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Çio hftkftmetinin protestola
rına rağmen, japonlar tara· 
hndan tevkif edilen salahiyet· 
li Çio işyar1 hala serbest hı· 
~kılmamıştır. 
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Hıfzısıhha kurulu don ilbay 
General~Kazım Dirik'in baş· 
kanlğında toplanmış ve Ö· 

nemli bazı kararlar vermiş· 

tir. 
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lngiltere, Savaşı önlemek için 
ederse f edakdrlık yapacak .. 

::ı:: r"t 
__ ,, ,, 

,,, ..,...,._ . _.., ........,. --

İcab Irak parlamento 
seçimi sona erdi 

~~~---------~~-Mussolini, dışarıda oldukla .. ı için henilz silah altına gelmemiş olan 
91 I, 913,~914':doğumluların silah altına çağırıJmasını emretmiş! . ı-

Basra 'd aki Ingiliz depoları, müthiş 
bir yangın sonucunrla kül o]du 

. Lava1, ltalyayı tatmin etmeğe çahşıyorınuş! 
t~S (A.4J:: M. Lava! ---=- • - lngiltere gibi, Fransa'da 
\ •ron Alois arasındaki.ilk barışı sağlamak arzusunda-
r ~Ufı:nalar bir saat bir çey- dır. M. Laval her iki tarafca 
,~ sürmüştür. iki hükumet kabul edilebilecek, ltalya'yı 
k •ınının bu görüşmesi hak· geniş ölçüde tatmin edecek 
~:~il şimdiye .. kadar hiçbir ve barba engel olacak bir 

P fıı:nat ahnamamıştır. çözge bulmağa çalışacaktır. 
~· •ris 15 (A.A) - Royter Roma 15 ( A.A ) - M. 
l•ı.ıın .. - d" - · .. M l. . d d ld ki ı ita • ın ogreo ıgıoe gore, usso ıoı ışarı a o u ar 

litaltere'nin ltalya'dao yana~ için veya diğer sebeplerle 
'F:~, tavizleri plioı dün henüz silih altına alınmamış 
ıaı·''•ız hüklımetine veril- olanl91 l, 1913 ve 1914 do-
lftir. ğumlu ltalyanları silih altına Emir Suud 

~lllt.t. ~~.ssolini bunları ka· çağırmııtır. Bunların sayısı Suriyede hükümet şekli-
•e l et!ıgı fakdirde Fransa elli bine yükselmektedir. nin değiıeceği, yolunda ge· 
~ "ııltere hükümetleri Ha- lstanbul 14 (Özel) - Pa- çen aylar içinde çıkan ha-
~~ ~lbparatorunun muvafa· lUussolin i sô)·liy or ris'te toplanan üçler konfe- herler, şu bir iki gündenberi 
~b Ilı elde etmek için Adis~ muhtemeldir. hakkında kendisine malümat ransı, buınn öğleden sonra gene yenilendi. " .. Elittihad" 
~bı nezdinde nüfuzlarını Paris 15 (A.A) - M. Laval verecektir. resmen konuımalara baılı· gazetesinin Paristen gelen 
lt llacaldardır. ile baron Alois yalınız~olarak Sanıldığına göre, baron Aloisi yacaktır. lnıiltere hllküme· bir mektuba dayanarak verdiği 
~: laval bugün baron baş • başa görüşmüşlerdir. bilinen tezini izah ederken ti; ltalya • Habeşiıtan ıava· son habere 1are, Fransız dıı 
la iliyi kabul edecektir. M. M. Laval öğleden?ıonra Lord gayet geoit ve renel bir saha tını önlemek için icabeder· bakanlığı Suryedeki siyasal 
1. ·~1'111 öğleden ıonra da Edenle g~rüşerek baron Aloiı üzerinde yürümüıtür. Üçler se lngiliz Somalisinden fe· durumu normallaıtırmak için 
'"'Vf1l ~d konferansının arefesinde in· dakirlık yapmaia karar ver- bugünkil Surye Cumuriyetile "" eni kabul etmesi ile yapmış olduğu görüıme 

- •• •• • ...._. gilterenin uluslar sosyetesi miıtir. La~kiye Ye Cebeli Drüz hü-
paktın~ riayeti sağlamak kay lıtanbul 16 (Ôıel) - ltal· kiimetlerini "'Birleıik Suriye 

f 
Ziyaret mes'elesi H k ı gusunda olduğu ve ltalyanın yanın. Rodoı adaıile diğer ü tlmet eri" adı altında bir· 

ll d Habeıistana ekonomik ba· adalarda yapmağa baıladıiı leıtirme;e Ye bunun bııkın· nan Ona ll fil a S) kımdan hulül etmesini derpif tahtidattan haberdar olan lığına da eski Suriye devlet 
etmekte olduğ'u tahmin olun· 1 Londra matbuatı, bunun Ha- baıkanı Damad Namiyi re· 
maktadır. -Devamı 4 anca ıahifıde- tirmeğe karar vermiıtir. 

Damad Nami iş başına 
geçtikten sonra, memleket
teki bütün partilerin gönlü 
ahnarak Suriye-Fransa ara· 
sında, iki tarafan menfaatla
rıoa uygun bir muahede 
yapılması için, yeniden ko
ouşma.Jar başhyacaktır. Diğer 
taraftan söylendiğine göre 
şimdiki yüce komiser kont 
dö Martel kendi isteğ'ile bir 
sefarete atanacak ve yerine 
F ranklen Buyyon veya eski 
yüce komiser Döjuvnel ge· 
lerek yazdığımız programı 
tatbik edecektir. 
Şunu da ekliyelinı ki bü

tün bu haberler, özel bir 
kılıkta olup resmi bir kay
naktan berkitilmiı değildir. 
-Hükiimet mahafiJinde dö· 

nen bir ıayiaya göre, önümüz
deki birinci teırin ayında 
Suriye idare teıkili tında 
oldukça geniı değiıiklikler 
yapılacaktır. Bu arada bazı 
mutasarrıflar tekaüde sevke
dilecek, bazılarının da yer· 
leri değiıtirilecektir. Bundan 
baıka bazı kaymakamlarla 
nahiye müdürleri ve diğer 
daire reiıl~ri arasında 
da değişiklikler yapılacak 

yola çıkıyor. Afrika seferi ve kazm ayağı . 

~~0ttanmaHaftası)programdankal·(6) ltalyan neferine· karşı (1) 
; tlldı. Amiral, memnungörünü~or Habeş askeri yeter,artar bile .. 

,,1 

ve münhal bulunan yerlere 
yüksek mektep mezunların· 
dan bir kaçı tayin olunacak .. 
tır • 

- Kiiveyt emiri ŞeyhAb· 
med Cabriısübah, ıark 
ekspresile Şama ıelmiıtir. 

Malum olduğu üzere bu 
zat Avrupada bir seyahat 
yapmış ve bu arada Londra· 
yı da ziyaret ederek lngiliı 
kralına elli bin lira kıyme· 
tinde bir inci gerdanlık he· 
diye etmİ§tİ. 

lıt, Yunan 
'-'d,1111tuı 15 (Özel) - Ati· 
buıa •ber veriliyor: 

~~~,t Atioa'da baılaması 
"'f ter 1 ,. t,11 o an ( Donanma 

1~ ~lı) tenliklerinin, tek· 
~ti tn •ebeplerden dolayı 
~ teh·Uayyen bir müddet 

llıl,,dıt t~ildiği. ilgili ma-
'-~taı.b •n ılin edilmiıtir. 
.._- daı. uı 16 (Özel) - Yu, 
~)et· •nnıaıının, bu ayın 
11' 1lld 1 'd e ıtanbulu ziya· 

'te'"· h r, d ıı akkındaki ha-
0••ıama Amirali ta• 

donanması 

rafından teyid edilmiştir. 

Amiral Sakelaropulos, ga
zete muhabirlerine diyevde 
bulunarak demiştir ki: 

Habeş topraklarında yabancılar için harh etmek de-
ğil, yaşamak hile ÇPk güç bir mes'eledir. 

lstanbul 16 (Özel)- Habe· ' Bu cihetleri bertaraf etsek ı velki Ita~yan: ~abeı barbı~
şistana giden Yunan gazete· ve Habeıistanın silih ve mll· da oldugu gıbı tekrar mag· 
cilerinden ( Panolanos ) un himmaltan mahrum bulundu· IOp olacaklarını muhakkak 

- İskenderun bükftmeti 

yazmağa başladığı makaleler ğunu göz önüne getirsek bile, sayabiliriz · 
dikkate şayandır. Yunanla Habeş askerlerinin yapamı· -------~ ... ·~•~-.-.--------

muharrir diyor ki : yacağını, Habeşistan iklimi Yenı· Tı· p Jepıı· n 

maarif vezaretine müracaat 
ederek sancak mekteplerinin 
- Devamı dördüncü sahifede 

" ltalyanın dişlerine kadar yapacaktır. Habeşistan iklimi 
silihh olduğunu ve fennin Italyan askerlerinin kıymeti 
bütün icabatına göre techi· harbiyesini hiç şüphesiz yarı 
zahnı ikmal etmiı bir devlet yarıya indirecektir. Buradaki 
olduğunu biliyoruz. Bununla 
beraber, Habeıiıtanda harp hararet, (tahammül edilemi-
etmek, zannedildiği kadar yecek derecede fazla ve ağır

dır. ~ Burada insan, amelimankolay birşey deiildir. Bun· 
dan maada Habeı askerleri- da bir hale :gelmekten kur· 
nin cengaverliği, çok yüksek- tulamaz. Hararet derecesinin 
tir. O derece ki, bir Habeş 50 dereceye kadar çıktığı 

- Donanma manevraları· vakfdf;:-su durum karıısında 
neferine karıı 6 ltalyan ne· - .--=---

nın üçüncü safhasını pro· 
gramdan kaldırmak ihtimali 
vardır. lstanbulu ziyaret için 
yakında yola çıkacağız. 

Dost memlekette donanma-
mızın hararetle karıılanaca-

• İJDI Omid ediyorum. 

ferini hesap etmek gerektir. Habeşistan iklimine ahımamış 
olanlar için burada yaıamak 

Bıçak taşıomıyacak! 
Kestelli caddesinde Salih 

efendi hanında oturan Hü
seyin oğlu Ramazan'ın üı-

tünde bir bıçak bulunarak 
zabıtaca miladere edilmiftir • 

bile güç iken. askeri harekata 
girişmenin ne derece taham· 
mülfersa olduğu kolayca an
latılabilir • 

Bütün bu sebeplerdendir 
ki, ltal7aalana, buadaa eY· 

BerJinden haber verildiğine göre, Almanlar, yeni bir 
jeplin icad etmitlerdir. Bu Jeplin, 60 beygir kuvvetinde 
bir mot6r0 havi bulunmakta ve ıaatte 70 mil yol almak· 
tadır. 
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gı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıımııı_=us Ispa n ya 1 Istanbulda ki kazılar ilerlemektedir 

;; Zabıta Romanı = M h } f J d } • 
§..__ __ _....,. E Köylnsnne aman ver· Ü te İ yer er e {) araş• 
~Beyaz ap_ağanın~ mi~:~a,;:~:1c0 tırmalar iyi sonu.,;lar verdi - s RRı= Paris - Bir müddettenberi -= 168-9351 Tı~:~;~e: KAMI ORAL . = ispanya köylerini dehşet için· Bergamadaki meşhur kızıl avlunun iç yiizünü~ saptatJ 
- --.-:,:":""l' "'::'f~k~N~--~1~7~ de bırakan meşhur çapulcu C 
?iiillllltllllllllllllllllllllliıffıiıiııııttiiıİfföiılııııııııııuıınnııııııııııııınıınııııııııımırra Benito Ortez, ispanya zahı· m asına çalışı 1 ı yor. Bergama n1 ü zes i de açı 1 m ak il zer . 

Con Strauo, pencereleri mişti. Bu manzara çok feci tnsınca yakalanmıştır. Ça- gezisile rastladığı böyük~er; 
açtıktan sonra Donti'ye ba- idi. Gerek Straun ve gerek pulcu, ispanyanın Mihar ha- saptayarak vaktile Von .:· 
karak: Donti, fazla bakmağa ta- valisindeki köylüyü epey bir Osten'in Anadolu tarı 1 

- Sen gittikten sonra hammül edemediler. Mada- zamandanberi soymakta ve coğrafyası için yaptığı ara_r 
katilin tekrar bu odaya mın boynunda, şarpa düğüm· ara-sıra elinde tabancası tırmalan sonuçlandırlll8ga 
gelmiş olmasına ihtimal verir ]erinin izleri ve bazı bereler olduğu halde halktan iste· çalışmıştır. . I· 
misin?. vardı. Cesed, odanın bir diğini koparmakta idi. Herkes 9 _ Müzelerimizdekı ko 

Müslin perdeler, hafifce kenarında bulunan yazı ma- ondan korkardı. Zira istediği 1 k . l . 1 ştirilıne· 
Parayı vermiyenleri öldürür e sıyon arın zengın e da 

sallanıyordu. Donti, bir kere sasının yanındaki koltukta si için yapılan çahşmalar 
ve bir türlü ele aeçemezdi. .. v l· tabarr' a - - idi. Masanm üzerinde serpil- & Ad .. · d' ktöru ı 8 ı mırının yuzune Benito Ortez, bir kaç gün ana muzesı ıre . n· 

baktı. Yüzü kıp-kırmızı ke· miş bir takım mektuplar evvel, köylü kızlardan birine man Yalgın, Şikağo enstı:ıe 
silmişti. Bir lahza düşündü vardı. Yerde de bir çok ki- tesadüf etmiş ve kendisine sü üyesi profesör Gelbda~İ 
ve sonra· gw ıt parçaları görünüyordu. b b C h boyu o · civar köyden kurşun kalem- era er ey an a· 

- ihtimal. Dı'g-er odalarda Straun birdenbire ya va• ve S ı· ko" u"nde halk ar 
y le kağıt aldırmak istemiştir. erge ' Y ' ta• 

oturanların haberdar olup heyecanlı bir sesle haykırdı: Çapulcunun durumu, kızın sında "Cadı Kız" adiyl~ode 
olmadık1arını anlamak için - işte (Kaptan)! şüphesini davet etmiş ve cİ· nınmış kabartma Uzerı • 
tekr r cinayet mahalline gel- Donti, bir ıslıkla, ıyıce var köye gider gitmez 2abı· 11 Bergamadaki • kızıl avlıdan bir görünilş yaptığı araştırmalarEt~oeos:~i 

'ş J b"I' B b E t yüksek bir yere asılmıcı olan ·-Bu'yıl)memleketimizde _es·. nan bir kaç şehir ;.bu taba·" ı b b" ı mı o a ı ır. a usus... ve y tayı haberdar eylemiştir. anmış ve unun ır 
Pa .. an d .. ld" k 'çı"n kafesin içindeki ku•u hare ~kı"-medeniyet ,,,. eserlerini1 çı· kalarda daha önemli eserlerin ld - ı ı t r pag 1 a 0 urme ı Y • Zabıta aldıiı tedbirler sa- 0 ugu an aşı mış 1 • da 
dönmüş olabilir kanaatinde· kete getirdi. O vakite ka- yesinde çapulcuyu vukaatsız karma yolunda yapılan araş· varlığını işaret etmektedir. 10 _ Ulusal kazı alaD~ li 
yim!.. dar, papağanın, kafes için· yakalamağa muvaffak olmuş- tırmalar verimli olmuş ve bir Zaten Tarsus eski bir yer· bunlardan daha az _rver•tgı 

Con Straun, genç Dedek· de ölü olarak bulunduğunu tur. çok yeni san'atlar meydana leşme yeri olduğu için bu· olmamı,hr. Niğde ılb•k~ı· 
tifin aklından şüphelenmiş zannetmişlerdi. Beyaz papa· lb d konmuştur. Ulus refikimizin rada cilalı taş çağına kadar içinde Güllü dağında, 

1
,

0 
gibi tavır aldı ve: ğan, kafesin kenarlarını ga- llİSSUll . bir yazarı, bu çalışmalar güney Anadoluda varlığı ih· tür bakanlığı adına y•P1 ,o 

- E... ğasile kemirmekte ve sert Hicaz'ın her tarafına hakkında müzeler genel di· timal içinde olan bütün kül- kazı, Milittan önce 13 nobir 
Diye mırıldandı. Donti, Con sert etrafa bakmakta idi. rektörü Hamid Zübeyirden tür tabakalarının çıkması la· asırla ilgili çok büyOk 

Straun'un bu lıareketinden Straun, Donti'nin yüzüne radyo koyuyor şu izahatı almıştır. zım gelmektedir. Eti sitesi bulmuştur .. ..,
11
"'. 

üzüldü ve kanaatini takviye baktı ve: Kahire - Hicaz emiri 1 - Profesör C. Blgen 4 3 - Bir Alman antikite· Truva yakınındakı "" 
0

• 

maksadile şu izahatı verdi: - Dikkat ediyormusun, lbnissuud, radyonun en bü· yıldanberi Cincinnati üniver· ler ensititüsü üyesi bulunan tepe'de Amerika'lı uıoı:r 
- Şefim, bu hayvandaki kuş, müteessir görünüyor. yük mürevviç ve taraftarıdır. sitesi adana Truva'da yap· Ziegenavs bu yıl gene Ber· ların yardımile rapılan 'd•o 

zeka ve kabiliyeti insana Acaba sahibinin öldürüldü· Bu münaseb~tle son zaman· makta olduğu kazıya bu yıl- gamada kazıya devam etmiş tırmalarda tarih bakıoı•0 •"' 

hayret verir. Küçük bir ğünü anlıyor mu? larda Hicaz'ın her tara· da devam etmiştir. Ve gene ve kızıl avlunun İç yüzünün çok önemli iskelet, ç•"ıeri 
çocuktan daha anlayışlı ve Taharri imiri, Donti'den fına radyo makineleri alın· bu yıl elde ettiği sonuç de· saptan'masına çalışmıştır. Sü- çömlek ve bin,a belge 
fasih konuşur. Merhum cevap beklemeden tetkika· ması için emirler vermiş ve nebilir ki 4 yıldanberi yap- rekli çalışmalar bu alanı gez elde edilmiştir. ef· 
Honbard, (Kıptan) adını tına devam etti ve cesedin bu radyolarao muntazam tığı çalışmaların asıl verimi menleri çekecek bir açık 11 - Sonbahar kazı ıO ·ıc: 
verdiği bu kuşun söyledik- oturtulmuı ~Jduğu koltuğun işliyebilmelerini ve parazit olmuştur. müze haline koymuş bulunu· siminin gelmesi do.l~ft·:;er 
Ierini ve yaphklarfnı bana arkasına bir bir göz gezdir- yapmamalarını temin içio, Evvell bulunmuş olan 9 yor. Yapısı biten Bergama yakın. da Alman aotı Sittel 
öğünerek anlatırdı. di ve: kızıl denizde seyahat eden şehir yıkıları arasında şim· müzesi de Alman uzmanla· üyesınden doktor ~.' k6f 

Dontinin sesi kısılmıştı. Ta· - Donti, bu •arpa acaba vapurların telsiz makineleri- d" k d k rının yardımlariyle açılmak Eti merkezi olan Bogsı .11110 
Y nin arizasız olması lizımgel- ıye a ar çı an eıyanın üzredir . k 1:1" 

harri amiri, söylenen sözleri madam Honhard'ın mıdır? kontrol edilmesi ve bir kro· deki kazısına bir aç 
diğini bildirmiş ve telsiz ma· 4 - Istanbulda lsviçrenin kt 

iyice dinledikten sonra Donti 8u sıcakta ıarpa giyilir mi? kı"nelerı' muntazam olmıyan nolojinin saptanması kabil k 1 1 d içinde başlıyaca ır. ·•·itler 
d d Ô 

tanınmış ar eo oğ arın an 12 F aotl,,. ., 
en sor 0 • Donti, taharri Amirinin posta vapurlarının, karanti· olmuştur. te yandan bu· - raosa olog 
- Şu halde ne düşünüyor 1 b b 1 Pıofesör Schalzman Edirne· enstütüsii üyesi arkde 1'•" 

karıısına geçti. Zira o vaki· naya tabi tutulacağını resmi lunmuş o an u şe ir erin kapıda yanık odalarda yap· Do .. vambez Mı'las yanın '.,, .. ,. 
sunuz? Papağan, Honbard'ı t k d h d k I d gazete ile ilan eylemiştir. hangi devirlere ilgili oldugvu d I I B" pı " 
"ld" · · . . .. l k e a ar, a a a ana an bğı ıon aj ar a üst ·üste ı· lınagvıl'da bı"r Kary~ ta •-tır· 
o urenın ısmını soy eme B 'd mes'elesi de değişime uğra· ... 
)ütfunda bulunurlar mı? fırlamış bulunan madamın osna 8 ZaDI medeniyetinin birkaç gv iDi meydana çıkarac::a ..,e• 

mıştır. b k k Eae J>" Donti hemen cevap verdi: gözlerine bakmamak ıçın ta a asını ortaya çı armış- Bu kazının en çok 1:1 çl•' 

R h k 1 v k f Bir boşanma rekoru 2 - Tarsus'ta H. Gold- tır. Buradaki freskler lstan· d . t• . . .. aıli soou ıı. 
- a metli Honhard, pan· o tugun ar a tara ıoa geç· man tarafından Hırvart enıye ı ıçın one G e u· 

siyon kiracılarının isimlerini mişti. Şarpaya bir kerre da· Yugoslavyanın, Bosna ıeh- . . b k bul müzelerinin değerlerini vereceği umuluyor. edo• b• 
. d .. 1 b" k 1 ünıversıtesi ve ir ollej daha çok artıracaktır. 0 bı.rer b"ırer (Kaptan) a o"gv ret· b rın e guze ır ız a ev- nu .. mu .. zdekı' Mart ayı .ı·J•f 

ha aktıktan sonra, Con adına yapılmakta olan araş· 5 - Gene lstanbul'da Is- "'' mişti. Olabilir ki bize ken- lenen Hasan adında zengin veçli profesör Perrsoo f:ge 
d. • Ik' d'I k d Straun'un sualine cevap ver· bir Müslüman genci, gelinin brmada üst tabakalardan koçya'Jı profesör Bakster yanındakı' bazı yerlerde

8 
,.1• 

ısıne te ın e ı memiş la ır ı· di: f . k . t . .. f d b ı ı daO .,... 
lardan birşey söylerde, tahki· çarşa gıyme ıs emesı yu· baılanarak Selçuk ve Romen tara ın an u unmuş o an devri eserlerini aıeY b clıY'' 

- Bu şarpa, madamındır. zilnden dügw ünden n... saat tabakaları kaldınlrnıcı ve Eti ve 4 üncü 5 inci asırlarla k a ıı., 
katımıza medar olur. Hele 7 

Y karmak için aııy 

h 1. d Esasen cinayetten evvel boy· sonra kızı boşamıştır. tabakasına varılmıştır. Bulu· ilgili mozaiklerin değeri çok caktır. 
1

'6 ..... 

ra met ı ma amın son sözle· .. '""' 
nunda bu cıarpa vardı Ben b ı büyüktür. Bakster'in söyle· b ı fraos fJ rinden birşey derse ?. Y • M • tıJ d 13 - lstan u erlOz, 

Con Straun: kendi gözümle gördüm. Dur anısa şar ay ıgın an: diğioe göre bunlar natüralist tikiteler üyesinden ~dOıP de'ri,, 

S 
bakalım, bu şarpa, zanoe· ekolüd gerçekten baş eser· M. Döbambez filikt e .. pıJ'"' 

- iz papağanın söyliye· A k • b 240 b • k leridir. J r y.. • 
ki • dersem, papağanı elektrik sgarAı ta rı en ey"oır UV• üzerinde araştuaı• a oty•A1' ce erıne güvenmeyiniz 6 Al t'k't 1 •ı "'z;· 

:ıiynsından kurtarmak için - man ın 1 1 e er · · k d S yitg8 " t11• 
dedi ve tetkikatına devam d 1 k A f ıçın ya 10 a e pıO 

kafese bir örtü vazifesini Yetinde kon ense İ. ampavend SİS· enstitüsünün yaso ya av· decektir. Gene ıtalYd'ao ~1· 
etti. Straun, kendi kendine l d k. A de görürdü. usun a yanmış es ı ya- nınmıc arkeologv }dfJP ıtıl· 
mırıldandı: • d k • k d k • d d • d • l k • f ' b 1 J d Y e ( D,,,,ınm edecek ) temi 3 1 a a 1 a e 1 evrı 3 rl· soya oın u uoması yo un a d Türk~ d o 

Od it - t b k ı Yakobi ileri e fı .. • a a -us , a ınız, e • yaptığı araştırmalar iyi sonuç tsrs "' ~ 

bise dolabı açık, sandıklar Ulusal ben 200 olan lokomobil veyahut verdiği için bu işe ileride yan ilim kurulu pıls'\ 
k 1 k d h orta Anadoluda ya tsıllll 
arışhrı mış, çe meceler ke· lıo k a a geniş araştırmalarla . · saP ·ıe 

za, yatağın altında da bir kazanı ayrı bir buhar makinesi ile tekrar başlanacaktır. kazıların yerın•ınleketiıı1' 
7 - Bizans sanatı uzma· için yakında aıe ,,, 

ıeyler aramış, fakat buna G b k • · ı d "' d • ı • I kt" J s•~ ündelik siyasal gazete u ma ıoe 1 e ogı·u rapte 1 mış Dl Profesör Vithemod Aya· ge ece ır. ış 1'' .. , 
rağmen eksilmiş bir şey yok! Sahibi: Haydar Rüşdü Ôkıem sofya müzesinin içerisinde Ayrıca tanınlll 0 fes0 

acaba aradığını bulabilmiş Neşriyat müdürü: (kayışsız) 200 kilovatlık "Tı·iphase" yeni devre çalışmaları için çağ uzmanlarınds~J:ar b•~ 
mi? Bu işi yapanın, müthiş llamdi Nazhet yeniden büyük hazırlıklar M. Keil, Efes'te ysP11s''. 
biı hırsız olduğu anlaşılıyor. Telefon: 2776 , 380-220 VOlf ok en SOD modeJ J• ene- yapmaktadır. Türkün koru- kanlıg"ımız adına le ,t•" 

0ıara Don ti, en sonra bırakmak Adres : lzmir ikinci • l b b M . d k yuculuğu ve 'devamlı ODBf· kazıya danışman 
istediği :tetkikata, amirinin Beyler sokağı ratörfl 1 e era er 3lllS3 3 İ yeı·İ· maları ile bugüne kadar a· mıştır. 
araştırmalarını müteakip baş· Abone şartları: ne konmak Ve jşfer bir halde teslim yakta duran ve bürosundaki B ayal ı_.iı..ıı' 

Kolayca bıt 
9 

Iıyacaktı. Con Straun eşya· 700 kurut senelik topluluk ile bir Bizans ve 

Din hiç birine el sürmeden 400 ,. altı aylık edilmek şartile (Gümrük resmi he- Türk sanat baş eseri olan bu 
her ıeyi tetkik ettikten müze gittikçe önem kazana· 

ilan şartları ) 1 
sonra cesedin yanana yaklaş· tediyeye aittir bir makine a ınacak- caktır. 
tı. Madam Honbard, geniş Resmi ilanlar için : 8 - Şikago üniversitesi 
bir koltuğa gömülmilş oldu- Maarif cemiyeti ilinat tı r doğu enstitüsü üyesinden 
ğu halde ölü olarak oturu- bürosuna müracaat edil- • 1. Gelb bu yıl orta Anado· 
yordu. Sırtında mavi beyaz melidir. Taliplerin f iatlarile birlikte Ma- lu'da hiyeroglif yazılı Eti 
bir bluz vardı. Cesed, kas Huıusi ilAnlar : idare- anıtlarının bulunduğu yera 
katı kesilmiş, tamamen SO· hanede kararlaştırılır nisa şarbaylığına 20 gün zarfında Ierde Kayseri müzesi işyarı 
g .. umuştu. Baııı, karışık beyaz Basıldığı yer :ANADOLU ) •ı 1 Nuh'la beraber bir araıııtırma 

y b müracaat arı ı an o onur. 10 13 16 y saçlarile yana doğru eğil- mat aası - • gezisi yapmıştır. Uzman bu 

IJ)ll• di' olur c1ds ... 
S dgar 11v 

Berlin - tu ot ır> ·d bu ıe fjı:J.11 
kilen bağlar, ,,... bsul, ı.Jıı 

• t• ,.,s ""'" ... sul vermış ır. . . olrıJSJY ıe' 

d 'ld' w · kadar ıyı b•B ) o e ı ıgı rııı ·çte 
beraber Alaıan!a i ~e b"''"ı•· 
tistirebileceklerıo tul11'' 
üzüm almaktan kU1' 1ıııış1 d. or • rını fimid e •Y 
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VV. F. H. Van RbYAL NEERLANDAts KUMPANYASI 

2 ~ 20 ı 
korııprimelık ambala Jlarda 

bulunur 

~ba 1 • 
•BJ ve homprimelerin 

"rinde halis l iğ i n timsali 

~ markas ını a rayınız. 

~----------------------------------lznıir evkaf <lirektörlüğüudeu: 
ltnı ... 

-.11 •r ın birinci kordon caddesinde 482 eski 330 yeni 
dt 

111
•rah evin mutasarrıflardan idaremize icarei müeccele

v/1 horçlu Lütfiye, Halide, Kevaerin Berutta ve Nacinin de 

t,~•rııda oldukları polis tahkikatile tesbit edilmiş ve ad
lib:tirıin belli olmaması hasebile kendilerine kanuni teb
)•t ı Y•pılmak imkanı bulunamamıştır. Yukarıda isimleri 
İlibı 1 

lUtfiye, Halide ve Kevser ile Nacinin ilin tarihinden 
•reıı 1 S .. • · d d · · .. b gdt gun ıçın e aıremıze muracaatla orçlarını 

f1·., llleleri lüzumu, aksi takdirde icrrat ve mukataalı vak-
ıt11· 

1530
111 

lllemurini vakfiyece tahsili hakkındaki 26 temmuz 
t•,. . tarihli kanunun ikinci maddesi ahkamına tevfikan işbu 
,,: .. llıenkuldeki hisselerinin satılarak istifayı matlup ol~-

rı tebJiğ yerine geçmek üzere ilin olunur. 10-12-16 2512 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
"FLAMINIAN,, vapuru ay 

sonunda Liverpol ve Svven-

seada gelip tahliyede bulu· 
nacaktır. 

14 DRACO ,, vapuru 29 
temmuzda Hull, Anvers ve 
Londra'dan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Doyçe Levante Liniye 
14 ANGORA" vapuru 13 

temmuzda Hamburg, Bre
men ve Anversten gelip tah
liyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurlann isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

11·inci Beyler Sokağı N. 68 
Tel,>fon 3452 ..................... 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
.,,otar satılıktır. Taliplerin 

arebanemize müracaatları 

• in olunur. 

....... 

lK ~ liU./ 

~~~. 

o JI ıu ıı-· 
1 &lrcıc.l .DAN~A~I 1 

Der Zee 
& Co. 

JEUTSCHE LEVANTE LıNİE 
" ALIMNIA ,, vapuru 14 

ağustosta bekleniyor, Ham
burg Bremen, ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 
"ANGORA" vapuru 19 ağus
tosta bekleniyor, 22 ağuı· 
tosa kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

• TINOS " vapuru 2 rty
lülde bekleniyor, 6 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. . 

.. ITAURI,, vapuru 16 ey· 
lülde bekleniyor, 20 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMDMEND H. SCHULDT 
HAMBURG 

14CERES" vapuru 7 ağustoıta Burgas, Varvna ve Köstence 

limanları için yük alacaktır. 
14GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 

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

14 CERES " vapuru 26 ağastostan 31 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
14 NORDLAND ,, motörü 20 ağustosta Roterdam, Ham

burg, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oslo ve 
lskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

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

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

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

ıirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

edilmesi rica olunur: T elefo,-ı: 2004 - 2005 - 2663 

il il~ 
"HANSBURG,, vapuru 28 

ağuıtosta bekleniyor, 1 ey
lüle kadar Anvers, Koter
dam ve Hamburg liçin yük 1 
alacaktır. • Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

"NORBURG,. vapuru 26 
eylülde bekleniyor, 30 eylüle 
kadar Anvera, Roterdam ve 
Hamburg için yük alacalrbr. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 

laka (Okamentol) 

öksilrftk şekerle- ;; 

rini tecrilbe edi .-...ııj 

ıiz •. 

Ve Plrjen ~ahapın 

en ilstftn bir mOs

bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mlsbil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat alrgln 

haplannı Maruf 
ecza depolannda 
ve eczanelerden 
anunnlar. 

~ ca 
:Q 

llamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

1stanhu1 ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim . Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar .. 
lzmir şubesinde bıılursunuz 
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(Ulu .. ı Birlik) 

--~--------------- Hıfzıssıhha komİS" 
4 Sahlf!----' 

_ _ yonu dün toplandı 
Knçnk itilaf devletleri, yapacakları son toplantıda ne konuşacaklar? k ' Al .

1 
b• } •Sivri sineklerle mücadele edilece · 

Avusturya nın manya ı e ır eşmesısnt talima~namesi tatbik oıunu,:; • d • ı • k • k A •• .. .. Hıfzıssıhha komısyonu, dün leye başlanması, meoıle d'. 
~ım } } }fil ansız gorunuyor ilbay general Kazım Dirik'in dahilinde ve bütün bele 

1

80 
'l( baıkanlıiında bütün üyler yeler mıntakalarında bul•• 

• ~n ~ - ~ • ~ * hazır bulunduğu halde önemli suların lier ay muntaıarJJ;; 
Bu ayın son~mda Blet şehrinde toplanacak olan küçük ililif konferan- bir toplantı yapm•ı ve ıeh- laboratuvarda muayenee_ı'~ 

k 
rin sıhhi durumu hakkında mesi, süt hakkında Saff 

1
t 

Si Habsburg hanedanının durumları etrafında konuşmalar yapaca tır bazı kararlar vermiştir. bakanl~ğından gelen tali.rJJ;o; 
' Al ·ı Verilen kararlar arasında ; namenın hemen tatbık 

lstanbul 16 (Özel) - KOçOk itilAf delegelerinin, çO.k itilafı~ bu toplantısında Avusturya~ıo • man:a dı e Sivrisineklerle kat'i mücade· başlanması vardır. 
bu ayın sonunda Yugoslavyanan Bled şehrinde topla- birleşmesı etrafıuda Alman Nasyonabstlerıo ıe en • ., •• .~.-.-------
nacakları Berlinden haber veriliyor. Perağda çıkan beri besledikleri fikirde ayrıca konuşulacaktır. Kadınlar Hamal 
( 

, , • Politika) gazetesinin "·azdıX-ına göre, knçnk ilgili çevenler, Fransa ile diğer devletler arasında ..ı• ,e nrnını " 6 h. b. Sokakta nare atmışlar! Pazarlık uymadı uı} 
itilaf delegeleri, Avusturyanıo bugnokO. durumunu ve tam bir ittifak mevcut oldukça Almanyanın_, ıç ır 
Habisburgların tahta dönOp dônmemeleri mes'elesini zaman Avusturyaya el uzatamıyacağı kanaatınde bulu· Emin kızı Zeliha namı di· müşteriyi dövoıiUtıJ' 

• K l gw eri Pakize ile Hasan kızı K k d Al b yde 0 

tetkik edecekler ve son bir karar ,·ereceklerdir. O.· noyor ar. arşıya a a ay e . ·ıe Hayriye dün gece fazla sar- ran Şemseddin oğlu Seyfı 1 

0 
hoş olmuşlar ve sokaklarda Hammal Halil oğlu l-l•;~ğı 
nire atmağa başlamışlardar. arasında pazarlık uyoıı o>•I 

lngiltere\ 
Yunanistana 70 

• tayyare verıyor 
lstanbul, 16 (Özel) - in· 

giltere'nin, Yunani!,tan'a 70 
tayyare verdiği ve Yun11n 
ricalile bazı hususat hak
kında mutabık kaldığı söy· 
!eniyor. 

Son gelen haberlere na· 
zaran, kral Jorj'un Yunanis
tan'a avdeti halinde logiltere 
Elen devletini tutmağa ka· 
rar vermıştir. 

japon hükômeti 
çin işyarını serbest 

bırakmıyor. 

Pekin 15 ( A.A ) - Çin 
hükümeti tarafında Japon 
elçiliğine yapılan protestol~
ra rağmen, ileri gelen Ç~n 
işyarlarından M. lashem Vın 
hala Japon elçiliğinde mah· 
pus bulunmaktadır. 
Dış bakanının istilası 

kabul edilecek 
Şangbay 15 (A.A) - Nan

kindeo bildirildiğine göre, 
merkezi icra komitesi, Dış 
bakanı Vangchinveiin çekil· 
mesini kabul etmemeğe karar 
vermiştir. 

Bulgarlar 
Gine azdılar! 

Istanbul - Bulgarların 
Hasköy taraflarında tahki· 
mat yaptıkları Sofya'dan 
haber veriliyor. Bulgar ko· 
mitecileri vakit vakit Yunan 
köylerine saldırmakta ve 
yağmacılık yapmakta devam 
ediyorlar. 

lstanhul-Ankara 
Asfalt yolu yapılıyor 

lstanbul Ankara· 
lstanbul asfalt , yolunun 
yapılmasına yakında başla
nacaktır. Bu yol, memleketin 
en güzel ve muntazam şosası 
olacak ve çabuk bitirile· 
cektir. 

Şifre memuru 
Sırra kadem baslı 

Ankara - Dış işleri ba· 
kanlığı şif re memuru Hay· 
reddin üç gündenberi mey· 
danda yoktur. Hayreddin üç 
gün zarfında vazifesi başına 
dönmezse mes'ul addedile· 
cektir. 

Paris görilşmeleri 
bugnn başhyor 

-B~tarafı birinci !ahifede-

beşistan seferi ile iliili oldu· 
ğu ve baıka bir fikre isti· 
nad etmediği kanaatini ileri 
sürüyorlar. 

lstanbul 16 (Özel) - Habe· 
şistanın Paris sefiri, gazete· 
cilere tekrar diyevde bulun· 
muştur. Sefir bu diyevde de· 
miıtir ki : 

- Biz silahlanmış değiliz, 
genel savaştan sonra başlayan 
barıı severliğe hizmet etmek 
isteriz, silihıız bulunmamız 
ltalyaya cesaret veriyor. Ma· 
ahaza bir harp olursa, gale
benin hangi tar tfta olaca· 
ğını şimdiden tahmin etmek 
güçtür. 

Yangın 
Kemer'deki köprünün ya• 

nında bulunan kahvehane
lerden birinde yangın çık· 
mışsa da, taban tahtalarının 
bir kısmı yandıktan sonra 
söndürülmüştür. At f, ocak
cının yere düşürdüğü kö· 
mürlerden çıkmıştır. 

Piyango 
' 

çektirmek yasaktır 
Mehmed oğlu Hilmi~nin 

Arap hanı önünde bir tor· 
ba içinden beş kuruıa pi
yango çektirdiği görülerek 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Arabistan haberleri 
-Başıarafı birinci sahifede -
muhtaç olduğu bazı kitapla
rın Suriyede bulunmadığın· 
dan bahisle bunların Türki· 
yeden getirilmesine müsaade 
edilmesini istemiştir. 

- Emir Suudun 14 Ağus
tosta Ammana yetişeceği 
anlaşılmııtır. Suriye vatanileri 
Emiri karşılamak için Cemil 
Milrdümün riyasetinde Am
mana bir heyet gönderecek· 
lerdir. 

- Şam ziraat odasının 

teklifi üzerine vezirler riya• 
aeti komiserliğe müracaat 
ederek yerli unların korun
ması için dışarıdan ielecek 
unlara yüksek gümrük resmi 
konulmasını itemiıtir. 

lrakın her tarafında sükü· 
net avdet etmiı olduğundan; 
ürfi idare kaldırılmış Te fev· 
kalide kanunlar liğvedilmiı· 
tir. 

- Yeni Irak parlamento· 
su için yapılan intihabat bi· 
tirmiştir. Çıkan meb'uslar 
arasında, Y aıinelhaşimi, Tev· 
fikissilveydi, Abdülazizüasa • 
dun, Süleyman Fettah, Ali 
Rizaelaskeri gibi zevat var· 
dır. 

Toroslarda 
çıkan yangını lise tale

besi söodilrdO 

- Basradaki lngiliz şir· 
keti depolarından çıkan bir 
yangın vaktinde söndürül· 
mediğinden yanındaki güm· 
rük depolarına siyaret et· 
miı ve bütün bu binaları 
yakıp kül etmiştir. Yangın 
on saat devam etmiş, bütün 
ahali ve askerin gayretine 
rağmen bir şey kurtarılma
mııtır. Maddi zarar bir mil· 
yon lngiliz lirası tahmin 
edilmektedir. 

dürmüılerdir. 

Toroslarda, Brilcek yakı· 
nında iki büyilk orman yan
gını olmuş, kampta bulunan 
lise ve muallim mektebi ta· Yangının yaylaya çıkan 
lebesi yangını büyük bir Brüceklilerin yakhkları ateş· 
güçlük ve fedakarlıkla ıön· ten çıktığ& anlaşılmııtır. ... ····----------
11 k üzümü hu 
gün gönderdik ------

Dana 
1 

Hırsızları ya-
landılar 

Celep Ahmed oğlu Meh· 
med'in Halkapınar'da Sadık 
bey çayırında otlatılan da· 
nalarından bir danesi kay
bolmuş, zabıta danayı Ha
san oğlu Mehmed'in evinde 
kesileceği sırada yakalamış· 
tır. Dana hırsızı adliyeye 

Her iki sarhoş kadın da için kavga çıkmış ve b• ıde 
zabıta tarafından yakalan· Hasan müşterisini fena btı 
mışhr . dövmilştürJ. ~ 

lzmir milli emlak müdürlttğnndeıı: 
Reşadiye tramvay caddesinde 807 kapu 947 taj nuoıa· soO 

rafı 204, 24 metre murabbaı methali ve arsa 
ikinci karantina iskele caddesinde 117 kapu 107 taj 1500 

numaralı kahvehane maa arsa 1750 
Alsancak küpeci oğlu sokağında 104 numaralı ev 
Turan menemen caddesinde 73 eski 246 taj numarala 1540 

kahvehane ;s70 
Karşıyaka meydan sokağında 7 ~umaralı ev 
Karşıyaka bahariye tasvir sokağında 24 numaralı s60 

F 1 
•d • 157,80 metre murabbaı arsa 

ener er 1 aresı Bornova bedava sokağında 7,6 numarala 170,75 zıO 

verilmiıtir. 

Davlet taratından sa· metre ar•• 2ıoO 
Bayraklı bornova caddesinde 36 numaralı ev * 1osO 

tın alınacak 
İstanbul - Fenerler ida· 

resinin de devlet tarafından 
satın alınacağı söyleniyor. 

Ahmed Nazmi 
Ankara - lzmir Lisesi 

Riyaziye muallimi Ahmed 
Nazmi, Kültür Bakanlığı ta· 
lim ve terbiye hey'etine üye 
atanacaktır. 

Hey'eti vekile 
Paz9rtesiye toplanacak 

İstanbul - Bütün vekiller 
bugiin ıehrimize gelmiş bu· 
lunacaklardır. Hey'eti vekile, 
Pazartesi günü Atatürk'ün 
başkanlığında dolmabahçe 
sarayında toplanacaktır. 

K. S. K. 
Teoiscileri Uşak'a 

gittiler 
K. S. K. teniscilerinden 

dört kişilik bir grup, Uşak 
şeker kulubilnün daveti üze· 
rinde bu sabah ekspresle 
Uşak'a gitmişlerdir. 

Tenisciler Uşakta Cumar· 
tesi ve Pazar günleri ikiıer 
maç yapacaklardır. Dört ki· 
şilik kafilee Silreyya Gibey, 
Hassan Tükel, Hüseyin ve 
Cahid vardır. 

Esrarcılık 

Gaziler kemer caddesinde 190,198 numaralı dükkan 490 
Bornava beyler sokağında 40eski 40 yeni numaralı ba~e •r' 

Yukanda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri peşıo pıat• 
veya gayri mübadil bonoıile ödenmek üzere 2-9-935 p• ıJJİUi 
teıi günü ıaat 15 de satılacaktır. Taliplerin o saatt;oı 
emlik müdüriyetine müracaatları. 16-29 }!!!:/ 
Izmir Muhasehei Hususiye MndDt' 

lüğünden: 
Bedeli ,.b•~• 

ııo ur• No. 
3-6 

3 
29 

10 
26 

32·2.'i 

Cinai Mevkii 
dakklo Kemer cıddeıl 
maıa 

dolap 
Bekir pıtı hını içinde 
bıktr bedesteni içinde 

bıraka Kıroıyıka Neılmlye ıo. 

maza 

f>O •' 
25 ı• 

8 ,, 
200 ,. 

yol bedeetanında 4' ,, 
balıkhane çaroııındı iJ rıtell 

" ~eıe d 
ldarel huıuılyeye ılt olup yukarıda yer n cloılerl g 

1 
OJI) ' 

akar 3 yıl maddede temdiden artarmıya çıkarılmı1t1r tb• e• ,,llP 
ded 15·8·935 tarihinden 2.9 935 tarihine kadardır ıcır•P ~·d•' 
olanların oerahl öğrenmek flzere bergiln 9 dan 12 1~e ıb•1~ 
boıuııt muhıısebe m0dilrl6ğ0ne ve pey sürmek laılyeoferlPb"ıl'rl1~ 

oıak 97 gfinQ olıan 2 9 935 pazarıeal gOoü eabıb depoıho :z5 
birhkte villyf't encQmentoe müraca1tları 1140 olunur. d i)(' 
lzmir Muhasthei Hususiye 1\10 
1 Oğünden: 1ıo ı-b•k• oy 
İlı.lc;eımellk cadddinde 35 l No. kıh ve hıoe bedeli 811 ~ 1 ~ Nımaıglbtı 46 No. dükkio ,, 

1 
~69ıet1 t~ 

İdırel hoaoılyeye ıh olan yukarıda yer ve cloeler bO yet~eıl 
akarto Oç yıllık icarı uzıulao ırtta_malar oedceaiode de ıJJod J~ 
verilen bedel hıddı llylk görillmedtğtodeo aıüz•Ye 9 tftO 1,,e 
10 ıüo dıhı uzıtalmıştır istekli olıolarlD bergilo •••' adort1e' l~ 
ye kadar şeraiti öğrenmek için muhaeebel hueualye OJ 9 el•" cıtl ' 

• d s••• eı ve ihale günü olıo 26 8 935 pazarteıl gtıoO e ,it91 
ye kadar yataracıldara depoılto mak.bozlarHe birlik'" ıf>96 
cQmenlne mQracaatları UAo olunur. Ji}(' 

lzmir Muhasebei Hususiye Nlil 

üzüm elli kutudur ve Kırkağaç
lı Kazım tarafından gönderilmiştir 

Tepecikte oturan ıeiı Sey· 
feddin oğlu Cemalin esrar 
sattığı zabıtaca haber ahn· 
mış ve üzeri arandığı zaman 
boş bir kibrit kutusu içinde 
iri bir parça esrar bulunarak 
müsadere edilmiıtir. Esrarcı 
aClliyeye teslim edilmiştir. 

lüğünden: I>•~' 
bedeli 

11
' ılr' 

No. Cinai Mevkii gO 
19 hane Bornava akkaı 110. 35 ;ır•f' 
24 " " oddeıte oıe'd 

ilk mahsul üzüm,bugün lima
nımızdan hareket eden Hol
landa bandıralı Ganimedes 
adlı vapura yükletilerek Ham 
burg için yola çıkarılmııtır. 

Yeni mahsul, törenle va· 
pura yüklenmiı ve limanı· 
mızda bulunan b6tün gemi· 

ler, donanmıı olduğu halde 
düdük çalmak suretile tö· 
rene ittirik etmiştir. 

Mahsul vapura yüklenirken 
tampanyalar patlatılmıı ve 
hazır bulunanlara ikram 
edilmiıtir. 

ilk mabıul, 50 kutudur 

ve ihracatçı Kırkağaçlı Ka
zım tarafından gönderilmek· 
tedir. Yeni mahsulümüzün 
memleket, müstahsil ve ih· 
racatçılar için hayırla olma· 
1101 dileriz. 

Yukarıda cine ve mnktlerl yazılı evler 1 yıl OJ ·1 oıJJ•ır. ıJ'" 
1 L ı klr• 11 .:eO ·tJI 

nrllmek Gıere uzatılan arttırma ve pazar •• • l•' ı 1,rı d buP O ı.d' 
yapılın lllolara rağmen fatelr.11 çıkmıdıflıo • 0 110ııır• ı J•r 

20 gOo mOddetle arttırmayı çıkarılmıotır talip o ob•sebe fb'ıe 
llAndan itibaren hergfto ıerahl öğren....ıek Dzere =ıertısde 1,~ld 
ııuelye mtldGrlyetlne ve artırma, a iıtlrak edece oı•"tı;;s 
gQnQ olan 5.9 935 pereembe t;Onü eabah depor:l1° ~ 
•llAyet encGmenlne milrıcaıtları UAn olanbr, 


