen Nyon kongresi erkanının bir oyuncak 
havuzu halindedir. Ve bu devletler biranda İtalyanın bütün 
muvasalalarmı kesebilecek vaziyet ve hakimiyettedirler. 

ltalyanın üssübahrilerindeki tahşidat, Trablusgarba sevke 
başladığı kuvvetler, kontrol devletlerince kıymetsiz ve manasız 
hareketler addedilmektedir. 

İtalyanın maruz kaldığı bu vaziyet, yeni bir siyaset takibini 

icap ettirmektedir. Duçe, İngilizlerle uz)aşarak hedeflere var· 

mak yolunu tercih etmeğe başlamıştır. Bu sebepledir ki İtalya 

Kralının yeğeni Dük Daust Londraya gönderilmiştir. Seyahate 

şahsi bir mahiyet atfedilen Dük, bilhassa İngiliz Başvekili ile 

bir mülakat yapmağa çalışacak ve İtalyan emperyalizminin İn· 
giltereye muarız olmıyacak şekilde seyrini taahhüt edecektir. 

Yeni haberlere göre, İtalya Akdeniz konferansı mukarreratı 
kabul ve kontrola iştirak edecektir. 

-------· ............ 1 
Şeyh Rıza 

İstanbul, 22 ( Hususi ) 
Asi sergerde Seyyid Rıza Er
zincandan sevkedilmeden ev· 
vel, kendisine (Seyyid) değil, 
(Bay) diye hitab edilmesini ve 
Ankaraya götürülmesini iste· 
miştir. 

Sergerde, Elazize götürü
lünce telaş etmiye başlamış· 

tır. Sergerde: 
- Oğlumu öldüren aŞireti 

yok edecektim, ancak 30 ta· 
nesini öldürebildim. 

Demiştir. 
Rıza yakalandığı zaman üze· 

rinde bulunan dürbin, şüphe 
uyandırdığından, bunu nere· 
den aldığı tahkik edilmektedir. 

Evli kadına 
tecavüz 

Milis kazasının Kırcağız 
köyünde tütün tarlasında çalı· 
oan genç bir kadını ayni köy· 
den iki kişi zorla kirlettiler. 

Kadın evli idi, kocası, köyde 
bulunmuyordu. Öteden beri ka· 
dının peşini takibeden vak'a 
failleri, tarladan su almak için 
civardaki dereye inen kadını 
yakalıyarak kirlettiler. Failler 
Adliyeye verildi. 

Balkan 
Ticaret odaları 

kongresi 
Balkan antantı devletleri Ti

caret Odaları kongresi, bu 
ayın 27 sinde Bükreşte top· 
lanacaktır. Kongreye İzmir Ti· 
caret Odası namına oda umu· 
mi katibi B. Mehmed Ali ile 
Ziraat Bankası müdürü B. 
Aşki Eren iştirak edeceklerdir. 

Mütekaidi er 
1683 sayılı askeri ve mülki 

tekaüd kanununun 48 inci 
maddesinde yazıldığı veçhile 
memurlar ve mütekaidlerin 
ikinci derecedeki istihkak sa· 
biblerini birinci derecedeki 
müstabiklar arasına geçirmek 
istedikleri takdirde, tanzim 
edecekleri beyannamenin dai· 
e amirleri tarafından tasdiki ka-
fi görüleceği Maliye Vekale· 
tinden vilayete bildirilmiştir. 

Tütün rekoltesi 
Tütün mahsulünün kırılma 

işi bitmiş gibidir. Kuruyan 
tütünler, zürra tarafından bal· 
ya haline getirilmiye başlan· 
mıştır. Bu yıl tütün mahsulü 
kalite itibarile çok iyi olmakla 
beraber, havalar kurak gitti· 
~nden biraz noksandır. Tah
~ini rekolte, 32-34 milyon 
ilodur. 

Tarl.h kurultaııının Muahedelere hürmet 
~ sizliğin arttığı devir 

diinkii i~timaı 
Profesör 

"' ger 
Piattrın tezi ve 
tezler okundu 

di· 

İstanbuJ, 22 (Hususi) - İkinci da, profesör B. Pittann tezi ile 

Büyük Tarih Kurultayı, bugün yedi mühim tez okunmuotur. 

öğleden sonra saat on beote Dol· İstanbul, 21 (Hususi] .- ·Tarih 
ınabahçe sarayında tekrar toplan• Kurultayında Lazır bulunmak üzere 
mıştır. şehrimize gelen ecnebi profesörle· 

Toplantıya, Ulu Önder Atatürk rin, Türk medeniyeti hakkın· 
huzurlarile şeref vermişlerdir. Top• daki yüksek alakalan ve bu hu· 
lantıda, Başvekil General İsmet euslaki tezleri çok mühimdir. 
İnönü, B. Celal Bayar ve diğer Kurultayın yarınki içtimaında 
vekiller hazır bulunmuolardır. okunacak tezler de bugünden Ku· 

Kurultayın bugünkü içtimaın· rultay riyasetine verilmiotir, ---:-, _____ .,_ ........ , .. _,.._ _______ _ 
Milli güreş ekibimiz 
Dün alkışlanarak teşyi edildi 
Bir haf tadanberi eehrimizde 

bulunan milli güreş ekibimiz ve 

misafir Yugoslav, Yunan gürevçi· 

leri dün saat 19 da Ankara vapu· 
rile İstanbula hareket etmi~lerdir. 

namına kafilelere &}n ayn bu· 
ketler verilmiotir. 

Yarın, İstanbula varacak olan 

gürevçiler, cumartesi ve pazar gıl· 

nü latanbulda iki müsabaka yapa• 

Misafirle" vapurda Türkspor caklardır. Bu güreşlere, milli takı· 

Kurumu bö1ge idare heyeti, bele· mımız tam kadrosile, Yunan, Yu· 
diye reis muavini ve sporcular ta· goslav gilreoçileri de en kov• 
rafından baretle teşyi edilmişler, vetli pehlivanlarile muhtelit olarak 
belediye ve mıntaka spor teşkilatı iştirak edeceklerdir. 

----~------·~·~, .. _ ......... --~---
iş dairesi 

Gazeteciler için de bir 
nizamname hazırhyor •. 
İstanbul, 22 {Hususi) - İk· 

tısad Vekaleti iş dairesi, ga· 
zetelerde çalışanlar için de 
bir iş nizamnamesi hazırİamak· 
tadır. 

Bu niıamiıame ile, gazeteci· 
lerin çalışma saatleri tahdit 
edilecektir. 

ir kaza 
Dün akşam hükumet onun· 

deki meydanda bir kaza ol· 
muştur. Kazım adında bir 
genç, Alsancaktan Birincikor· 
donu takiben Konağa doğru 
gelirken, yolda şoför Saffetin 
idaresindeki 364 numaralı 

otobüsün pençeresine tutun· 
muş ve otobüsün süratinden 
istifade ederek Konak mey· 
danına kadar gelmiştir. 

Otobüs, saat kulesi civa· 
rında manevra yaptığı sırada 

muvazesini kaybeden Kazımın 
idaresindeki bisiklet birden· 
bire otobüse çarpmış ve ti· 
monu parçalamıştır. Kaza 
esnasında yaralanan ve bayı
lan Kazım, epey uğraşıldıktan 
sonra ayıltılmış ve tedavi için 
memleket hastanesine gönde
rilmiştir. Şoför Saffet, nezaret 
altma alınmıştır. Kaza tahki
katına adliyece el konmuştur. 

P 18 n sız lığın 
neticesi 

Kız enstitüsü için imar sa· 
hasında Vasıf Çınar bulvarında 
geniş bir arsa satın alındı; 

bu arsaya ve müessesenin ih
tiyacına göre bir plan yapıldı 
ve tatbikatına geçilmek sıra· 
sı da geldi. Fakat son daki· 
kada bir ihtilaf çıktı. Enesti· 
tünün arsasının tam ortasından 
bir yol geçeceği ileri sürülmüş 
ve inşaat başlıyamamıştırl 

Nafia ve belediye mühen· 
disleri arasında uzayıp giden 
bu mes' eleye hayret etmiyoruz; 
çünkü bu hadise, planlar yü· 
zünden değil, hakiki manasile 
plansızlıktan doğmuştur, em· 
sali de çoktur. 

Belediye, enstitü için arsa 
alındığından habersiz midir? 
Buna imkan yoktur. Arsa alı· 
nırken • neden buradan bir yol 
geçeceğini alakadarlara bildir· 
medi? Mademki ortada bir 
plan, değişmesi, ihmali kabil 
olmıyan bir plan var, niçin 
şimdiye kadar sükiit edildi? 

Belediyenin bu hususta ıs· 
rarı yerinde görülmemektedir. 
Memleketi güzel bir binadan 
mahrum etmemek için yolun 
arsaya kalbedilmesi lazım ge· 
lecektir kanaatindeyiz. 

- Baştaraf 1 nri sahifede -
istibdat yapanların taarruzuna 
uğramış bir memlekettir. 

B. Litvinof, müteakıben U
luslar Sosyetesinde aza bulu· 

nan devletler arasındaki itti· 
hattan da bahsetmiş ve demiş
tir ki: 

- Uluslar Sosyetesini teş
kil eden devletler müttehid 

hareket ederlerse, mütecaviz· 

lerle pek ala mücadele edebi-
lirler. 

B. Litvinoftan sonra, Fin· 

landiya delegesi söz söylemiş 

ve müteakıben, açık bulunan 

azalığa Belçikanın intihabı için 

on beş delegenin imzasile bir 
takrir verilmiştir. 
t ti Belçika delegesi 8. Star da 

Eu hususta hükumetinden ta

limat almış ve azalığı kabul 

etmesi bildirilmiş olduğundan, 
Belçikanm, yarın müttefikan 
İntihabı kuvvetle muhtemeldir. 

Bren, 22 (Radyo)- Ameri· 
kanın bura sefiri, hükumetin· 
den aldığı talimatta, Çin me· 
selesini müzakere edecek olan 
hususi komitede müşahid sıfa· 
tile hazır bulunacaktır. 

Cenevre, 22 (Radyo)-Ulus· 
lar Sosyetesi Asamblesile Kon· 
seyının, yann müzakerelere 
nihayet vermeleri muhtemeldir. 
Esasen delegasyonların bir 
kısmı, dündenberi Cenevreyi 
terketmiş bulunuyorlar. 

• 
Yazımızın çokluğu dolayı· 

sile (Deniz kaplumbağası işi ) 
tefrikamızı koyamadık . Sa · 
yın okuyuculanmızdan özür 
dileriz. 

• ltalya ne istiyor? 
( Baştaraf ı 2 inci sahi/ede) 

Bizi (Fransayı) tehdit ede
cek tehlike pek büyüktür. 
Fakat bunun önüne geçmek 
zamanı henüz geçmemiştir. 
Hemen harekete geçmek şar· 
tile, İspanyanın meşru hüku
metine müzaheret ederek İs
panya ve Çinin himayesi için 
Milletler Cemiyetini harekete 

getirmelidir. Sulh kuvvetleri, 

bugün tehlikeyi haber verecek 
kadar kuvvetlidir. Akdenizde 
sevkü1ceyş şartlarının tetkiki 
bunu ispat etmektedir. Cina· 
yetin en büyüğü kuvvetlerin 
el'an zaaf siyasetinde devam 
etmesidir. 

-İzmir 2 ncı ıcra memurlu· 
ğundan: 937/6876 

Ferhat kızı Gülsümün Salih 
ve Ahmede ipotek bedelinden 
borcundan dolayı açık artırma 
ile paraya çevrilecek gayri 
menkulün ne olduğu: 4595 
metre murabbaı bahçe ve kule 
ve kuyusu ve birçok meyva 
ağaçları. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, nu· 
marası: Balçuva Kale caddesi 
mevkiinde. 

Takdir olunan kıymet: 800 
liradır. 

Artırmanın yapılaca§'ı yer, 
gün, saat: Birinci arttırması 

3·11-937 Çarşamba saat 14 
ikinci arttırması 18-11-937 saat 
14 de. 

1 - işbu gayri menkulün 
arttırma şartnamesi 20-10-937 
tarihinden itibaren 37/6876 
no. ile lzmir 2 icra dairesinin 
muayyen numarasında herke· 
sin görebilmesi için açıktır. 
ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, işbu 
şartnameye ve 37/6876 dosya 
numarasile memuriyetimize mü· 
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacak· 

lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri 

menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair 

olan olan iddialannı işbu ilan 

tarihinden itibaren yirmi gün 

içinde evrakı müsbitelerile bir· 

likte memuriyetimize bildirme

leri icap eder. Aksi halde hak· 

lan tapu sicilile sabit olma· 

dıkca satış bedelinin paylaş· 

masmdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar· 

tırmaya iştirak edenler artırma 

şartnamesini okumu~ ve lü· 
zumlu malumat almış ve bun
ları tamamen kabul etmi~ ad 
ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıl· 
dıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış isteyenin alacağına 
rucham olan diğer alacaklılar 
bulunupta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma on beş gün daha tem
dit ve on beşinci günü aynı 
saatta yapılacak artırmada, be· 
deli satış isteyenin alacağına 
rüchanı olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilemezse ihale 
yaıplamaz. Ve satış talebi dü
şer. 

6 - Gayri menkul kendi· 

22 Eylul 9.!!.-.--

lzmir Birinci icra Meınurlu· 
ğundan: ·r 

Bir borcun temini tahsı 1 

zımnında tahtı hacze alın80 
M u· Karşıyaka Soğukkuyu eşr . 

tiyet sokağında eski 25-27 ~~oı 
37 numaralı hane önünde kaın 
tahminen 23000 metre terbiin: 
de ve içerisinde bir motörlıı 
kuyu ile muhtelif cinste ıneY' 
veli ağacı muhtevi 384 his:e 
itibarile borçlu Vedat ve Mu· 
nire 89 zar hissesi ait ve heY' 
eti umumiyesi 4000 lira kıt 
meti muhammeneli bir kıt a 
bahçe 22 flkteşrin 937 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 11 

de açık artırma suretile satı
lığa çıkarılmıştır. Bu artırınad• 
satış bedeli muhammen kıyıne· 
tin % 7 5 ini bulmadığı takdi~: 
de en çok artıranın taahhüd~ 
baki kalmak şartile satış 1 
gün daha uzatılarak ikinci •" 
tırması 6 İkinciteşrin 937 ta·. 
rihine müsadif Cumartesi giinll 

saat 11 de yapılacaktır. s~ 
artırmada dahi satış bedelı 
muhammen kıymetin % 15 jııi 
bulmadığı takdirde en çok ar 
tıran taliplisi üzerine ihale 

edilecektir. Bu gayrimenkul 

üzerinde herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunan işbu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 

20 gün zarfında ellerindeki 

vesaikle birlikte dairemize uıi.i· 
racaatları lazımdır. Aksi tak· 

dirde hakları tapu sicillile sa· 
bitj tolmıyanlar payleşmadarı 
hariç bırakılacaktır. Şartnaıne 
2 Birinci teşrin 937 taribindeO 
itibaren herkese açık bulundll' 
rulacaktır. % 2,5 dellaliye mii~ 
teriye ait olup müterakim veri' 
ve tenviriye ve tanzifiyedeıı 
olan belediye rüsumu ve V•· 
kıf icariyeıi artırma bedelin' 

den tenzil olunur. 
2762 numaralı Vakıflar ka• 

nunu mucibincel tediyesi icsP 
eden faiz bedeli müşteriye 
aittir. Artırmaya iştirak etmek 
istiyenler % 7,5 pey akçesini 
veya milli banka itibar mek· 
tubunu hamilen birinci icra da· 
iresinin 937/11423 numaralı 
dosyasına veya icra münadi· 
sine müracaatlan ilan olunur. 

sine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde pa· 
rayı vermezse ihale kararı fesh· 
olunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle al· 
mağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırma· 
ya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasın· 
daki fark ve geçen günler için 
% 5 ten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca bük· 
me hacet kalmaksızın memu· 
riyetimizce alıcıdan tahsil olu· 
nur. Madde (133) gayri men· 
kul yukarıda gösterilen 3/11/ 
937 tarihinde İzmir 2 inci icra 
memurluğu odasında işbu ilin 
ve gösterilen artırma şartna· 
mesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 

lzmir Emrazı sariye hastaha· 
nesi baş tabibliğinden: 

Milli Birlik gazetesinin 8 Eylül 937 tarih ve 1100 sayısında 
miktarlarile muvakkat teminatları gösterilerek açık eksiltme 

ile alınacakları ilan edilen 8250 kilo ekmek, 4500 kilo koyun 

eti, 4500 kilo süt, 2700 kilo yoğurt ve 40000 kilo kok kö· 

mürü açık eksiltmelerinin bitiş tarihi olan 14/9/937 den iti· 

baren bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 
isteklilerin her cumartesi günü lzmir Emrazı Sariye hasta· 

hanesinde saat 11 de toplanan komisyona muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte müracaatlan. 3285 


