
Alınanlar tarafından haps· 
edilıniş iken şimdi ortadan 
kaybolan iki Çek genci hak· 
kında çek hOkOmeti Bertin· 
de teşebbOsatta bulunmuştur. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akşamcı Iİyaıal ıuetedir 

Londra para borsasında ya· 
rım milyon Sterlinğlik bir 
suiistimal meydana çıkarıl· 

mışllr. Bir çok kimseler 
tevkif edilmiştir. 

~d : 2 - No : 464 Telefon: 2776 - Cumartesi - 17 Aguıtoı 1935 Fiab (100) Para 

Italya Ulusu Harb istiyor Muş!. 
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Atina Yangını nçler konferansı bugDn de konuşmalarına devam edecek I 

Dün gece, ltalya'nın birc;ok şehirlerin- Yangın tahk.ikatı 
de harp nümayişleri yapılmıştır devam ediyor 

- """"' - .... .... ........... ........,_.. -----
Ingiltere, ltalya - Habeşistan anlaşmazlığının, Avrupa devlet· 

leri arasında yeni bir gaile doğur~cağında~ korkııyor 

Süveyş Kanalından Geçen 200 Nakliye Gemisi 
"~•bul, 17 (Özel) - ltal- - - - --

1 
- himmat, • .. ıker ve mevaıi ile 

- llıD. yapmıı olduğu son dolu oldagunu yazmakta ve 
L'1are manevralarına 1300 ıon gUnlerde de kadınla 
~bardıman tayyaresinin dola bir vapurun geçtiiini 
~ •le eylediği Roma'dan illve eylemektedir . .!:' •eriliyr. lstanbul, 17 ( Hususi) -
~llbuJ 17 (Özel) - Paris Franıa hllkOmeti, ltalya-Ha-
'-eaeranıı buılin de topla- beı ibtillfının son durumu 
h...... ktar • Londra siyasal ve. lzerine doiu Afrikasındaki 
-..._ı lllahafili, konferansı ilgı ' ,, • . 
'- lllera'-J k' d' ı Franıız Somalı sinı tabkıme 
•- - a a ta ıp e ıyor ar. k · t• 
~•ela l b b l arar vermıı ar. aa.:._ n a ına• a er ere Akd • f 1 d b. 

,~' içler konferansı, ltal- enız •.osun a~ ~r 
~ iıt d'kl · · k b ı et- kruvazör ve bar torpıto Cı-
...__ e ı er1nı a u b t• l" ıır. d 'l . t• 
,:~ ltal a mllıtemlekeler u ı ımanına gun erı mıt ır. 
~·tleı· . Y l l k un Lava/, Muuolini; Fransız - lıalyan dostluk misakını imzalarken Franıız·Habeı sınırlarına itil· 

.. ·ıd 1 
k . . . ın e ımıı. ngı ere nın u Süveyı kanalından gelib ge- yllk ıahra topları yerleıtirıl· ının u aı ar urum • 1. d . · 1 'it , · b 1 .. 

en m za ere11nı ıı· • d' · F 'd · · k · · kti 1 .1t b t k .en ııesıne ransa a ııtıra çen vapurların; erzak, mi- mııtır. 
~ r. ngı ere u a • etmektedir. Ve ltalya-Ha- •• •• • •• •• 

' Alaıanyanın da eıki beıiıtan anlaımazlığının. Av- Berlinde bir arbede 
'-1; bQı. kelerilıi iıtemekte rupa devletleri arasında 

\Jı..a. ca;ından korkuyar. yeni bir mes'ele doğuracak 
~ r kurumunun esaı dereceye getirilmemesini il· 
Nta meıinde, her 00 tizam eylemektedir. 
~· bir, mllltemlekeler lstanbul 17 (Ôzel) - ltal
~ •lesinin konutulmasına yanın bir çok ıehirlerinde 
tLI- bir madd" mevcud dü ce harb nümayı'ılerı' 
.~- D ge ~ dan, ltalya bu mad- yapılmııtır. Nilmayiıçiler, 
~ıtifade etmek eme· "Harb iateriz" diye bağır· 

Rus 
ll'ilolojisi hayal
den uzaktır 

it Stcı1in Y olda1 
'~lcova'ya giderek tet
tttı..,..1•Pan Avrupa muhar
''-' R11ıya'nın ıon za
~rda hayalden ziyade 

mıılardır. 
lstanbul, 17 - ltalya res· 

mi çevenlerinin verdiği 
malumata göre, timdi ltal
ya'da bir milyon kiti silih 
altında bulunmaktadır. 

lstanbul, 17 - Adis·Aba-
ba' da halk, ltalya aleyhine · 
nümayiıler yapmıt ve ltal
ya'nın Adis·Ababa elçisini 
yaralamııtır. HilkQmetin al
dığı biltiln tedbirlere rağ· 

men nlimayiıçiler dağılmamıı 
ve sefaretbaneyi taılamışlar, 
camlarını kırmıılardır. 

lstanbul, 17 (Özel) - Sü
veyı kanalından bir hafta 
içinde doğu Afrika'sına ge
çen ltalyan nakliye vapur-
larının ikiyiize vardığını, 

"Deyli Telgraf" gazetesinin 
Sllveyı muhabiri bildiriyor. 

Deyli Telgraf, nıuhabiri, ' 

Tayyareciler polis
lerle penc;eleşti 

----·· . 
Hadise,Berlin polisinin lozumsuzhir 
müdahalesi yüzünden doğmuştur 

Bu hadise, Atina halkını 

bir teessüre sevk etti. 
derin 

Yanan Ef :on kı~lası 

lıtanbul 17 (Ö1el) - Ati- ki tahkikat, devam ediyor. 
na'dan haber veriliyor: Ef- Baıbakan vekili ve S8 ba· 
zun kıılaıının yanması, bu· kanı ıeneral Koadilil, •tef 
rada derin bir tee11tlr uyan- ıöadllrllllaceye kadar yu· 
dırmııbr. Y anıın halrkıada 1r1n mahallinde bubıamaftlll'. .......... 

Nevyork 
Şarhayıoı kimler öl· 

dflrecekti? 
lstanbul 17 (Özel) - Nev· 

york ıarbayı Mister Laıor
diya 'yı aldlrmek iıtemiıler
dir. Zabıta, ıuikastı daha 
evvel haber almıı ve ıarbay, 
bu sayede ölilmden kur
tarılmıı ise de mllteıebbiı
lerden kimıenin ele geçmesi 
mllmklln olamamııtır. Şar· 
bay, taharri memurlarının 
muhafaza11 altındadır. 

K. S. K. 

Resmo 
Amelesi, yeniden 
grev yapacaktı 
lıtanbul 17 (Ôzel) Giridln 

Reımo kaıabaıında yenide• 
ırev yapılmak iıtenmiftir. 

Girid genel valisi, derbal 
tedbirler almıı ve a-reYİ la· 
lemiıtir. 

Amerika 
Manisaya gidiyor. Halk İı ihtiyarları için ; 

evi maçları. gQzel bir kanun 
K.S.K. birinci takımı ya- ~ 1 

rın sabah otobiiılerle Mani-
saya gidecek ve orada Ge
diz havzası Sıampiyonu akar
ya takımı ile bir maç yapa· 
caktır. 

Sporcular, maç bittikten 
sonra tekrar otobüslerle ıeh
rimize döneceklerdir. 

Halk sahasında 
Yarın Halkevi sahasında 

ıaba11nda saat on altıda 
Y&kselme • Kahramanlar,18 

~- Yatla aıeıgul bulundu
~- ~ bilyOk ihtililden 
,, lı 11'Y•'da yapalan it· 
~ •1rete ıayan bir de
~: oldutunu kaydedi
,_ floİ ~11• muharrirler, Ruı
'~ Ojııınin de hayalden 
tlltt,

11 
b-.ıunduğunu kaydet-

bulgarlar 
Gine mezalime 

başladılar 
lıtanbul - Bulgar komi

tecileri Kırcaali civarında 

Berlinden bir görünüş de 9 Eylül • Turan takım· M. Ruzvelı 
lstanbul 17 (Ôzel) - Al- Berlin - Alman tayyare ları arasında liklere hazır- Paris - Amerika Ayanı· 

~'ti 1?11
'• yeni Rus mil· 

~ -~n, Çarlık zamanın
lyı elliflerden çok da· 
, .. ı&rdtHderini ve mlls· 

•lar &zerinde yllrll· 
_.__.,_. lllte ediyorlar. 

' tarlada çahıan iiç Türk'ü 
dağa kald1rmıılard1r. Bu za· 
vallı arkdaılarımızın cesetleri 
Arda nehrinde bulunmuıtur. 

ince tuz 
lıtanbul ...:... lnhiıarlar ida-

resi piyasaya ince tuz 
pkarma;a karar Yermiftir. 

manyada tanınmıı Yahudi za ':>itlerinin Berlinde yaptık· lık olmak üzere maçlar DlD kabul eylediği bir kaa• 
aleyhtarlarından M. jlllıe, ları özel bir toplantıdan kut· yapılacaktır. mucibince, pmelmanda bir 
d&n gece Berlindeki spor kulanan Berlin zabıtası, mil- yare zabitleri, bu muamele· bale gelen ihtiyarlara hayat• 
sarayında Yahudiler hakkında dahaleye kalkıtmıt ve bu den son derece milteesir ol· larının sonuna kadar her ay 
bir konferans vermiıtir. yüzden tayyarecilerle poliı muılar ve : [ Hitler demek, 60-70 dolar aylık verilecek· 
Bu konferansı dinliyebilmek memurlirı arasında ıiddetli Almanya demek deiildir. ] tir. Bu kanun, Amerikacla 

için binlerce halk spor sara· bir pençeleıme olmuıtur. diye bağırmıılardır. Berlin bGyük bir sevinç uyandır· 
yını doldurmuı, dııarıda ka- Tayyare zabitleri, polislerin Emniyet direktörGniln vazi- 1 mııtır. 
lanla Hoparlörler YaııtasiJe llıerine hllcum etmitler ve feıinden affedileceii ı6yle. Bu kanunu, Cumur bq· 

JGleı'ia 1611erioi cliolemlflercllr. tabaocalanm almıflarcbr. Tay· .. ai7or. kallı RuYelt teklif ıtmlftir. 



- -~---=-=-~ --- ~ ·-- --· --- -- - ---~.- -------'-- - ·--- - --- - - - --

c-alUfe 2 

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111~ 
§ Zabıta Romanı § - -- = - -- --
~Beyaz ağanın; 
~ ı 1'iirk_çeyc. KAM! ORAL SIRRl_5 
= 17-8-935 Çevıre11 • _ = Tefrika umara ı : 18 = 
ffiiı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111-ra 

Con Straon, Dontinin sö· 
zünü keserek : 

- Kafes Şarpa ile örtülü 
olmuş olsaydı, katil, Şarpayı 
kafesin üzerinden alırken 
papağanıo uyanması lazım· 

dı. Şu durum gösteriyorki, 
madamı boğarlarken papa-

• 
ğan uykuda idi. Zannıma 
göre, bizzat madam bile, 
boğazını şarpa ile sıkan ka
tili görmemiştir. Katil, ma· 
da mm arkasına geç
miş ve kendisini koltuk 
üzerinde uyuklarken, şarpa

yı boğazına geçirmek sure
tile çar-çabuk düğümlemiş 
ve sıkmıştır. 

Donti, Con Straun'un söy
lediklerini alaka ile dinli
yordu. Amiri sözünü bitirin-
ce : 

- Olabilir - dedi - Fakat 
benim nazarıdikkatimi cel· 
beden şu kapının açık bulun· 
masıdır. Norma, Paiç ve di
ğer kiracılar; madamın, hiç 
bir zaman kapısını açık bı
rakmadığını ve hatta, gelen
lerin kim olduğunu iyice an· 
lamadan kimseye açmadığını 
söyJiyorlar. Ben bile dün gece 
kendisini ziyaret ettiğimde 
gözümle gördüm, üç defa 
gitti geldi ve kapının kilitli 
olup olmadığını muayene 
etti. Demek ki, madamı bo· 
ğan, bu pansiyonda oturan
lardan biridir. Madam, ya-
bancı bir kimseye gece ya
rısından sonra mümkün de
ğil kapısını açmaz, açamazdı 

Donti, bu sözleri, şiddetli 
bir ifade ile söyliyor ve 
kaşlarını çatıyordu. De
vam etti: 

- Olabilir ki katil, anah· 
tar uydurmak suretiJe kapıyı 
açmış ve madamı boğduk
tan sonra bizi şaşırtmak için 
kapıyı kilitlemeden pencere· 
den kaçmıştır.. · 

Taharri amiri Con Straun, 
masanın üzerinde duran ve 
yeşil bir meşinle kaplanmış 
olan defteri gösterek: 

- Bu nedir? 
Diye sordu. Don ti ceva b 

verdi: 
- Pciç'in, yıl başında 

kendisine hediye ettiği tak
vimmiş! 

Bu esnada kapı çalını· 
yordu. Straun bizzat koştu 
ve açtı. Resmi elbise ile 
giyinmiş bir polisle tabibi adli 
ve müddeiumumi gelmişlerdi. 

Dördüncü fasıl 
Tabibi adli, ölüyü muaye

ne etmeden, Con Straun'un 
yüzüne baktı ve: 

- Sizi en çok ilginlendi
ren nokta, madamın, kaç 
saat evvel öldürüldüğünü 

aşağı yukarı anlamaktır. 
Tabii .. Sizin de gördüğü

nüz şu duruma göre, bu ka
dın, boğulmuştur. Vücudu
nun hiç bir yerinde yara 
göremiyorum. 

Taharri amiri, doktorun bu 
sözleri Uzerine : 

- Siz gelmeden ben bak-
• madım. Mahaza benim de 

tahminim o yoldadır. yara 
falan görünmllyo~. 

Doktor, müsaade ederse· 
niz, mesleğimize yeni girmiş 
olan ve bu pansiyonda misa· 
fir bulunan Dedektif Donti· 
yi taktim edeyim. 

Doktor, bir kerre Donti
nin yüzüne baktıktan sonra: 

- Cinayet mahallinde bir 
dedektifin bulunması hüsnü 
tesadüftür. Bununla beraber 
zannetmem ki işe yarabilecek 
bir ip ucu elde edebilmiş 

olsun: 
Donti, doktorun söyledik

lerine kızdı? Yüzü kıp-kır· 
mızı kesilmişti. Ne söyliye
ceğinf şaşırdı. Madamı ölüm
den kurtarmağa muvaffak 
olamadığı için cidden müte· 
essirdi. Bunu saklamağa 

lüzum görmüyordu. Doktorun, 
tebessümle karışık ve fakat 
istihfafkar sözleri, onu söy· 
letmeğe vesile oldu: 

- Doktor, ip ucu elde 
etmek şöyle dursun bizzat 
ben mücrimim. Zira beni 
buraya, bu zavallıyı muhafa
za için göndermişlerdi. Ne 
yazık ki vazifemde muvaf
fak olamadım. Dün gece 
madamla konuştum ve ken
disini odasında bırakarak 
ayrıldım. Saat takriben 11 
idi. Bir saat sonra kendisile 

bazı hususi işler hakkında gö· 
rüşmek üzere odasına dön· 
düğüm zaman onu bu halde 
buldum. Buna nazaran, va· 
kanın; 11 ile gece yarısı a· 
rasında cereyan ettiğini tes· 
bit edebiliriz. · 

( Deı·am edecek ) 

Nüfus ~ayımı 
20 ilk teşrin Pazar 

günü yapılacak 
20 llkteşrin 1935 Pazar 

günü memleketin her tara• 
fında genel nüfus sayımı ya· 
pılacaktır . 
1 - Nüfus sayımına esas 

olmak üzere Belediyelerce 
bütün binalara numara ko· 
nulmaktadır. 
2 - Numarasız bfoalarda 

oturanlar hükumete haber 
vermeğe mecburdurlar. Otur
duğu bina numarasız olduğu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve i
len ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

6-13-20-27 3-10-17-24-31 

Ulusal 

Birlik 
Gündelik aiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 

Tele fon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

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 

(UlaıalBlrllk) 

Buğrlay 
Büyük piyasalarda 
fiatlar biraz dOştil 

Cihan buğday piyasası, 

hakkında gelen son haber
lere göre, Amerika'nın muh· 

- -

17 Aju.taı J!!-

• 
'·"'"'' 

telif bazı bölgelerine yağmur M ~ 
d d L. J'd 17 Ag" ustos - 1935 .. Yazan: · üştüğün en, ıverpo a, 
Nevyork'ta ve Arjantin ilde Tefrika No. 129 

diğer büyük piyasalarda h dd • • E b• b• l • d hıI 
buğday fiatları düşmüştür. lngiliz kralı, Sala e ını yyu ıye ır e çı a 
Rusya'nın 1 buğday satmağa d • b d · ı kJ d b l l 1 başlaması, fialların daha zi- gön ermış, azı 1 e er e u unmuş l • 
yade düşmesine ıebeb ola· _ Daha ne yapacaktın ki?. - Tabii.. Ha keçi kafası, hükümdarım 1 b''kiilll' 
cağı zannediliyor. _ Hayır, herifi gebertmek ha arslan yürekli Rişarın ka- Ve alnını uzattı, u deU 
Amerika'nın haftalık sa- istiyordum. Kafası hoşuma fası.. dara öptürdü. O akşaı:D ki•' 

tışları, gittikçe azalmaktadır. gitti. Ben onu antika diye Saliheddini Eyyubi etra· Aliyi bütün ordu kucs od• 
Rusya, dış piyasalarının saklardım. Birgün gelir, ço· fına bakındı : mış, Omuzlarında, kolları 

hiç birinde eskisi gibi reka- luk çocuğum, her kılını bil- - Ali • dedi - sana hediye taşımışlardı. dar: 
bet yapmamaktadır. ilgili mem kaç bin akçeye satar· verecek hiçbir şeyim yok.. A~i avazı çıktığı ka se~ 
çevenler, Ruıya'nın, satıcı lardı. Hani kalp akçe istesen gene - Yahu! Durun bel .. k•' 
sıfatile uzun müddet piya· - Demek ki şimdi kıy· nafile!. herifi tokatladım da bU

6
b6' 

sada kal ıcağı zannedilmiyor. meti yok öyle mi ? Aln1mdan öp, yetişir dar alıkışlandım. Yarın k•b' 
gün keçi sakalından ya 0e 

Genel nillus sayımı hazırlıkları yarak kellesini getirirsetJJ dil 

yaparsınız, diye bağırıY~0;ed· 
Sa ımd n sonra nü usumu

zun c;ok. art ığını göreceğiz 
Sayımda sorulan suallere doğru cevap vermeyen ve 

. nüfus gizleyenlcı~ cezalanclırılacaktır : 
A ı d• kt .. il hazırlıklar yapılmıştır rıca kararlaştırılmıştır. 

sgcne ıre or n lstanbul'da Taksim .alanın· Bugüne kadar haztrlıklar· 
izahatı : daki ışıklı elektrik gazetesi da gösterilen özen derecesi 

istatistik genel direktör ve- beş günde bir değişmek bu sayımın 1927 sayımına 
kili Celil, 20 ilk Teşrinde üzere sayım hakkında pro· göre, kat kat daha güzel ve 
yapılacak olan genel nüfus paganda yazıları göstermiye faydalı sonuçlar verecegı 
sayımı hazırlıkları etrafında başlamıştır. 25 eylülden baş· kanaatini doğurmuştur. 
şu izahatı vermiştir : lıyarak memleketin yüksek . İs~~nbul, Ankara, İzmir gi· 

" - Nüfus sayımı hazırlık- şahsiyetlerinin sayım hakkında bı nufus sıklaşması ve .genel 
ları bütün yurdda en canlı yazdıkları yazılar bütün ga· kınavı çok ola.o y~rler~n. sa-
ve sıcak çağına girmiştir . zetelerde her gün sırasile yımlarla~ı?ı.n ı~ka.o. ıçı.~de 

l kt ı t b 1 erken bıtırılmesı ıçın ozel 
Şimdiye kadar elli dört ilbay· neşro unaca ır. s an u ve . G 
1 k 1 d. k ı k · A k d l ·ı mın tedbırler alınacaktır. enel ı ta gene ıre tör ü ış· n ara ra yo arı e sayı 

1 t f d h l ki Yapılııııı şeklı' hakkındaki kon· sayım sonuçlarının yirmi beş 
yar arı ara ın an azır ı ar y ilk teşrinde muvakkat rakam 
kontrol edilmiş bulunmakta· feranslar ve bildiriğler yirmi halinde çıkarılması mümkün 
dır. _Bu kontrol numarataj ve Eylülde başlıyacakhr. görülmektedir. 
bölge kurulması, sayım iş- Okulların açılmasından son- Sayımın mekanizmasına 
yarları bulunması, özel zor- ra öğretmenler tarafından gelince; her semtten numa-
lukların kotarılma yolları, haftada iki gün talebe ile rotaj sonuncunda isimleri 
sayım gününden önceki ted· sayım konusu üzerinde ko- ve yerleri özel cetvellerle 
birlerin alınıp alınmadığının nuşulması ve genç nesle bu- saptanan ve ayrı ayrı nu · 
kontrolü gibi işlerdir. Kon- nun bir yurd ödevi olduğu· maralandırılan bütün olrular 
trolörler ayni zamanda her nun izahı, kültür bakanlığın- ilbay ve ilçebaylar tarafın-
ilçede ııayımın gaye ve er- dan rica edilecektir. dan 20-40 evlik sayım böl-
gelerini anlatmakla da yü· Bu, hazırlıklarımızın; pro- geleri denilen parçalara ay-
kümlüdürler. Bütün kontrol paganda ile sa!ım hakkın- rılacak ve her bölgeye bir 
ve teftişlerin gayesi sayımın da ulusu hazırlama tarafı· sayım jşyarı a~anacakbr.Ay· 
her yerde ayni esas ve şart- dır. Bir yandan bu iş sis· rıca şehirlerde her beş böl· 
Jar içinde yeknesak olarak tematik bir şekilde gelişir· ge için bir sayım kontrol 
yapılmasını sağlamaktır. ken öte yandan da sayı· • işyarı bulunacaktır. 

Bütün il ve ilçelerle, yol mın saptanmasıoa yarıyacak Sayım günü genel hizmet· 
uğrağı olan kamun ve köy· teknik hazırlıklarımız iler1e· lerin yerine getirlmesi için 
ler birer birer gözden ge· mektedir. Sayım için basıl- çalışmaları gerekli ve zorağlı 
çirilmiştir. Sayım hazırlıkla- mış olan evrak memleketin olanlardan başka hiç kimse 
rında geri kalan pek az yer- yarısından fazlasına şimdi- evinden çıkmıyacak ve her 

)erden başka yurttaki çalışma den sevkedilmiş bulunmak- sayım işyarı ke'ndi bölgesindeki 
dileklerimize uygun olarak tadır. Eylül on beşine ka- binaları birer birer gezerek 
devam etmektedir. Hazırlık- dar bu sevk işinin arkası içinde bulduğu nüfusu sayım 
farında eksiklik ve yanlışlık alınacaktır. defterine kaydedecektir. Her 
görfilen yerlere tekrar kon· Sayıma yakın günlerde köy ve şehirden bütün böl· 
trol işyarları gönderilmek- sayım evrakı yetmiyen yer- gelerde sayımın bittiği ha· 
tedir. lere derhal gönderilmek ü- her alınınca top atılmak su-
Sayım işi hakkında balkı zere başlıca il merkezlerin· retile ilin edilecektir. 

aydınlatmak için köy ve ıe· de " menzil tertibatı " şek- Sayım günü halkın sıhhi 
birlere yüz bin dıvar afişi linde sayım evrakı stokları ihtiyaçları ıçın lüzumu 
dağıtılmıştır. Ayrıca altmış hazırlanmıştır. oisbetinde eczahane açık 
bin ve üç çeşit salon afişi Genel direktörlüğün yeni bırakılacak ye gereken y~r-
de halkın uğrağı olan bütün aldığı 30 işyar, sayım işlerini lere gönderilmek üzere za· 
daire, kurum, tecimge ve hazırlamak üzere deneç sa~ bıta merkezl .. rinde birer ebe 
taşın araçlarına dağıtılacak- yımlarının sonuçlarını sınıf- ve doktor hazır bulunacaktır. 
tır. landırmakta çalıştırılmakta- O gün izinsiz sokağa çak· 

Memleketteki bütün gaze- dır. Bu sınıflandırmalar manın 25 liraya kadar cezası 
teler ayın 25 şinden başlı- genel sayım sonuçlarının sı· vardır. Bu ceza verilmezse 
yarak genel direktörlüğün nıflandırma programını ha- duruşmasız hapse çevrile· 
hazırladığı sayımın faydala- zırlamaya ve ayni zamanda cektir. Bu yetki ilbay ve 
rını anlatan ve 2özeten öz karşılaşma ihtimali olan ilçebaylara verilecektir. 
sözleri neşre başlıyacaklardır. slDıflandırma zorluklarını şim- Sayımda sorulara yanhş 
On beş eylülden başhyarak diden tanıtmaya yarıya- cevap veren veya evindeki 
da memleketteki bütün si· caktır. nüfusu tamam yazdırmıyan-
nemalarda prÖjeksiyon su· Bazı ilbayhklarımızda pek lar da ayni cezaya çarptm-
retile sayım hakkında pro· az miktarda olan göçebe lacaktır. Sayımdan bir gün 
paganda yapılması için nüfunun saptanma şekli ay· önce yola çıkmış olan tren-
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~-=A:::.m..:.e_r-ik_a ___ l_h_l_ı·yat Olivier veşOrekA· N. v. Fratelli Sperco Vapur Acenta11 

Pa k k 1 L. . VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYAsı nıu re o lesi Si ımıtet vapur 11 CERES .. vapuru 26 ağustostan 30 ağustosa kadar 
fazladır Zabiti yetiştirile· Der Zee Anven, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlan için 

ŞeL-• ' d k 3CentaSJ & C yOk alacaktır. aıımız e i pamuk ibra- k k · h • O 
tlt" I ce ISa Izmet· . "UL YSSES" vapuru 9 eylülden 13 eylüle kadar Anver1, "•arına gelen haberlere Cendeli Han. Birinci kor- DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
il d Tel. 2443 Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yBk ~re, Amerikanın pamuk bak- Ji)erc : on. " ALIMNIA .. vapuru 14 alacaktır. · 

• lldaki ıon resmi bülteni lzmir Askerlik Şubesin- EJlerman Linyn Ltd. ağustosta bekleniyor, Ham- "ORESTES .. vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar Anvers, 
fliıdaki malumata vermek- den : "FLAMINIAN .. vapuru ay burg Bremen, ve Anversten Rotterdam, Arıııterdam ve Hamburg limanları için yllk 

ttdir· Pa k 11 ·ı 798 1 • • d L' 1 S yük çıkaracaktır. alacaktır. L! • mu , mı yon ı - ıhtiyat zabiti yetışh- sonun a ıverpo ve vven-
111111 bal d' B b ı·ı d "ANGORA" vapuru 19 ağus· "ULYSSES" vapuru 22 aöuıtosta Buraas, Varvna ve K.ııı-Yc ır. u sen~ki pamuk rilecek kısa izmet ı er en seada gelip tahliyede bulu-

22 
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.._la J ı ı tosta bekleniyor, ağuı- lence limanları için yük alacaktır . 

.. 1 ıu fi, tahminin fevkinde- 330 dogw umlu ve bun ar a mu nacaktır. k d A R 

..., tosa a ar nvcrs, oter- SVENSKA ORİENT LINIEN · Bunun sebebi son za- amele görenler ve daha ev· " DRACO ,, vapuru 29 dam Hamburg ve Bremen 
-..ı ' "NORDLAND" motörü 21 ağustosta Roterdam, Ham· 

arda havaların gayet velki doğumlulardan olupta temmuzda Hull, Anvers ve için yük alacaktır. burg, Copcnbage,' Dantzıg, Gdyoia, G6teburg Oslo ve 
llılaoJt gitmesidir. Hükiimetçe muhtelif sebeplerle geri kal- Londradan gelip tahliyede • TINOS • vapuru 2 •y- lıkandinavya limanlarına hareket edecektir. 
~den yapılan tahmin, 9 mıı deniz sınıfından gayri bulunacak ve ayni zamanda lülde bekleniyor, 6 eylüle "VIKINGLAND. molörü 3 eylülde Rotlerdam, Hamburg, 

""JOb 155 bin balye idi. sınıflara ayrılmış olanlardan Londra ve Hull için yük kadar Anvers, Roterdam, Copenbage, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi-
llıiJi tecim çevenlerinde yalınız askeri tam ehliyet- Hamburg ve Bremen için navya limanlarına hareket edecektir . ..,._b • E 9 alacaktır. k ) k 

.... •ıalo f ı namesi olanlar 1 ylül 35 yü a aca hr. "HEMLAND
11 

motörü 16 eylülde Rotterdam, Hamburg, l" n aza olması basa- D L t L' · 
::e fiatların düşeceği kana- tarihinde ihtiyat subay mek- oyçe evan e ınıye "iT AURI., vapuru 16 ey- Copenhage, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi-
.. " ••rd 8 tebi komutanlığında bulun- " ANGORA" vapuru 13 Jiilde bekleniyor, 20 eylüle navya limanlarına hareket edecektir. 
~trik ır.b konunla beraber mak üzere sevk edilecekle- temmuzda Hamburg, Bre- kadar Anvers, Roterdam, "VINGALAND., motörü 3 birinci teırinde Rotterdam, 
lilai . • ü umetinin, ne men ve Anversten gelip tah- b 8 . · Hamburg, Copenhage, D.&ntzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ııııa.... bır.duru·- alacagwı he- rinden 20 Ağustos 935 tari- Ham urg ve remen ıçın I k d' 

1
• 

1 
b k t d kt' 

-. .... k k ve s an ınavya ıman arına are e e ece ır • .a.., bellı,. olm.adığı için buna hinden itibaren yerli ve ya- liyede bulunaca tır. yük alaca tır. SERViCE MARITIM ROUMAIN 
~ le N t V t t 'hl · ARMDMEND H. SCHULDT 'e atı bır ıey söylene- bancı bilumum kısa hizmet- 0 

: uru arı erı ve HAMBURG "SUÇEAVA
11 

vapuru S eylülde gelip 6 eyliilde Malta, 
._ l, bundan baıka, Ameri- Jiler As. ehliyetname büvi- vapurların isimleri üzerine Ceaove, Marsilya ve Barselona için yük alacaktır. 
isi. Paınuğu geç yetiştiği yet cüzdanı ve mektep şa· değiıikliklerden mes'uliyet "HANSBURG,, vapuru 28 .. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde srelip 1 birinci 
llıııt' hava tehlikelerinin ta- hadetnameleri beraberlerinde kabul edilmez. ağustosta bekleniyor, 1 ey- teşrinde Malta, Napoli, Marıilya ve Barselona için yük 
tdiJ 'lttrı zail olduğu iddia olduğu halde şubeye müra· lüle kadar Anvers, Koter- ı alacaktır. 
'- ;.lllez, kaldı ki, Ağustos- caatları . dam ve Hamburg liçin yiik Hamit: Ilindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerdea 
_,. havaların ini tebed- 2 - Tam vaktinde mek- D O K T O R alacaktır. Acente mes'uliyet kabul etmez. 
~·göstermesi ve rekol- leple bulunmıyacaklar hak- Ali AgAb "NORBURG. vapuru 26 Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliya 
~ IDilteessir olması kor· kınd• kanuni muamelenin Çocuk HastahkJarı eylülde bekleniyor, 30 eylüle ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mtlracaat 

•ardır. tatbik olunacağı ilan olunur Mütehassısı kadar Anvers, Roterdam ve edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

1 llllllHlllllYllllllllllllll 11! 1!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• '•·inci Beyler Sokagı N. 68 Ham bur~ için yük a laCa ktı r. 
Znıır yuıı mensucatı-_ - Telefon 3452 SERViCE DIRECT 

- Satılık motör r~~"u~!~Tı 
ürk Anonim şirketi~ 12 beygirkuvetinde (Dizel) "ATID .. motörü 26 ağuı-
8 - markala az kullanılmış bir tosta bekleniyor, Budapeşte, 
~ n mftessese, iki yilz bin lira sermaye ile = ~otör satıhktır. Taliplerin Bratislava ve Viyana için 
fıı lkaı etmif ve Di Oryental Karpet Manu· arehanemize müracaatları yGk alacaktır. 
t .. kç6rers Limited (Şark hah) şirketine ait _ i an olunur. THE EXPORT STEAMSHIP 
~ - CORPORATION 
'1._ irdt Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın - • "EXCELSlOR" vapuru ha-
..._;:ıır. Fabrika bOUln teşkilat ve tesisat ve mfts· = Kitaplannıza Gazel Bir len limanımızda olup Nev-
lıı&L. lllİni ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta· =_ 1 Ş k york için ylik almaktıadr. 
-qq Cilt , Hatıra annıza ı 
'-eltllden itibaren yeni şirket tarafından işletil- - Bir AlhOm, Ve sair SOCIETE COMMERCIALE, 

ledir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, batta- = BULGARE de NA VIGATION,. 
~e Ve çorap imal edilecektir. Mamulitın emsa- = Cilt işleri Yaptır· A VAPEUR 

' f'Aikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi~tir. := mak isterseniz: ı.BULGARIA" vapuru 14 ·• 
fhı_ ~ar:nulit Peştemalcılar başında eski Orozdibak = * YENi KAV AFLAR * ağustosta bekleniyor, Bur-
~İnd k' "d h" d"I k fi b = gas ve Varna için ylik ala-"- . . e ı sergı e leş ır e ı me te ve satış a • EE Çarşısında 34 Numarada cakhr. 

P ıçınde yapılmaktadır. §§ Al• R Geliı tarihleri ve vapur-
0•ta kutusu: 127 =: • · 1 ıza · · 

l lann isimleri tızerine meı'u 
l tlıraf adresi: İzmir-- Alsancak ~ Mücellitbanesine uğrayınız. liyet kabul edilmez. 
t~fon oumarası 2432 ve 3564 E: Birinci Kordon, telefon 
111111111111111111111111• 11111111111111111 U lllllllllll lll l lll lll il il il il il lll llll lllllum • N o. 2007 - 2008 
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Istanbu1 ve 'frak ya 
Şeker Fbrikaları 1~ürk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000,.fork lirası 
lıtanbuJ Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 -40 

Taze temiz ucuz 
ilii.; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rwıem beyin foıografhanesi, l:ımirde en iyi 
f oıopaf çekmekle şlJhret bulan bir san' at ocagıdır. En 
mılfkülpese11t olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokru.J· 

lnrdan memnun kalmışlardır. 
Ham:ıa Rüııem beyin, f oıograı malremesi sa&Gn n&a· 

gazası da muhterem mılfterilerinin ince zevklerine sllre 
her çeşit malları, f otopaı makinelerini hulundurrrialrıa-
dır, Bir :ıyaret her ıeyi i.•paıa kafidir. 

(lzmir · Baştnrak caddesi, Refik 

--Sümer Bank--

lK ~ trLJf 

N~~ 

o !I ıü ıı-
f &lrcıc.I: .DANKA~l 1 

Ve Po.rjen ~ahapın 

en Ostftn bir mfls· 

hil şekeri olduğu· 
nn unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sClrgftn ~ 
haplarını Maruf ~ ~ 

'ecza depolarından \.1 .J 

ve eczanelerden 

aıumlar. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke liumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı-1 
lzmir şubesinde bulursunuz 



17 Ağustos 93S (Olasal Blrllk) 

Bulgar kabinesindeki asker bakanlar, orduyu ıslah etmeğe çalışıyorlarmış 

Bulgar k:omitecilerinin canavarca 
hareketleri tel{rar basladı 

' Bulgarlar, Volçef partisine mensup zabitleri ordudan uzaklaştırıyorlar. 
Yunan hükOmetinin siyasal teşebbüsleri sonuçsuz mu kalacak? 

lstanhul 17 ( Özel ) - Sofyodan haber \'eriliyor : 
Bulgar ordusunun tensikine başlanmıştır. Toşef ka· 

binesirıde bulunan asker hakanlar, orduyu ıslah ettik· 
ten sonra kabineden çekileceklerini söylemişlerdir. 

Volçef taraftarlarından 40 zabit, ordudan uzakla~· 
tırıldı. Boyındırhk bakanı Potof, Parlumentoda normal 
bir durum temin eylemek il.zere siyasal bir fırka teşkil 
etmcg,e karar yermiştir. 

Istanbul 17 (Özel) - Bulgar 
mnnlnrda Bulgaristan dahilinde 

komitecileri son za. 
eskiden ol(iuğu gibi 

faaliyete geçmeğe ve sililhlandıktan sonra Yunan hu· 

dutlarına akın etmeğe başlamışlardır. Bir Bulgar ko· 

mitesi, Drama taraf farında yaptığı bir taarruz netice· 

sinde bir sO.rO. koyun alıp glhO.rmOştO.r. 

Yunan hO.kOmetinin, Bulgai" hnkOmeti nezdinde yap· 

tığı siyasal teşehbO.slerin sonucu henOz anlaşılamamış· 

tır • 

TO.rk ·Yunan sınırlarının, Bulgar komitecilerinden 

temizlenmesi için ciddi tedbirler alınacağı söyleniyor. 

Londra F Lav;Hn poHHs• h . 
Borsasında yarım r8DSa lllll a eŞIS 

Ne oldular? 
iki Çekoslovak ko· 

ca Almanya'da 
kayhoJdular! 

mily.o~l~k bir tandaki asıg ... ları 
suı ıstımal 

lstanbul, 17 ( Özel)- Eko 
Dö Pari gazetesinin verdiği 
malumata göre, londra para 
borsasında büyük bir ' suiis· 
timal olmuştur. Bu suiistimal 
yarım milyon Ingiliz lirası 

derecesindedir. Kambiyo sim· 
sarlarından bazı kimseler tev
kif edilmiştir. 

Andlaşma 
Bir ay daha uzatıldı 

lstanbul, 17 ( Özel ) -
Türk· Yunan tecim andlaş· 
masının, bir ay daha uzahl· 
ması ve bu müddet zarfında 
yeni muahede için müzake-
relere devam olunması, her 

iki devlet arasında karar
laştmlmıştır. 

lngiliz 
Faşistleri ne yapmak 

istiyorlardı? 
lstanbul, 17 ( Özel ) -

Londra faşistlerinin yapmak 

istedikleri hareket, hükumet 
tarafından alınan tedbirler 
sayesinde akim kalmış ve 
faşistlerin bir çoğu tevkif 
edilmiştir. 

Patras 
~ehrinde bnynk bir 

yangın oldu 
lstanbul 17 (Özel) - Ati· 

na'dan haber veriliyor: 
Eski Yunanistan'ın Patras 

şehrinde büyük bir yangın 

olmuş ve en büyük binalar· 
dan bazdarı yanmışhr. Pat· 
ras halkı büyük bir heye
can geçirmiştir. 

~~~--------~~-Emir geldi 
llbayımız gidiyor 

Trakya genel müfettişliğine 
atanan (tayin olunan) ilbay 
'General Kazım Dirik hak· 
kıodaki emir dün vilayete 
gelmiştir. 

Kazım Dirik, yeni ilbay 
Fazlı Gülce şehrimize gel· 
dikten sonra Trakyaya gide
çektir. 

~~~----~--~~-
1 u g iliz le r, Fransızları ltalya aleyhi-

ne çevirmek için uğraşıyorlar 
Fransa başvekilinin, Habe· 

şistan meselesinde Cenevre· 
de konuşulmasından önce ve 
konuşulması sırasında gös
terdiii faaliyetin nazarı dik
kate çarpan üç mühim saf· 
hası vardır. Bunl•rdan birisi 
Avrupa memleketleri karşı· 

sııftla gösterdiği istiklal ru· 
hu, ikincisi ltalyan noktai 
nrzarına karşı gösterdiği 

dllrüsti ve samimiyet; üçün· 
cüsü de Avrupa meseleleri 
heyeti umumiyesi hakkında 
gösterdiği vukuftur. 

lngiltcrenin, Fransız poli· 
tikasını İtalyan aleyhine çe· 
virmek için sarfettiii mesai 
her kesce malumdur. Fakat 
M. Laval Fransa politikas1nı 
başka yönet'e (cephey~) yö· 

rütmüş ve ltalya ile lngilte· 

re arasındaki ihtilifları yu· 
m~şatmağa çalışmıştır. M. 
Laval bu politika ile gerek 
Italya'ya ve gerekse lngilte-

reye dostça bir hizmet iÖr· 
müştür. lngiltere, bu hiz-
meti ancak ileride takdir 
edebilir. 

Fransa başvekilinin, ulus· 
lar sosyetesine karşı lakaydı 
siyasasmı güttüğünü kimse 
iddia edemez. Fransa'nın 

uluslar soıyetesinde kuvvetli 
bir mevkii vardır. Fransa 
harici siyaaRsının mihveri 
uluslar sosyetesindedir. Fran· 

sa'nın Habeşistan'da geniş 

menfaatleri vardır. Fakat M. 
Laval haiz bulunduğu reali· 
teye bağlı metin, ruhi alet 
yardımile şimdiye kadar ulus· 
lar sosyetesi menfaatleri ile 
Fransa menfaatlerini Avrupa 
icabatı çerçevesi içinde mez

cetmeğe muvaffak olmuştur. 
Zaten Fransa'n1n hayat ve 

kuvvetinin bütün temelleri 
Avrupa'dadır. 

M. Laval Stresayı kurtar· 
mak istiyor. M. Lava) Fran· 

ıız politikasını yüksek bir 
mevkiye koymuştur. Fransız 
başvekili bu hareketle yalnız 
ltalyaya bir dostluk duygu· 
sunu göstermekle kalmamış, 
yüksek idrak sahibi oldufıu· 
nu da isbat etmiştir. 

ltalya'nın, M. Lavalin me· 
saiıini takdir edeceği şüp· 
hesizdir. 

M. Lavalin takip ettiği 
hattı hareketi, lngilterinin 
de takib etmesini çok· arzu 
ededz. 

Arabacı kızmış 
şoförftn ayağını 

çiğnetmiş 

Karşıyakaya işliyen 148 
numaralı otobüs, Turan ile 
tersane yolu üzerinde bir 
araba ile karşılaşmış, araba 

otobüse yol vermediğinden 
şoför makineyi durdurmuş 

ve arabacı ile ağız kavgasına 
baılamıştır. Bir aralık her 
nasılsa arabacı beygirin ba-
şından tuttuğu gibi araba· 

sını yürütmüş ve şofürün •: 
yağının üzerinden araba te· 
kerleğini geçirmiştir. Şoför 

Hüseynin parmakları ezildi· 
ğinden arabacı Ali zabıtaca 
yakalanmıştır. 

Atina Sarbayı 
Istanhula geliyor 

Bari (Radyo)- Atina Şar· • 
bayı Sayanın yakında Istan· 
bula gelerek Istanbulu res· 
men ziyaret edeceği Atina· 
dan haber veriliyor. 

Tasarruf 
Tedbirleri kısmen 

.kaldırıldı 
Paris - Fransız kabinesi, 

tasarruf için almış olduğu 
tedbirlerden bir kısmını ve 
bilhaasa halkın iıtemedikle· 
rini kaldırmııtır. 

Istanbul, 17 (Özel) - Çe· 
koslovakya dış işleri bakanı 
Benes'in partisine mensub 
olan iki kişi, Almanlar ta· 
rafından kadırılmış ve Alman 
topraklarına alındıktan sonra, 
Anaberk ıehrindeki hapis· 
haneye sevkedilmişti. Son 
al1nan malumata göre, bu 
iki kişi, timdi hapishanede 
de yoktur. Nereye gönde· 
rildikleri belli değildir. Çe· 
koslovakya hükumeti, Al· 
manya nezdinde teşebbilsatta 
bulunmuştur. 

Askerliğini 

Yapmıyanlar 
t\lemur olamıyacaklar 

Ankara - Askerliğini yap· 
mamıt olan gençlerin hllkii· 
met memurluklarına kabul 
edilmemesi hakkında bir ka • 
nun IAyihası hazırlanmıştır. 

Adaları 
Neden tahkim edi· 

yoDlarmış 
lstanbul - ltalya hükfı· 

meti, 12 adada yaptığı tah
kimatın Rumların isyanma 
kartı bir tedbir olduğunu 
söylüyorlar. 

Arnavutluk'ta 
Karışıklıklar oldu 
Istanbul - Cenubi Arna

vutluk'ta isyan çıkmış ve 
İtalyan olan genel müfettiş 
Chialerdi, asiler tarafından 
öldürülmüştür. 

Hava kuşu 
Karabağlarda ve Me· 
nemen yolunda iki 

alan bulundu 
Bir haftadır şehrimizde 

tetkikat yapan 'Sovyet mü
tehassısları, Ankara'ya dön
müşlerdir. Motörsüz tayyare 
için şimdilik iki saha tesbit 
edilmiştir. Bunlardan biri 
Menemen yolunda, diğeri de 
Karabağlardadır. 

Şehrimizde pek çok kim- . 
seler daha şimdiden (Türk 
kuşu) na üye yazılmak arzu-
sunu göstermektedirler. 

Birinci teşrinde burada da 
motörsüz tayyare ile uçmağa 
bıılanacaktır. 
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Hayırlı olsun 

Yeni pamuk şehri
• 

mıze getirildi 
ilk mahsulü Menemen rençbel'Ie· 

rinden Ramiz yetiştirdi. 
1 

Yeni yıl pamuk mahsulü, Cemil Ayvazoğlu ve Abf :. 
dün Menemenden 10 kiloluk Ôzgirgin Q1Üessesesi tara ;,. 
bir torba içinde şehrimize dan borsada satışa çıkarır 
getirilmiştir. caktır. Yeni mabsuliiıı ~eo,e 

Yeni yıl mahsulünü Mene- berlerimiz, tecimerleriıı>1 ' 1~ 
men çiftçilerinden Ramiz ye· yurd için hayırh olııı95 
tiştirmiştir. Mahsul bugün dileriz. 

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

Has ta hanedeki dostut19 

esrar götürüyor muŞ 
- Jle f evfik~ elindeki paketi hastabtt 

bahçesine fırlatırken yakaland•~ 
1• de b 

Dün öğleden sonra saat kaldıkları saatte e ırı f l•t' 
15 de Kemer'de bir hadise lunuı paketi bahçeye 

1~,b· 
olmuştur. Hadise şudur: mıştır. Fakat, o sırada 01e· 

lzmir'li Raif oğlu Tevfik, çede bulunan hastahaD~ tıl•~ 
Kemer' deki emrazı zührevi ye murlarından biri fır rede~ 

hastahanesinde yatmakta olan paketi görmüş ve ~es~ tif• 
dostu Hediyeye bir ,Paket zabıta hab~rdar edıl~ ş ;çi~· 
içinde afyon ve esrar satar· Ele geçirilen paketııı dO' 

d f buıuıı ken yakalanmıştır. e esrar ve a yon ~fi~' 
Tevfik, hastahanenin dıvarı ğu görülünce zabıta fdli>d" 

dibine kadar sokulmuş ve derhal yakalamış ve 8 

dostu ile evvelce mutabık teslim etmiştir. , 

• İt;lya gaz~le'1 
Rezalet! 

üç sarhoşun 
maritetleri 

Dün gece fazla sarhoş 
olarak sahil park gazinosu· 
na ielen Hasip oğlu tabak 
Ahmed, arkadaıı Mehdi oğ· 
lu Hasan ve Ali oğlu Mah· 
mud, srazinoda bağırıp ça· 
fıırmağa başlamıılar ve ken· 
dilerine susmalarını ihtar 
eden gazinocu Süleymana 
da bir yumruk atmışlardır. 

Zabıta bu sarhoş kafileıi· 
ni yakalıyarak adliyeye v"r· 
miştir. 

Aceleci 
lzmir'den otomobille Kar· 

şıyaka'ya giden lzmir'li Ce· 
lil, Karşıyaka'da otomobil 
durmadan atlamıt ve yere 
dilşerek vücudunun muhte· 
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

Yakalandılar 

Danimarkaya dO 
çatıyorlar 

CiornaJa d'İtaJiada~: 5~f' 
Danimarka delege51.1',tı~' 

mak icabettiği bak~ııısl-'1 

takdir hususunda, 
11 

bil 
sosyetesinde zuhur ede esi~ 
fırsattan istifade etıı> 
bilmedi. 05ye' 

Danimarka, uluslar ~t•Oı' 
lesinde dostlar araııı• •t b•~ 
Çünkü Danimark•Y8 •;,, ı.1 
mühim meseleler, ulu• e~tıl 

• k'k dile' de yetesınde tet ı e eteslll , 
Fakat uluslar ıo•Y doı1 

temin edilecek Hab::u ol~: 
luğu o kadar kıyı:ıı nıtıl 

bet v r maz. Bununla bera r 50 
· ıusl• · d~ marka delegesı, u ıeybııı . 

yelesinde, ltalya 8 1'İJJıııe 
nutuk söylemekten çe 

. . J-mııtır. ~aıı. 
Bizce bu hadise od ~iıd1'1 

h 
. e,, ,e 

ehemmiyeti aız W' 0 
Likin bunu k~yt "~talf'~1 • 
etmek ierektır. atfı~. 
doslar ve düşoıaj1':oıa11~( 

Bundan on gün kadar ne bu da ilave 0 u •ya d 
0 

evvel Mısırh caddesinde 347 Danimarka, Italya JdıJgıl~ 
o ~-numaralı eve girerek, ev man bı'r devlet . ..,,r 

• b • t' oao•.... d•9 
sahibesi Nimet'in üzerine ıs at etmış 11. • ftalY' 6' 
tabanca ve bıçakla yürüyen emin olabilir kı b Jeti ~i~ 
ve kadıncaauı fena halde layık olduğu oı~ka r~• 1 ,c 
korkutarak kaçan haydutla· recektir. Danım• bir~ ı· 

. · · bedeP ıt• 
rın Hamid oilu Şakir ile halledılmesı ıca 02ao ,. 
Ali oğlu Hasan oldukları mesele vardır. O ı• btJJıJll 
anlaşılmış ve dün yakalan· ya da mukabelede 
mıılardır. cakhr. • ı.ıçl11 • y· . , k. )ırll ote 

Şikayet 
Bu sokak dftzeltil· 

melidir 
Bir karimiz yazıyor: 
Karşıyaka'daki Namık Ke· 

mal sokağı, yirmi gündenberi 
köstebek yuvası halini al
mıştır. Sokak dört tarafından 
delinmiş, lağımlar yapılmış 

ve buradan çıkan molozlar, 
iş bittigi halde, kald1rılma· 
mışbr. Esasen karanhk olan 
bu ıokaktan geceleri geçmek 
çok müşkülleşmiştir. 

Belediyenin nazarı dikka· 
tini çekeriz. 

ırm~l ı dı Istaob"I oBı~ 
Keçecı er e ı<aoıil 11 

linde oturan . bİ"de~,~ 
Kadri'nin caketl CAii oô,r· 
lira çalan garson oııştat· t•f' 
zabıtaca yakalan ıııb1 
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son çaldıg•. . 
teslim etoııştar. J)Je 

Z . badetıJ9 vıı•' 
ayı şa Jıoıir dıSı~ 

1931 senesin~:c1eo al ,.,i~I~ 
tepe ilk oıektebı 8.9J1 \,,eıı'1 
19 numaralı 20· det1111

1,.c•' 
. t şah• · 11 ıııO 

mezuoı~e y eoisİP1 pO~ 
kaybettıoı. . ;ıı 

11 
g .. ımdan eski5•P ıı>d' 

1 I•' et yoktur. d ğuı.tl u ~ıs" 
Mudanya 0 •
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