
Mllbadil Rumların panayırı· 
llııza gelebilmelerine mflsaa· 
de edilmesi Yunanistan'da se-

• ULUSAL • Brest de kanlı çarpışmalar 
olmuş 13 amele, 2 jandarma 
ve 3 polis ölmOştOr. iki ka· 
dın ve bir çocuk otobflste 

,. 
•nç uyandırmıştır. Bir çok 

8.uıııtar lzmi r' e geleceklerdir· lzmirde çıkar, akpmcı .ı:raııal gazetedir 
......... ' 

yanmıştır. 
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~ b'x x ~ ' •• • 5 r ~ >~ +YX~x i?fd?'M• f :ta:= ._ ı wı 6 r6?"- ~ ... --- ---1'*"' .....,, gıı ... --ilF?'?"iri3fi4 ;;: ..,..,..... · • • · t' ı x: >.y ı: 0<:a:::ı ?5Ff& E? 

Habeş imparatorunun bir diyevi ve bir söylevi Fransa'da kanh çarpışmalar 

llabeşistan'ın bütün ümidi Uluslar sos- On sekiz ölü, bir 
yetesinin vereceği karara kaldı çok yaralı var 

llaue Selise, -yağmur mevsimi~in geç~ek üzere olduğunu ve harbin iki kadm 
her an beklendiğini söyliyor. ItaJya sevkiyata devam ediyor muş! 

l\apitalistler, Ruzvelt'in Tavassutunu istediler! 
içinde 

ve bir çocuk otohfls 
diri diri yandılar 

1f ~iı·Ababa 12j(A.A) -
, •beı kralı Havas ajansı 
İll'1trıııa diyevinde ıu sözleri 
'' etıniıtir: 

-.· - "Bizim bilhassa ümidi
..:- btıyük Britanya ve F ran· 
._.•dır. Habeıistan ırk ve 
~~e~ farkı gözetmeksizin 
'-~ dıaı ile el lbirliği yapa· 
'a ~litiln uluslar ile çalıı· 

'( raberliğine hazırdır. 
~ aı_..ız, Habeıistan ergin
~kJ. ıhl&l edecek hiik&mrani 
ftıa rıııı zaafa uğratacak ve 
"-Ptrıtoru ile uluı ve ordu· 
~ prenıibini haleldar 
'5 •tele hiç bir ıeyi kabul 

Jtcektir. 
~ kralı ıilzlerini ıu 

bitirmiftir: 
'"8' h ... ita ır arb çıkacak olur· 
~ beıiatan kendiıini ıon 
,.._ kadar mlldafaa 

& ... kur." 
~le .. Ababa 12 (A.A)
~ Kralı vermiı olduğu 
~ bir ı&ylevde Habe· 
\ t. la Çağıralmamıt olduğu 
~ raflı Pariı görllımele
~ I01111cu hakkında şim
q; birıey ıöylemek müm
'olllladığını bildirdikten 

1ı f6yle demiıtir : 
' ' \'•imar mevıimlerinin 
' Jaldaııyor; ltalya ile 
~11~•1d anlaımazhğın ba • 
~ L~ır ıurette kotarılması 

.._,canan blltiin emek· 

Habe, imparatoru Japon sef irile konuturken 
lere rağmen, ltalya, komıu lu ile değil, reımen yapbjın 
iki ıömlirgeye asker ve mal- dan daha az ehemmiyetli ol· 
zeme göndermekten geri dur duğunu ve çllnkn Habeıiıta· 
mayor. Harp tehlikesi git • nın Oğaden çölllne mukabil 
gide ciddi bir ıekil alıyor. Habeı tehdidini artıracak 
Bununla beraber ümidim kuvvetli bir ıilih olan mab· 
uluslar ıoıyeteıindedir." reç iıtediğini kaydediyorlar. 

Roma, 12 (A.A) - Gaze· Bu çevenlere göre, impara· 
teler, Habeı impartorunun torun daha banıı~ver olan 
Havas aylarına verdiği diyev bu hattı hareketı, ltalyan 
hakkında henliz tefairatta · ıllel tedbirleri yllziiadendir. 
bulunmıyorlar. Ya;ı reami lstanbul 13 (Ôzel) - Ro
çevenler, bu yeni diyeve madan haber verildiğine ıö· 
l.ıiç bir ehemmiyet verme- re, 4 Eyliilde tekrar topla
mektedirler. _ nacak olan uluslar kurumun-

Bu çevenler Negllılln yap· da ltalyanın arzuıu iı'af e
mağa amade oldutuau ıöy- dilmezse, lta,ya kurumdan 
lediği tavizleri~, matbuat yo· çekilecek ve Clerhal 400 tay-

yare ile Habeşistana hücum 
edecekmiş. Alakadar çeven· 
ler, Italyan tayyarelerinin, r 
bombalarla beraber muhtelif 
hastalıklar doğuran mikrop
lar da saçacaklarmış. 

ltalya hllkilmeti, bu ayın 
16 ıacı ıünll Pariıte topla-

111acak olan &çler konferan· 
ıında da eski fikrini değit· 
tirmiyeceği söyleniyor. sn 
bakanlığının verdiği emir 6-
ıerine 1912 doğumluların ıon 
tertibi de ıillb altına alın· 

Brest ıehrinde vukua re· 
len kargaşalıklar eınaııada 
askerler tarafından ıilih iı· 
timal edilmiı13 amele, 2jan• 
darma ve 3 polis ölmllıttlr. 
Ameleden birçok ta yaralı

lar vardır. Karıaıalıklara 
sebebiyet verenlerden yaka· 
lananlar, birkaç saat içinde 
mahkemeye verilmiı ve 6 
aydan 8 aya kadar hapse 
mahküm edilmiılerdir. 

Arbedecilerin yakbklan 
otobüıleıden birinde iki ka· 
dın ve 1 çocuk yanmııbr. 

mııtır. . 
lıtanbul 13 (Ôzel) - Adiı· 

Ababadaa bildirildiğine ı&re, 
Habeı imratoru Haile Seli· 
se'ain baıkanlağı altında te· 
siı eden Kıalulip, barb o
larsa alacağı tedbirler için 
hummalı bir faaliyet g6ıter· 

Son gelen haberler, Ha· 
ver ve Luryan ıehirlerinde 

M. Laval de yeniden bazı arbedeler 
lıtanbul 13 (Özel) - Pa· olmuı ve muhtelif dllkkla· 

riı'ten haber veriliyor: lar yatma edilmiıtir. ............ 
mektedir. 
imparator, ltalya baıbakanı 

Yağmur 
Kalamatadaki flzlmle-

re zarar verdi 
lıtaabul 13 (Ôzel )- Ya

aaniıtanın Kalamata ıebrinde 
yatan fiddetli yatmarlar, 
llzllm llrllnlnll berbad etmiı
tir. 

Muuolini ile bitaraf bir mem 
lekette balaımaıı hakkında 
kencliıine bir teklif yapılma· 
dığını ve yapılsa bile dlltlln· 
meden ceYap veremiyecetiai Neler oluyor ? 
s&ylemiıtir. 

lıtanbul. 13 ( Özel ) Portekiz mflstemleke· 
Amerikanın en btıytık ka· )eri Almanyaya 
pitaliıtleri, cumar baıkaaı 
M. Ruzvelt'e bir muhtıra veriliyormuş 
vermiıler ve ltalya·Habeıiı· lstanbul - lnıiltere ile 
tan anlaımazbğının barba Franunın Portekiz mllstem· 
sebebiyet vermemesi ıçın lekelerini Almanya ve Fran· 
dostane tava11utta bulunma· ıaya vadettikleri Londradan 
ıını rica eylemiılerdir. M. haber veriliyor • 
Ruzvelt'in, kapitalistlerin bu Bu haber bütiin Avrupada 

Tittllesko 
Yakında Rusyaya 

gidecek 

M. Tiıüleıko 

lstanbul 13 (Özel) - Ro· 
manya dıı bakanı M. Titll· 
lesko, yakında Moskovaya 
giderek Rus ricalile konu ... 
caktır. 

t\ Akdeniz'de vaz manevraları ı k muhtırasına ae cevab vere· hayret, Lizbon da teessür u . J • r a ceği merakla bekleniyor. uyandırmııtır. 

O~a~~amızlıma-ordususownkiş~~or~-a-n-d-.i-d-~-n-b•lı~.y~ü~k-g_e_m~iy_a_p~ılıyor 
tııınızı süsliyecekJı d~=nb~~!~ ::~~~ 
{) • - Irak miidafaa veziri Cafer 

onanma, 9Eylül şenliğine: J paıa Eliskeri Beruttan Lon-

d . dra'ya hareket etmiıtir. 
e İştirak edecektir Cafer paıa beyanatında 

'tt. bDu,,utım.unıızıtı 1"1.11ıır i zıyurctıtıueu bır intiba 
11 

'ili 13 ( Hususi ) - Gemiler manevralarını bi-
~~~ız, yaz manevra. tirdikten sonra lımire ıı · 
.._...IDlfbr. decelder ve orada paaayır 

lrak'hların mecburi askerlik 
hizmetine istiyerek icabetti
ğini. 914 ten 17 doğumlulara 
kadar tescil işinin bittiğini, 
bunlarla Irak ordusunun 50 
bin kişiyi bulacağını, zaruri 
talim için üç ay müddet 
konduğunu söylemiştir. 

uliadeti.ıce kalacaklar, do· 
aUZ Eylül şt:nliklerine de iş

irik t:decektcrdi . 
Man~vralara, Yavuz, Ha

.:ııidiye, Mecidiye, yeni tor· 
pitolarımız, hücum botları· 

mız ve tahtt:lbabirlerimizle 
tayyarelerimiz iıtirlk ede· 

cektir • 

Anıerika'lıların yapacakları bu gemiler daha hızlı 
decek; beheri 50 milyon dolara mal olacaktır 

gi· 

Nevyork 12 (A.A) - Teci~ gazetesine göre; Kraliçe Mari ve Normandi vapurlarından 
daha bllyük ve dah~ hızlı ridecek iki Amerikan vapurunun yapılmııı inceleı.mektedir. 

Ba vapurlardan bıberi elli milyon dolara mıl olacaktır. 



~ı ı ıı ı ı n 1111ııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııııı1111111 mıı ı ı~ 
~ Zabıta Romanı ~ - -=~ = - -- --

~ -
~Beyaz a aganın~ 
- 13-8-935 l''g;~~;,;· : KAMI ORAt s 1 RI= 
= 1I'efrikn .ı.~unınra ı : 14 = 
5ill flllll l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l I u 11111111111111111111111111111111111111 ~ 

Yeri değiştirilen bir sandal
yanın kısa bir gürültüsü ve 
kapıya doğru gelen bir ada
mın ayak patırdısından son· 
ra kapı açıldı .. 

Donti, bu pansiyonda, tam 
bir emniyet mevcut olduğu-
nu ve gece yarısından son
ra da olsa, bu çatı altında 

bulunan odalardan her han

gi birinin, ufak bir sorgudan 
sonra derhal açılabileceğini 

gördü ve bu noktaya par
mak bastı .. 

Donti'nin bu düşüncelerini 
ulamış gibi, kapıyı yarı 

yarıya açmış bulunan Y ert 
Maknus, bu vakitten sonra 

misafir kabul etmek isteme· 
diğini ima eden bir tavurla: 

- Yalnız çalışırken, ra
hat olmak için odamın ka
pısını kilitlemek adetimdir. 
Bilirsiniz, ne kadar olsa bir 
pansiyondayız. Buyurun rica 
ederim. 

dedi. 
Donti, seri bir bakışla o

dayı süzdü. Yazı masasına 
kalp edilmiş esb:i bir trapez 
üstünde bir yazı makinesi 
ve şuraya buraya dağılmış 

sarı kağıtlar.. Bu durum, 
Maknusuo, hakikaten meş
gul olduğunu gösteriyordu. 

- Teşekkür ederim, siz 
meşgulsünüz, oturursam sizi 
işinizden alıkorum. Piyesi
nizde muvaffak olmanızı te
menni ederim. 

Madam Honhard'dan babs 
etmek, belki sizin fikirinizi 
karıştırır.. Sizi görmek ve 
eserimizle alakadar olmak 
istiyormuş!.. 

Maknus, mösyö Donti'nin 
söylediklerini merakla din
ledikten sonra: 

- ihtimal ki hayatını hi-
kaye etmek istiyecektir. 
Belki bunun üzerine bir 

sinema piyesi yazarım diye!. 
Donti, Maknuzun bu alaylı 

sözlerine gülerek cevab ver
di: 

- Zannetmem, ifadesine 
göre sizinle hususi konuş
mak istiyormuş. Fakat ne 
iş için sormadım .. 

Maknuz, kağıtlarına bir 
kere göz gezdirdikten sonra: 

- Pansiyonlarda ailevi iş
lere karışmaktan, Allah bi
lir ki daima sakın11ım. Beni 
bu akşam mı görmek istiyor
muş? 

- Hayır, yarın zanede-
rim. Siz bilirsiniz. isterseniz 
gitmeyiniz, geçenlerde Hon
hardı görmek istediğinizi 
söylemiştiniz de ondan ... 

Filhakika, Kurabarger, bir 
gece Maknus'un madam Hon 
hard'ı ziyaret etmesine mani 
olmuştu. Acaba neden ? 

Donti bunu bir lahza dü
şündü ve bunu .kendi kendi
ne halledebilmek fırsatım 
kaçırmamak için, Maknus'un 
odasından bir an evvel ay
rılmağa karar verdi, elini 
oda sahibine uzatarak : 
- Geceniz hayır olsun Mak 

nus, izi rahatsız ettiğimden 
affınızı dilerim zihniniz açık 

olsun .. 
Donli, merdiven başına 

gelmeden evvel yaıı maki
nesinin gürültüsü yeniden 
başlamıştı. Genç Dedektif, 
kendi kendine söylendi : 

- Zavallı, rtddedilmeğe 
mahkum piyesler için, hem 
de tek parmakla yazı yazı
yor! Ne yapsın, belki de 
onun için bir eğlencedir ... 

Donti, geniş adımlarla 
yürüdü ve acele merdiven
den indi, koridor tenha idi. 
Şapkasını aldı ve sokak ka
pısını açar açmaz, bir tel
graf müvezzii ile karşılaştı. 
Müvezzi sordu: 

- Sarp adında birisinin 
burada oturup oturmadığını 
biliyor musunuz? Kendisine 
verilecek bir telgraf var da .. 

rım. 

Sarp Lorens 'olmasın? 
Öyle olacak zannede-

ikinci katta, merdi-
venden çıkınca sol kolda 
oğlum .. 

Küçük müvezzi, koşarak 

yukarıya çıktı. Donti de so
kağa fırladı ve yüksek ses

le ıslık çalarak '' Anni Lori,, 
şarkısını söylemeğe başladı. 

Biraz yürüdükten sonra kar
şıdan kol kola yürüyen bir 
kızla bir delikanlının pansi
yona doğru gelmekte oldu

ğunu fark etti. Bunlardan 

biri, güzel kız Norma ve 

nişanlısı Golterdi. Norma, 
Golteri kolundan adeta sü
rüklüyordu. 

Donti, Golterin istemiye-
rek yürüdüğünü seziyordu .. 
Her ikisine de uzaktan el 

işaretile selim verdi ve 
içinden mırıldandı: 

- Bu kızı parası için 
alıyorsa .. 

Don ti, -geniş adımlarla yo
luna devam ederek şehre 
doğru ilerledi. 

( Devam edecek ) 

~alılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
""Otör satılıktır. Taliplerin 

arehanemize müracaatları 

•lan olunur. 

Ulusal 

s·rıi 
Cündelik siyasal gazete 

Sahibi: llaydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
llunıdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartlan : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

, bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

L 
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Rumları, Afrika
ya gitmekten 
Yasak edildi 

Lefkoşe - İtalya hükü
meti, Kıbrıs adasından ame
le istemiştir. Bu ameleler, 

ücret mukabilinde doğu Af
rikasına gönderilecek ve o
radaki yol ve ııair inşaatında 

13 Ağustos • 1935 .. Yazan: M·}. 
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Saliibeddin df"\nanmayı çağırmıştı. Aym gün Ak~i 
sahillerine haçlıların donanmasıda gelmişti . de 

istihdam edilecektir. 
Günler geçiyordu. Harp, cephe takviye ediliyordu. Salaheddinin maiy~tıllt 

durmadan tazeleniyordu. Düş Fakat aradaki sayı farkı çok bulunanlardan Şamh ~ır g6 
ftalyanın bu müracaatı 

üzerine ada rumlarından 300 
kişi doğu Afrikasına git
meğe karar vermişlerse de 
İngiltere hükumeti tarafından 
mennedilmişlerdir. 

d .. .. vardı ki çok zekidı · ~ 
man, sık sık saldırıyor u. buyüktu . b.' . k yık1 

. . . d b. . d genç, ır nevı sıca ' i· 
Eyyubılere de yenı yenı Bu taarruzlar an ırın e . . d d k bu0 u, t 

mayı ıca e ere ki• 
kuvvetler geliyordu. Elcezi- düşman Akki kalesinin di- şeler içinde ve manc•1'1 

, 

reden, Sencardan, Musuldan bine kadar sokuldu ve hatta bu taş tabyalara atmağa b•f 
Erbilden gelen bu askerlerle orada bir taş tabya kurdu. ladı. f 

Acun doktorlarının mühim bir öğildil 

Mümkün olduğu k.adar . hol 
yaş üzüm ·yiyelim .. 

Yaş üzümü l{abuk ve çekirdeklerile mi yimeli, 
yoksa yalnız suyunu mu içmelidir. 

Acunun en meşhur dok· 
torları; incir, kayası, şeftali, 
kavun, karpuz ve üzüm gibi 
meyvaların bol bulunduğu şu 
mevsimde insanların sık sia.8 

meyva yemek suretile sıh
hatlerini kuvvetlendirmelerini 
tavsiye ediyorlar. Meyvaların 
vücüde olan büyük faydaları
m bilen doktorlar, Avrupanın 
meşhur banyo şehirlerine 
giderek aylarca büyük mas
raflara düçar olanlarla para
ları olmadığından dolayı bu
lundukları yerden bir tarafa 
kımıldayamıyan ve fakat bol 
bol meyva yiyen kimseler 
arasında yaptıkları mukaye· 
sede, ikincilerin daha karlı 
olduklarını fennen tesbit ey
lemişlerdir. 

Şimdi tetkike şayan nokta. 

1 

şudur: Mevcud meyvalardan 
hangisi tercih edilmeli?. 

Bu suale cevab veren dok-
torlar, bütün meyvalardan 
ziyade üzümü tercih ederler. 
Üzüm yemek, sıhhatta olan
lara büyük faydalar temin 
ettiği gibi, hasta olanlara da 
son derece yarar. 

Tıp aleminde ''Stafilo 
trapi,, yani üzümle tedavi 
usulü, önemle tavsiye olun· 
maktadır. 

Üzümden istifade etmek, 
iki türlü olur: Üzüm suyu 
içmek veya üzümü çekirdek 
ve kabuklarile beraber y~
mek. Amerikada, üzüm suyu 
tercih olunuyorsa da, Avru· 
panın en meşhur doktorları, 
üzümün, kabukları ve çekir
deklerile beraber yenilmesini 

1 
daha faydalı buluyorlar. 

Amerikada üzümün faide· 
sini bilenler, günde en aşağı 
üç su kupası üzüm suyu iç
meği, büyük bir ihtiyaç şek· 
linde kabul etmişlerdir. Av-
rupada ve bilhassa Yuna
nistanda ise, bu mevsimde 
günde en aşağı bir kilo 
üzüm yerler. 

Yunanistanda, halkın en 
çoğu; öğle yemeğinde birkaç 
tomates, bir dilim ekmek, 
az miktarda peynir ve bolca 
üzüm yemeğe çok alışmıştır. 

Üzüm yemek, romatizmaya . 
kalp ve sinir hastalıklarına 

uğramış olanlar için son de
rece faidelidir. Bunun için, 
halkımızın mümkün olduğu 
kadar çok üzüm yemeğe 

gayret etmesi, doktorlarımız 
müttefikan tavsiye ediyorlar. -----------·· .. --------------ispanya' da liasırga üzü.nı piyasası. 
Yunanıstanda ayın yır· 

Maddi ı~ . 1 I misinde açılacak. 
zarar ar, mı yon ara At' 0 .. - h ına - zum musta -
baligw oluyor si.ileri, Atina ticaret odasında 

bır toplantı yapmışlar ve 
ulusal ekonomi bakanının, bu Roma - ispanyanın Kas

til şehrinde vukubulan bir 

Hükumet, evleri yıkılan halka 
yer bulmak için müşkilat 
içinde yuvarlanıyor . 

kasarğa, ortalığı alt - üst et- Kasırga sonucundaki za-
miş, pek çok evlerin yıkıl- rarların, milyonlara vardığı 
masına sebebiyet vermiştir. söyleniyor. -----------...... ~ .... ·---~--.--~--~-
Neden okumuyorlar 
Bir Ingiliz müellifi bunun 

için ne diyor 
Meşhur İngiliz müellifle-

rinden mister "Faber,,, bütün 

dünya kitap ve gazete okur-

Ameril a 
Buğday ihracatıııı 

mennediyor 
Son posta ile gelen Vaşing

ton gazeteleri, Amerikanın 
bu sene buğday ihracatını 

yasak côeceğini yazıyorlar. 

Yeni dünyayı böyle hareket 
etmeğe icbar eden sebep, 
bu sene buğday mahsulünün 
noksan olmasıdır . Bu karar 
her yıl Amerikadan külliyetli 

larının azaldığını yazdıktan 

sonra bu halin yegane sebe-

bi olarak da kitap ve gaze· 
telerin bahallı olduğunu ileri 
sürmektedir. 

Mister "Faber,,, orta halli 
bir ailenin, yalnız Londrada 
çıkan belli başlı eserleri ahb 
okuyabilmesi ıçın, senevi 
211 İngiliz lirasına ihtiyacı 
olduğunu ve halbuki, şu 
bubranh zamanda bu kadar 
çok paranın kitaba verile
miyeceğioi ileri sürmekte, 
gerek kitab ve gerekse g a
zetelerin ucuzlaması laz ı m· 
geldiğini ilave eylemektedir. 

miktarda buğday alan mem
leketler nezdinde derin akis
ler yapmıştır. 

seneki mahsul hakkında 
müstahsillere verdiği cevabı 

konuşmuşlardır. 
Bağcılar, bu cevabı yeter 

görmemişlerdir. Yeni mahsul 
piyasası, bu ayın 20 nci Salı 
günü açılacaktır. 

Yanardağ 
ikinci defa olarak 

feveran etti 
Paris - Kolombiya Boko

ta şehrinin civarındaki ya-
nar dağın tekrar feveran et
mesi neticesinde evvelce kül 
altında kalarak kavrulan iki 
yüz kişiden başka 68 kişinin 
daha ate§li çamurlar altında 
can verdiği bildiriliyor. 

Rus 
~imenditer memurla· 

rına nişan verildi 
Moskova - Sovyet hüku

meti, vazifelerini iyi gören 
şimendifer memurlarmdan 
561 kişiye, Leninin Kızılyıl-
dız nişanını vermiştir. . 

liu taltif, bütün Sovyct 
memurları arasında son 
derece iyi tesir uyandırmış· 
tır. Nişan tevzii, törenle 
yapılmıştır. 

işte bu suretle tabY' 
tutanlar da kaçırıldı · o· 

Salaheddin Eyyubi cıoıı;f 
mayı ela çağırtmıştı. Tes• ,. 

ayni günde haçlıların d00~0e 
ması da Akki ıabiUetl 
doğru yaklaşıyordu. 1'•J' 

İki donanma, açıkta rdJ 
şılaştılar. Ve derhal bO t' 
dordaya gelerek harb•ııt•' 
riştiler. hk taarruzu, baç 
yapmışlardı. ~ 

Denizin üstünde 1''
0

1, 
v o 

velveleli bir boguşlll8 ol•' 
yordu. Parça itibarile ~ J' 
faikti. Fakat içiadek

11J 
d . ·d' D çoğu evşırme ı ı. cJ 

manevralarını ve k
01880 

dövüşmeği bilmiyorlardı· •
Akşam olurken diiŞ~eı 

gemilerinin bazılarına şıt 

vermek imkinı hasıl olOl·~e· 
Şimdi yangın çıkan ge~~ ,e 
ki baçlılar, mukavepıe .,e 

geri' 
taarruzu bırakmış, ge 

k·ı k . .. düroıe çe ı ere ateşı son 
çalışıyorlardı. qtel 

Fakat batıdan, kU •etol 

b. d . .. A da estı ~ 
ır enız ruzgarı 'f0'' 

du. Alevler artmı~tı. 10(. ·1 • • ı· taat gemı erı amıra ı, 

arttırmıştı. b'oo 
Koca kadargalar, k• jçio' 

lar çıra gibi tutuşuyor, ,& 
dekiler denize dökiilY:~o 
Boğulanlarıu sayısı Y ıııilt 
Diğerleri ise, Türk, ge ~ 
rine iltica ediyorlard•· tİ1141 
ha yet ıemiJerin dire lele ıı>'j' 
beyaz bayraklar sa11•0 )a~ 
başladı. Teslim oluY

0\ti· 
Bu büyük bir ganipıe ıı• ' . .. ,o 

Turk amıralı, duşpı e~ 
relerede konulmaoıasıPb•., ~11 

.. t 11 
etmişti. Fakat oıu taf 
hiddet içinde bulun•

11
1;8bf 

falar; bunların biı·çok. ıetiOe 
dayılarını, geou •P 
çektiler ve astılar. ~·r.1 
Düşman donanlll85ff:~l 

kazanılan bu muv• ,od~ 
büyük bir sevinç uY e•~ 

d de r mıştı. O günler e . ,~ ' 

1 dattaki ha lif eden b~er•be1 

ker ve para ile ıerde~ 
d 

. .1 yer 
yar ım ıstena en . tı' l JŞ • o yeni kuvvetler ge dl yife 

En ziyade darbe oşııs•~' 
Alman cephesi idi. Dryord0 

da yeni kuvvetler ge ;,bil•~ 
Deniz yolu kapatı t'ı ~15 

·ye ~e' belki haçlıların vaıı ııed , 
bir zaman içinde babat•''. 
bilirdi. Fakat bun~ bit d

0
0 

bilmek için kuvvethdl· eo~ 
nanmaya ihtiyaç var 1' p• 
başarmak için de ço $ 

ve zaman lizımd•·· d0şııs•:1 
Birbiri arkasın• l• ot e' 

büyük douanoıaiar bet~~ 
kırk bin neferle ?er.'I yifece 
niş mikyasta zabıreı 
giyecek gelmiştti. ,or / 

Arkası 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

• 
1 

lK ij_] li~ f 

~~~ 

o 11 ıu ıı-

DOKTOR ~~ şahadetname -.:•r ithalat gümrüğünce 
21.5.ccel 13~7? ~umara ve Ali Agah 
1,

11 
934 tarıhh ıthaJit be- Çocuk Hastalıkları 

• Olivier ve şüreka

sı Limitet vapur 
lla '•lllf!ıi ve buna ekli Mütehassısı 
~~fe fahadetname ve ori· 11 

inci Bey ler Sokağı lV. 68 
.. f t k Telef on 3452 

edi111a· ~ urası azaen zayi ----------•• btat •ıtır. Aşağıdaki adrese yeden almış olduğum 444 
tek~ getiren sevindirile- numaralı ehliyetnamemi kay
b r. 
lllObor A bettim. Yenisini alacağırndan 

Ş · Ardıtt mahdumları 
~rvan altı no. 40 hükmü olmadığını ilan ey· 
~Q • lerim. 
le yı ehliyetname Glenn tütün kumpanyası 

bUi ~111Panyamızın hususi oto memurlarından Edvin M. 
111 lcullanmak için beledi- Leight Erastos 

liaınza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme mağazası 

r:'o0 rnza Rüstem be)in fotoğrafhanesi, lzmirde en iyi 
"4, 'ttaf çekmekle şöhret bulan bir san 'at ocağıdır. En 
~dktılpesenı olanlar dahi, burada çekıinlikleri fotokraj

ll 0 "- memnun kalmışlardır. 
,,mıa Rı1stcm beyin, f otoğraj malrenıesi satan ma· 
lae,: ' ~a muhterem müşterilerinin ince zevklerine göre 
fi.,. ç~ıı rrwlları, fotoğrar makinelerini bulundurmakta· «!' zıyaret her şeyi ispata 

ir · Başturak caddesi, bey çar~ısı) 

&ianisa şarbaylığ~ndan: 
~ ~sgari takriben 240 beygir kuv-

t etınde kondenseli kampavend sis
enı-lıe 1 dakikadaki adedi devri takri-
~ ll 200 olan Jokomobil veyahut 
~~Ilı ayrı bir b~har .makinesi ile 
(~ llıakioe ile doğru raptedilmiş 
a8"Y•şsız)200 kilovatlık "Triphase,, 
t 0-220 voıluk en son model jene
-'16ro ile beraber Manisadaki yeri
~.koonıak ve işler bir halde teslim 
le~!llıek şarıile (Gümrük resmi be-
tı 1Yeye aittir) bir makine alınacak-

''-

aceııtası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Ellerman Unyn Ltd. 
"FLAMINIAN,, vapuru ay 

sonunda Liverpol ve Svven· 

seada gelip tahliyede bulu
nacaktır. 

" DRACO ,, vapuru 29 
temmuzda HulJ, Anvers ve 
Londradan ge1ip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Ooyçe Levante Liniye 

" ANGORA ., vapuru 13 
temmuzda Hamburg, Bre

men ve Anversten gelip tah· 
liyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Kiralık evi 
olanlar 

Birinci ve ikinci kordon 
ile Karantina ve Gilzelyalı 

semtlerinde laakal altı odalı 
kiralık bir ev aranmaktadır. 
Evini kiraya vermek isteyen 
ev sahipleri ile eJJerinde ki
raya verilecek evleri bulu

nan simsarların matbaamıza 

müracaatları. 

Kitaplarınıza Gflzel Bir 

Cilt. Hatıralarınıza Şık 

Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* YENi KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Milcellithanesine uğrayınız. 

Jıi l'aliplerin fiatlarile birlikte Ma
~a Şarhayhğma 20 gün zarfında 

~acaatları ila·n olunur. 10.13.16 • 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı • 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 
"DERINDJE,, vapuru ha

len Jiimanımızda olup An
vers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük almak
tadır. 

" ALIMNIA ,, vapuru 9 
ağustosta bekleniyor, Bre
men, Hamburg ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 
"ANGORA" vapuru 19 ağus· 
tosta bekleniyor, 22 ağus· 
tosa kadar Anvers, Roter
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
"TISZA,, motörü 11 ağus· 

tosta bekleniyor, Buda· 
peşte. Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

.. ATID,, motörü 26 ağus
tosta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

" TISZA " motörü 5 ey
lülde bekleniyor, Budapeşte, 
Britislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN 
LINES LTD. 
LIVERPUL 

"GUERNMORE,, vapuru 
12 ağustosta bekleniyor, 
Anvers ve Liverpuldan yük 
çıkarıp Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXCELSIOR,, vapuru 10 
ağustosta bekl~niyor, Nev
york için yük alacaktır. 

..CERES,, vapuru 7 ağustosta Burgu, Varvna ve Kaıteace 
limanları için yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 

kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman· 
ları için yük alacaktır. 

" CERES " ~apuru· 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

" NORDLAND " motörü 20 ağustosta Roterdam, Ham· 
burg, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oslo ve 
lskandinavya limanlarma hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBAJUL YA" vapuru 11 ağustosta gelip ayni günde 

Malta, Napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Her ınrlü tuvalet çeşitleri 

· Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Haşturak No: 37 

Istanbu1 ve 'frak ya 
Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'1,üı·k lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

~~ ~~:: E d; ~ ~ ~ I~R~i~~ ~ •llllll llllllflll 111!11111111111111111!1!111111111111 il llllll lll lll llll 1111111111111111111111111111111 

·euL~::ır:~~puru 12 l=lzmır yun mensucatıı 
ağustosta bekl~~iyor, Bur- =r . . k A . . k t . § 
gas ve Varna ıçın yük ala- = Uf l}Üfl}fil Şif e }~ 
caktır. = = 

Geliş tarihleri ve · vapur· = Biı mOessese, iki ynz bin lira sermaye ile ~ 
ların isimleri üzerine mes'u _ teşekkOI etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 
tiye~ ~a~ul edilmez. - fak"örers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 

Bırıncı Kordon, telefon = ,... = 
No. 2007 _ 2008 . = lzmirdt Halkapı.qardaki kumaş fabrikasını satın ~ 

---------- - almıştır. fabrika bütOn teşkilat ve tesisat ve mfls· ~ 
Ôksftrenler! Mut· tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· ~ 
laka (Okame~tol) rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- ~ 

~ mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· ~ ôksilrftk şekerle· 

rini tecrftbe edi 

ıiz .. 

~ = niye ve çorap imal edilecektir. IUamulAtın cmsa· § 
--ıı = line faikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
~ = Bu mamulat Peştemalcılar başmda eski Orozdihuk § 
~ § ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab. § 
~ = rika içinde yapılmaktadır. ~ 

Ve POrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfls· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sflrgfln ~ 
haplarını Maruf r ~ 
ecza depolarından '\.I -" 

ve eczanelerden 
arasınlar • 

= Posta kutusu: 127 ~=: 
_ Telgraf adresi: izmir:.- Alsancak 
~ Telefon oumarası 2432 ve 3564 $5 
iiııı 1111111111111111111111 111 1111 • ııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııı nii 

·-Sümer Bank-. 

• 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Her e kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz k1ınduraları 
Bakırköy bezleri 

Stlmer Bank yerli mallar pazar"' 
lzmiı· şubesinde bıılursunuz 



- -- - -- ---- - - - - ~- ---- - ~ --~------~-~.-- .... ----. ------- -- - - - --
- - - - r- - - - - - - - - - -- - .~--

13 Ağustos 93~ (Oluıal Birlik) 

------------------

Açlık grevi, her tarafta artık moda halini almış bulunuyor 

Hayfada Ermeni komünistlerle lngiliz 
zabıtası arasında müsademeler oldu . 
(oınünistler, hapishane önünde nümayiş yapmışlar ve zabıtaya karşı 

koyduklarından çarpışmalara sebebiyet vermişlerdir .. 
Istanhul 13 ( Ôze\ ) - Hayfadan haber verildiğine 

göre, oradaki Ermeni Komftoistler, kızıl bayraklar 
bir lngiliz zabiti yaralanmıştır. Mahalli hnkumetçe alı· 

nan tedbirler sonucunda nnmayişçiler dağıtılmış ve 

Komünistlerden 40 kişi tevkif edilmiştir. Bu hadise-çekmek suretile nnmayiş yapmışlar ve hapishanenin 
önnnılc toplanarak siyasal mahkumların serbest hıra· 
kılmasını istemi~lerdir. Bu esnada f ngiliz zabıtası ile ler nzeriqe hapishanede mevkuf siyasal mahkumlardan 

nümayişçi Komünistler arasmda mftsademeler olmuş, 27 kişi açlık grevi ililn etmişlerdir. -------·· ............ ·--------
Panayıra geliyorlar Pahalılıkla fili milcadele! 

.. badele edilmis Amerika kadınları 
' Rumlar memnun neler yapıyorlar 

------
u11anistanın her yanından panayı

ra gelmek isti yen mübadele Rumları 
istanbul 13 (Özel) - Mü· uyandmnıştır. Selinik. Ka· 

badele edilmiş Rumların, 9 vala, Drama, Girid, Patras, 
Golos, Atina ve Pireden 

Eylül panayırına gelelebile· panayıra gelmek istiyen Rum· 
cekleri hakkında hükumeti· lar pek çoktur. Bu iş için, 
mizce verilen karar, Yuna· hususi ıeyahatlar tertip olu· 
nistanda çok iyi bir tesir nacağı söyleniyor. -·--Italya sıkışık vaziyettedir 

evlet monopolu 
tesis ettiler 

• 

~----------~--aksatları, ecnebi memleketlerden 
veresiye alış veriş yapabilmektir 
Ankara 12 (A.A)- Türk 

ofis başkaohğından: 

ların akdilerine kısmen veya 
tamamen icrasına izin verip 
vermemek salahiyetini mu· 
hafaza etmektedir. 

Kasap ve sütcn dükanları ile fırın_. 
lar abluka edilmiş bir halde! 

İstanbul 13 {Ôzel)-Ame- Bu boykotu yapan kadınlar 
rika'nin Detruva şehrinde, cemiyeti, kasab ve sütcü 
et fiatlarını yükselten ka· dükkinlarile fırınları abloka 

etmişler ve boykotu ihlal 
saplar aleyhine açılan boy- edecek olanlara ıiddetli 
kot, fırıncılarla sütcülere de muamele yapmağa karar 
teımil edilmek üzeredir. vermişlerdir. 

~~~~----~~~·~~··---·-----~~~~ 

Rusya Papa 
Çin'e ittifak tek· Beyanname neş-

lif etti. rediyor 
lstanbul 13 (Özel) - Dey· 

li Meyi gazetesinin Pekin 
muhabiri bildiriyor: Sovyet· 
ler, Çin'e ıüel [askeri] itti· 
fak teklif etmişlerdir. Japon· 
yanın bir taarruzu halinde 
Sovyet F- uıyanın Çin'e yar
dım etmesi mukarrerdir. 

lstanbul 13 (Özel) - Pa· 
palık makamı, Almanların 
Katoliklere karıı aldıkları 
son durumdan dolayı bütün 
diinya uluslarına bir beyan· 
name neırederek Almanyayı 
protesto edecektir. 

Yankesicilik 

t Sa~ 

Tayyare piyangosu 

Kazanan numaraların 
hepsini yazıyoruz 

35 bin lira şehrimizde satıl
madı. Kimler kazandı? 

5fl 
19 uncu Tayyare piyango· 
ıunun 4 üncü keşidesi de 
dün bitmittir. Kazanan bü
tün numaraları yazıyoruz : 

13416 
No. ya 35 Bin 

11736 
No. ya· 15 Bin 

13686 
Numaraya 12 Bin, 

17383 
Numaraya 10 Bin, 

20114, 24601 

6123 6670 7528 ( 
10830 10870 11387 ı20 • 
13022 1462l 15258 

161!-
20"· 16508 18868 20065 
251

, 
2l621 21651 22688 06219 
24398 25180 25741 , q 

2S3' 
27356 27486 27607 ı6~ 
30000 830 671 012' 

2060 2168 3559 gSO• 
6828 6902 7031 123~~ 
9519 9574 10343 

13
;,> 

13136 13493 ı;n ıı 
170

'i1 
14932 16402 16588 178 
17117 17624 17624 • 
18192 19293 19454 19' 
20395 21091 21704 

2~~S· 
23054 25211 25131 2 

81, 
:l64 25 28981 29194 

29 ~ 
Amorti kimler ala~:o 

35 bin 15 bin 12 v~ ,10 
bin lira kazanan nuaıar• •.,,~ 

Numaralara 3 Bin Lira yetmiş beş aşağı ve yet
1
.,, 

d 
. r ı 

Qşmilştftr. beş yukarıları yiraıııe 

Bin Lir41 Kazananlar: amorti alacaklardır. . dt 
2221 26s61 Kimler kazaıı J

16 BeayQz Lira Kazananlar.• 1(1" 
v 35 bin lira kazanan . ~, .. de 

273 88i 332... 8368 b o:ı" 
11445 14086 14544 15754 numaralı bilet şe rı ~·•'' 
ı5200 25920 2858 l 29549 satılmamıştır. 15 bin Jir• d• 
29641 1971 2007 514,;J nan Basmahane yukuşu:ir•' 
6225 6798 6808 7317 yapıcı Hüseyin ve kayıo 
7838 8210 8436 9811 deri Ahmed ustadır. 01,r 

12734 13425 14871 15082 Üç bin liranın ka~ao•b•5' 
15271 156 1 15913 16532 arasında Emrazı sarıye tfe 
17 4 99 18003 18007 18084 tahanesi eczacısı Hikllle jJt 

18145 18254 18415 18702 Girid'li Mehmed ust• 
18937 19431 2003i 20067 Kadı usta v~ ' 
2ıso6 21491 211sı 21801 M tk· _k.tct1 

22068 22528 22691 22821 il ı ye espe eJ' 
24538 24656 24700 24801 Izmir bölgesi aıülkİY~ ,d 
25998 26236 26984 37016 kt r v. t 11 Nıb 
2766ô 28229 286:t5 28722 pe er ıgıne a an•. e b•şll' 
287 43 28989 29417 29715 buraya elmiş ve ış .,,e~ 
29994 2.5525 mıştır. Dikili, Meoel o•' 

d bU ıJ • 
Ynzellişer lira kazananlar: kaymakamlıkların a ye~ 
186 677 1109 1180 rak çevremizi tanıya~ etler 

2858 4153 4347 5763 espekterc muvaffak
1
Y 

5765 6392 6555 6752 dileriz. __,./" 
7000 74.88 8759 10153 ------~ 

31 Temmuz 935 tarihli 
ltalyan resmi gazetesinde ba· 
sılan 28 Temmuz 935 tarih 
ve 1375 numaralı muvakkat 
kanunla ltalya hükumeti dı· 
şardan alınacak kömür ve 
kok ile bakır, kalay, nikel 
ve bunların hordaları için 
devlet monopol tesis etmiş· 
tir . 

Monopolun ihdası tari· 
hinde ecnebi limanlarda 
yüklenmekte veya yolda ve· 
yahud bir İtalyan limanında 
boşaltılmakta olan malların 

girişi serbest bırakılmıştır. 

Lozitanya 
Vapurunda araştırma· 

lar haşlıyor 

Ali kızı yirmi yaşlarında 
Fatma, baıturak caddesinden 

k - 10553 geçer en yanına tanımadıgı 
10899 12618 15264 Söğütlü . 

ttitll 
Yatı don gece t' ,ı• 

liu muvakkat kanuna göre 
1 Ağustos 935 / gününden 
sonra yukarıda sözü geçen 
maddelerin memlekete sokul 
ması hakkı yalınız devlet de· 
miryolları levazım şubesine 
verilmiş bulunmaktadır. 

1 Ağustos 935 tarihinden 

önce bu maddeler için hariç· 

le mukavele akdetmiş olan· 
lar, 4 Ağustos gününe ka· 
dar bu kontratlarını ve bun· 
Jara mahsuben şimdiye ka· 

dar idhal ettikleri ve bakiye 
kalan miktarları demiryolları 
levazım şubesine bildirmeğe 
mecbur tutulmaktadırlar. El· 
yevm cari ve hükümleri 31 
Ağustos 1935 gününe kadar 
muteber olan mukaveleleri 
alddları sözU idareden izin 
almak şartile serbestçe icra· 
ya mezun bırakılmışlar isede, 
muvakkat kanunun neşrinden 
evvel akd edildiği halde he· 
nüz cari bulunmıyan ve hü· 
kümleri 31 Ağustos 1935 ta· 
rihinden daha sonraya seri 
mukaveleler için idare bun· 

Kezalik kara yolu ile ge· 
len malların 10 Ağustos 935 
giinüoe kadar memlekete 
girmeleri serbest bulunmak· 
tadır. Bu muvakkat kanunu· 
nun çıkarılması, ltalya'nın 
bu maddelere olan fazla 
ihtiyacına binaen spekülis· 

yon yaparak fiatların yük· 

ıelmuine meydan vermemek, 

ithalatı kesin ihtiyaç ile 

denk tutmak maksadına ve 
ödeme mes'elesinde günden 
güne artmakta olan güçlük· 
ten ötürü devlet makaniz
masınıo daha kolayhkla ec· 
~ebi memleketlerde veresiye 
alışlar yapabileceği ümidine 
matuftur. 

~~---------~~-yhan'da 
18 hin kilo un İm· 

lıa edildi • 

Ceyhan 13 ( Hususi ) -
Hanifi'nin fabrikasında be
lediye tarafrndao yakalanan 
on sekiz kilo kurtlu, karışık 
ve fermantalı un Ceyhan 
nehrine dökülmek suretile 
imha edilmi9tir. 

Istanbul 13 (Özel) - Ge· 
nel savaıta Alman denizlatı 
gemileri tarafından irfanda· 

biri yanaşmış ve cebinden 
iki buçuk lirasını aşırarak 
kaçmııtır. Yankesici aran· 
maktadır. 

dan 6 mil uzakta batırılmıı tam 100 metre derinliğinde 
olan [Lozitanya] vapurunda bulunmuş ve dalgıçlar tara· 
araıtırmalara batlanmak üze· fandan, ıamandralar salın· 
redir. (Lozitanya), denizin mııtır. 

~~~~--~~~~---~--~~~~ 
Esrarengiz bir vak'a 

Y akuh reisin san
dalını kim caldı? _, 

Sandal, Karşıyaka'da kayboldu; Tu
ran'da bir banyoda bağlı bulundu 

Karşıyakada Bostanhda 
balıkçılık yapan Sürmeneli 
Yakup reisin (Yeşil Kanad) 
adındaki sandalı, gece Bos-
tanlıdaki iskeleden çalınmış· 
tır. 

Yakup ?eis vakadan zabı
tayı haberdar etmiş ve sao
dahnm çahndığmı söylemiş-

tir. 
Bunun· üzerine derhal tah· 

kikata başlanmış ve (Yeşil 
Kanad) adındaki sandal,Tu· 
randa mösyö Herman adın
da bir ecnebinin banyosunda 
bailı bulunmuıtur. 

Zabıta, banyo sahiplerine 
bu kayığı nereden aldıklaranı 
sormuş, onlar da kayığın 

banyoya bağlandığından bile 
haberdar olmadıklarmı söy· 
lemişlerdir. 

Hırsızın sandah çaldıL tan 
sonra kaçaçak bir yer bula-

madığından bu çareye 
baş vurduğu ve sandah 
bağladıktan sonra kaçıp git
tiği tahmin olunmaktadır. 

Zabıta bu korsanı aramak· 
tadır. Sandal, sahibi olan Ya· 
kub reise tea'im edilmiıtir. 

16698 
24691 

1978 
3469 
7927 

10751 
15321 
16797 

17104 20760 
26711 27415 
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18441 18778 
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. l' aoılll 1 
Üç gün evvel ıdl ~ otlıı 

ld
. v. . d .. aııı saı , ge ıgını yaz ıgı b ge 

ticareti bahriye aıekte 42 &e 

misi, dün srece ···: t ,t· 
limanımızdan hare e 
miıtir. f(uş•' 

S .... "ti"· Çeıaıe ,e rt•l' ogu u, clöO'" , 
dasına gidecek ve k Jıt•" 
limanımızdan geçere 
bul'a sridecektir. ' 

~ı 

lzmir Emrazı sariye hastane~ 

başhekimliğinden: . tiY'eı"' 
Hastanenin 105 kalem iliç ile 9 aylık günlük 

1~ ilj ı' 
dan günlük 1 ili 40 kilo birinci nevi ekmek ,e .,ıııu•tıJ~ 
kilo taze sebze ihtiyaçları açık eksiltmeğe ~0.ıe g61J' 
istekliler ıeraiti anlamak üzere her gün ve kat'i 

1~ e b•1;s 
olan 3 .eylül 935 sah günü saat 10 da emra~ı 58~17.'J Z 
nesinde toplanan komisyona müracaatları. 13·20 JJ: 

~ oode 
lzmiı· milli emlak modorlog , 
Seydiköy gaziemir yolunda bili numaralı 1013,5! zOZ

11 

metre ars. 
. d 30 eski 35 Tuzcu mahallesınde hacı hamza çıkmazın a 51 

. 44 taj numaralı harap ev ve arsa u B 
Üçüncü karataş burhaniye giridi sokağında 17 kaP 1 11,ı 

21 taj numaralı 20 metre ~rs eşiO % 0e 
Yukarıda yazılı em valin mülkiyetleri bedellerı P,,t 1 'JJ o 

ile ödenmek üzere 12-8-935 pazarteai iüpÜ ;.Jipıer~jf' 
ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuıt~r. tıf ~oz 
saatta milli emlik müdüriyetinde müteşekkıl •• ı33 
yonuna mllra~aatları. 


