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logiliz diplomatları, anlaş· 
llıazltğının Avrupa'ya da si
rayet ettiğini ileri snrmekte 
l'e devletleri barışı koruma· 

..t__ Çağırmaktadırlar. 
•• -
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lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

39 mOstahsil memlekette 
hu seneki buğday rekoltesi
nin 3 milyar 30 milyon 385 
buşelden ibaret olduğu tesbit 
edilmiştir. 
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ltalya-Dabeşistan anlaşmazlığı yeni yeni satbalara giriyor 1 Al a 1 Hastalar çoğalıyor 

Evvela Adis-Ahaha hombar- Gazeıe:!:Ro~an· Rodos melitepleri 
dıman edilecek miş.. ~~~=~1~:.:>uıd~·- hastahane oldu. 

ltı •} ---------------- vaı ajansı bildiriyor: 
gı tere, Kıbrıs adasından Afrikaya git.mek istiyen- Tempo gazetesine göre, 

~~------.-.-----
Şimdiye kadar adalara gelen basta 

leri oıennetti. Habeşistan Yunan is tanı pı·testo etti. ~::;!esi";:::.::d. P:~!:~;: 
miş ve fakat vaki olan mü· eden Yahudi aleyhtarhğ gös
racaat iizcrine bu yasak kal- terilerine iştirak ve Berfin ' 
dmlmışhr. Son günlerde Kıb- ile müfrit sağ cenah unsur• 
rıs adasından doğu Afrika- lar arasında irtibat vazifesi 
sına gönderilmek üzere 250 görerek bunlara para veren 
parça sığır ihraç edilmiştir. Volkiıer Beobahter ayları 

askerlerin mecmuu (7) bin kişidir. 

Atina 27 (A.A) _ Kati· Friedihveber Romaoyadan 
merini gazetesine göre Habe çıkarllmıştır. 
şistan, Yunanistan üzerinden • 
İtalyan tayyarelerinin uçma· Uşak galip 
sına müsaade ettiğinden do· p 
layı Atioa nezdinde protes- · crşeınbey~ Allıuoı·du 
toda bulunmuştur. ile oyn•yacak 

Yunan hilkümeli buna ver· Aydın 28 (Özel) _ Dün 
1 JUasaııa'dan bir görünüş diği cevapta, halya harp Uşak takımı ile Manisa şam· 

ter st~ııbul 28 (Özel) -;- Rjy- Son gelen rivayetlere~:gö-! halinde olmadığı için bu piyonu Sakarya arasında dö-

1'-ı 1J•nsının Roma muhabiri re, ltalya • Habe•istan bar· müsaadenin arsıulusal ta- "f' ı ld U k 
.~ll)'a sı'yasal çevenlerı'nı'n, y ammllle uygun olduğunu bil- mı ına maçı yapı ı. şa .,, bı baılar başlamaz, ltalyan· takımı çok güzel bir oyunla 
o)d durumdan çok endişeli lar Adis-Ababa'yı tayyare· dirmiıtir. (Ö l) D 1 - O Sakaryayı mağlOp etti. 
l,_ 111kların1 ve lngilterenin, terle bombardıman edecek· lstanbul 28 ze - o· O k ki' b "'Y ğu Afrika'sına gönderilen yun ço zev ı ve eyecanh 
lerd 'Ya karşı aldığı tedbir· !ermiş. Siyasal çevenler de Italyan kuvvetleri, harbe ha- geçti. 
y'ıı eıı heyecana düıtüklerini :böyle bir hal karş11ında ar· zırlanmalan için emir al- Perıembe 2llnii Uıak - Al-
ıJ0r · sıulusal hidiselerin baı gös· mışlardır. Masavaya yeniden tınordu final maçı yapılacak· 

~~ •ııbul 28 (Özel) - Adis· tereceği kanaatini taııyorlar.I top ve mUhimmıt çıkara1- tır. Bu maçın galibi bölge 
ao badaki ltalyan tebaasının Lefkoşadan haber verildi- mııtır. ıampiyonu olacaktır. 
te; kafilesi, geçen Cumar- ğine iÖre, Kıbrıs adasından § Roma 27 (A.A) - Ha- Uıak gençleri, Altınordu-
ttr.' ı~nü şehri terk etmiş· doğu Afrikasına gitmek is· vas Ajansı bildiriyor: yu mağlup etmeğe ve bölge 
)'1 Şıllldi Adis. Ababada teyen Rum amele, Kıbrıs Siyasi çevenler, yarın Bol· birincisi olmağa çalııacağız 

Rodo 1immımdan bir gönimiş 

lstanbul 28 (Özel)- Doğu son gilolerde çoğalmıştır. Di
Afrikaaından gelen hasta ğer adalar da dahil olduğu 
ltalyan askerleri Radosta 
hastahaneye ifrağ olunan halde şimdiye kadar doğu 
mekteplerde yerleıtirilmek. Afrikasından gelen hastalar 
tedir. Gelen hasta askerler, 7 bin kiıiye baliğ olmuıtur. 

Rus • lngiliz 

Rusların yaptıkla-
lt.ı 1'ıt ltalya konsolosu ile hükumeti tarafından menedil· zanoda toplanacak, olan diyorlar. 
''k~' elçisi ve maiyetleri mişlerdir. Hatta ltalyaya me- kabine konseyine istisnai • • rı 

~kalmı_~_ır_·~~~~~v_•_ı_i•n•t•tlm~as•ı+d~a•y~a1sa•k•e•d•i-l-~b_i_r_e_h_em~m-fy_e_t_aUedfyorla~ Beraber çalıştılar propagandalar 
MOsuade ettiler 

lngiliz tayyareleri 
Atina' dan gec;ti. 

~il •• h . 
o, Tatoy . karargahından enzın 

llldıktan sonra yoluna devam etti. 
tiı!•t•nbul 28 (Özel) - İn· meti, bu milsaadeyi derhal 
d, ~re'nin Atina sefiri; Su- verdiğinden, İngiliz tayyare· 
~e~,d~ki . lngiliz hava kuv· leri, d~n geçmiş ve Tat~y 
t\t· rıne ıltihak etmek üzere hava ıstasyooundan benzın 
~1~1't'dan geçecek olan bir ihtiyaçlarını temin ettikten 
t\tı , lngiliz tayyarel~rinin sonra Sudan'a hareket et· 
''Qı n~ dan benzin vesaire mişlerdir. Bu tayyareler, 
'iıa·'.•rına müsaade edilme· ıkapa sisteminde deniz bom-

1 
1•tellli1ti. Yunan hüku· bardıman tayyareleridir. ---- ............ ~ ......... ..,., _____ _ 

.\ Katolik 1 Nnfus sayımı 
leybıarhğına son Ve istatistik genel di-
Vereceklermiş rektörlOg"' On On dileği 

lat 
ııa •tıbul 28 (Özel) - Al- Ankara 27 (A.A) - lsta-

'"Y 'd )'l>ıl ' a katoliklere karşı tistik umum müdürlüğü, 8 
tee ' 11 tazyikden doğan Mayıs 1935 tarihli icra Ve
•i .. ~Ur, Vatikanda derece· killeri bey' eti karar ile mer-

.. , lb h 
"a, u afaza ediyor. Al- iyete konan umumi nüfus sa-
Ş,~. '1ıliye bakanı doktor yımı talimatnamesinin 41 in· 
t~, ın de bu tazyiki fazla ci maddesi hükmüne uyarak 
't~ilaıe~i, katolikler nezdinde aayım gününe kadar hergün 

llcı ın . 
1 

N bir baıkası verilecek olan 
~let' ucıp 0 muıtur. a· vecizelerin mllntazaman ga· 
\ 11 

111
' katolik aleyhtarlığın· zetelere konmasını matbuat 

"'1 •az geçmeleri muhte· umum mlidürlüğü vaııtaıile 
llrG11l7or. ıızete lerdea dilemektedir. 

Yabancılar 
Fransa 'ya akın 

· ediyorlar 
Fransada, buhranla bera· 

ber had bir ıekilde hi11edi
len bir derd vardır: Fransa
daki yabancı çokluğu, yaban· 
cı işçilerin Fransız işçilere 

rekabeti. 
Geçende bir kom6nist ve· 

ya sosyalist nümayitinde bir 
amele kadını bilerek, bilmi
yerek bir yabancı işçiyi işa· 
ret ederek: 

- Ekmeğimizi çalan bu 
adamın aramızda işi nedir?. 
demiıtir. 

1922 denberi başlıyan bu 
iıtili üzerine 1929 da Fran· 
sa'da 1,800,000 yabancı ol
duğu teabit edilmiıtir. 

Ve işin tuhafı ıudur ki, 
bunların çoğu sekiz on se
nedenberi Franıada yerleı· 
miş, Fransız kadın veya er
keklerle evlenmiı, çoluk ço
cuk aahibi olmuılardır. Ve 
Fransa hükumetinin en bUyük 
derdi de ya hancıların bu 
kıı:nıdır. 
ikinci bir mes'elede, Fran· 

saya yerleımit olan yaban
cıların ekseriyetle haıin ve 
kötü adamlar olması ve Fran· 
ıadaki cinayetlerin çoğunun 
bunlar tarafından yapılması
dır. 

Fra11111 mıtbuıtıaıa 11eıri11· 

Lord Eden 
Londra 27 (A.A) - Lord 

Eden, Sir Samoel Hoar bu· 
giin öğleden sonra dıı işleri 
bakanlığında çalıımalarına 
devam etmişlerdir. 

ltalya 
Arpa ve pamuk istiyor 

lstanbul - İtalya, hükil
metimize müracaat ederek 
arpa, buğday, pamuk vesai· 
re almak istediğini bildir
miştir. Yalnız 12 milyon li· 
ralık arpa alınacaktır. 

tına bakılırsa, Fransa hükQ
meti bunlar hakkında kat'i 
bir karar verecektir. Ve esa
sen epeyce zamandaoberi 
yabancı işçilere it vermiye· 
cek tedbirler ittihaz olua
mıktadar. 

• 
Ingilterenin Moskova elçisi, Rus htt· 
ktimetinin nazarıdikkatini çekmiş 

Londra 27 {A.A) - Res· faaliyeti üzerine Sovyet hü· 
mi çevenler de söylendiğine kiimetinin dikkatini çekmit· 

tir.Fakat son diplomatik gö· 
göre, Moskova'daki lngiliz rüşmelerde bu mes'ele hak· 
büylik elçiİi Komintern'in kında verilmiş bir logiliz 
logiltere'deki propaganda notasından bahsedilmemiştir. 

~-~~--~.-.~·~···-·~-----~~~-
8 u ğda y mabsulO 

39 Memlekette re
lioltenin miliları 

-~~-----·-----~-Bu sene, 3 milyar, 30 milyon 385 
bin buşel buğday yetiştirildi. 

lstanbul 28 {Özel)- Son day fiatları bu sene hafif 

------yapılan bir istatistikte, mils- gitmektedir. 
tahsil 39 memlekette bu yıl 
buğday rekoltesinin, 3 mu- Kralcı saylavlar 
yar, 30 milyon ve 385 bin 
buşelden ibaret olduğu an
laıılmışhr .• Geçen yıl bu 
miktar, 2 milyar, 846 milyon 
ve 482 bin buşel idi. Rekol
tenin fazla olmasından buğ-

Kazım Dirik 
lıtanbul - Ege gençleri, 

Kizım Dirik'e bir ziyafet 
verdiler. Genel espekter bu· 
gün Trakyaya hareket ede
cektir, 

Halka bir beyanname 
ueşredecekler 

lstadbul 28 (Özel)- Ati· 
nadan haber veriliyor : 

Çaldaris fırkasına mensup 
saylavlar, Kralın dönmesi 
için olanca kuvvetlerile ça· 
lıtmalarını halka bir beyan· 
name ile bildirmeğe karar 
vermişlerdir. Bu beyanname 
gazetelerle neıredilmek nze· 
redir. 
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28 Ağustos - 1935 

Tefrika No. 136 

4 
Yazan: M· 

- Son zamanlarda bu verdiğiniz izahattan da mü- GE El.. NÜFUS SAYll\11 
pansiyona bir genç gelmiş teşekkirim . Şüphesiz ki, mah 
ve bir müddet oturduktan kemenin yapacağı tahkikat-
onra başka bir pansiyona ta da bize yardım etmek 

Rize Türk Ulusundaki 
enerjilerin en doğru sayı
sını taoıtacaktır. 

aç ı ordusu Küduse yedi fersah yak aşmış 
ve o ·dı gah kurmı1ş bu onuyor u 

taşınmıştı. Adı (Secil Sevie) lütfunda bulunacaksınız .. 
dir. Onu taoır mısınız?. Doktorum bir noktadan 

Aslan yürekli Rişar, Ku-

düs'ü zabtetmek istiyordu. 

güst hastalanmıştı. 
Başvekalet istatistik 
unıum müdürlüğü Doktor biraz düşündü, daha tenevvür edilmek isteriz: 

kendi kendine mırıldandı ve Rahmetli Madam Honhard'm, , • ._IRZZIEEGllU .. ım::ı!llll!lll:mt 1 
Fakat Fransa kralı Filip 0-

Ordum da yorgundur, 

yeni taarruzlara kabiliyeti-

sonra: melekatı akliyesi tam mı idi? 
- Seci) Sevie bu adamı Doktor acı acı güldü ve: 

ne gördüm ve nede tanıram . - Müsyü, size diyebilirim 
Dedi. ki, hayatımda gördüğüm ka-
Con Straun, doktora bir dmlar içinde madam Hon· 

z izahat vermek lüzumunu hard derecesinde iyi düşü-
hissetti ve dedi ki: nür, akıllı ve bilhassa ihti-

- Sevie, bu pansiyonda yatkar bir kadın görmedim. 
iki ay kadar kalmış. Madam rahmetli, tuhaf bir kadındı. 
Honhard, kendisinden şüp- Bununla beraber çok akıllı 
bel ~ndiği için pansiyon sa- idi. Onu iyi tetkik etmiyen-
bibine şikayet etmiş ve esa- Jer, aksini iddia ediyorlar. 
sen kira da vermediği için Lakin ben o kanaattan çok 
Sevie, bundan on gün evvel uzağım .. 
buradan kovulmuştur. Doktor kapıdan çıkarken 

Sevie, genç, esmer ve za· Con Straun, Polis memuru 
iftir. Kara kaşh ve kara göz- Karagua~·rn kulağına fısılda-
lüdllr. Bu delikanlıya hiç yordu. Polis memuru yavaşça 
tesadüf etmediniz mi? cevap verdi : 

Doktor, hemen başını kal- - Doktorun söyledikleri 
dırdı ve : bize bir ip ucu vermiyor. 
- ihtimal, fakat böyle bir Katil, öyle kurnazca hareket 

genç tanımıyorum. Hususi- etmiştir ki, ya eldiven giy-
le ki buraya girip çıkanları miş ve yahutta ellerini men· 
tetkik edecek halde değilim. diJle bağlamıştır. Zira ne 
Bu gece gördüğüm ad9mın 
bu pansiyonda oturup otur· 
m dığını da tayin edemem. 

Con Straun sordu: 
- Doktor, bu adamı epey 

zaman takib ettiniz mi? 
- Evet, fakat çabuk kay

boldu, nereye saptığını an
lıyamadım. 

pencerenin kenarlarında, ne 

tetkik ettiğim bavuUarda ve 
ne de hiç bir eşya üze
rinde bir iz görebildim. 
Yalnız, kapının her iki ka
nadında tetkike şayan bazı 

izler tesbit ettim. Maahaza, 

rahmetlinin bir çok dost ve 
Bunun üzerine Con Straun ziyaretdsi olduğuna göre, 

şu mütalea da bulundu: bu izlerde bize bir fikir ve 
- Gördiigüaüz otomobil, bu 

adamın koştuğu yere doğru 
fener tuttu, diyorsunuz, bu 
bir sinyal olmasın?. 

- Zannetmiyorum. Zira 
bu otomobil, aksi tarafhın 
geliyordu. 

- Bu otomobilin marka· 
sını ve içindekini fark ede
bildiniz mi? 

- Hayır!. Dikkat nazar· 
larım, yalnız koşarak kaçan 
damın üzerinde idi. işim 
olduğu için fazla alakadar 
olmak istemedim. Yoksa 

kanaat veremez.. Ben, size 

vereceğim raporu hazırla
mağa gidiyorum. 

Karaguayin odadan çıkıp 
gitti. Con Straun, parava
nanın arkasında saklı bulu
nan Boni'nin yanına yakla · 
şarak: 

' 
( Dev"am edecek ) 

Ulusal 

r 
Cilndelik eiyaeal gazete 

kendisini durmağa davet S bibi : Haydar Rüşdü ÔktP.m 

ederdim. Durmadığı taktir
de de zabıtaya haber verir · 
dim. Fakat dediğim gibi, 
biran evvel hastama gitmek 
istediğim için, böyle şeyler
le fazla meşgul olmak lüzu
munu hissetmedim. Mahaza, 
kaçan adamın, bu pansiyon
da ikamet ettiğinden haber
dar olmuş oJsaydım, heman 
madam (Pontes) e malüm t 
verirdim. Zira madam Pon
tesi çok sayarım. 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzheı 

Telefon: 2776 
Adres : l:ımir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 " altı ayhk 

ilan şart arı 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti iJanat 

bfirosunn müracaat edil
melidir. Con Straun, doktorun ifa-

d~lerinden memnun ve mü. Hususi iliınlıu : id re-
tehassis olarak : h nede kor rla tırılır 

- Yüksek hissiyatınızdan Bnsaldığı yer :ANADOLU 

dolayı çok memnunum. Bimz~e~;:,im~o~t~b~a~a;sı~~~~R1~m~ 

1stanhu 
Şeker Fbrikaları 1,flrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,0 O,OOO'fürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

-------
Macaris an' aEcı e iler·n 

• • e 

laca l ı ıçı ı sa 
Yerli borçlular, orçlarını yeni ihdas olunan 

kasaya yat rmak mecburiyetindedirler. 
Peşteden yazılıyor: Macaristanll 
da ecnebi ülkelere yapılacak 
tediyatın tahdidi hakkındaki 
imkanın mer'i olduğu müd
detçe bir iş görmek üzere 
bir ecnebi alacaklar kasası 
ihdas olunmuştur. Bu kasa
nın vazifesi yerli borçluların 
mezkur ahkama tevfikan 
ecnebi alacakhlar hesabına 
tediye edecekleri meblağları 
ahp saklamaktır. Ulusal ban
kanın ruhsatiyesi ile ya bu 
bankaya veyahut diğer bir 
mali müesseseye para yatır· 
mak keyfiyeti müstesna ol
mak üzere yerli borçlular 
borçlarını bu kasaya yatır
mağa mecburdurlar. 

1 
Macar ulusal bankasına ya
tırılmış olan meblağlar faiz
lerile birlikte ecnebi alacak· 
lar kasasına devrolunacaktır. ' 

ları ecnebi dövizine tahvil 
veya bunları ecnebi alacak
lara teslim etmek kabil ol-

Macar alacakları tarafın
dan mevcud kararname 
mer'iyete girmeden evvel 

lzmir 2 inci icra memurlu
ğundan: 

Rahminin Cemale olan bor· 
cundan dolayı mahcüz bulunan 
Burnovanın Saydı sokağında 

kain kapıdan girilince(!) sofa 
sağda sokağa nazır bir oda bir 
aralık solda sokağa nazır bir 
merdiven ve aralığın ittisalin
de avluya nazır bir oda sofa· 
nın arka kapısından çıkıldık
ta bir avlu ve sağda bir mut
bah ve bir hela ve bir tulum· 
ba suyu ve bir servi v~ birkaç 
eşçar ikinci kata çıkılınca so· 
fa sokağa nazır sağda ve av· 
luda karşılıklı iki od arka 
tarafta iç içe iki oda ve bun
lara muttasıl diğer bir oda ve 
bir sandık odası evin bodrum 
kntı mevcuttur. ve 2800 lira 
kıymeti muhammineli ve Ska
pı numaralı bir bap hanenin 
mülkiyeti açık arttırma sure· 
tile satılığa çıkarılmıştır. ve 
birinci arttırması 29· 9-93Sta· 
rihine müsadif pazar günü sa· 
at 11 dedir. bu arttırmada satış 
bedeli tahmin olunan kıyme· 
tin yüzde 75 şini bulursa en 
çok arttıran& ihalesi yapıla· 
caktır. aksi taktirde en çok 
arttıranın teahhüdü bakı kai
m k şartile sahş 15 gün daha 
uzatılarak 2 inci arttırma ı 
15-10-935 tarihine milsadif 
pazartesi günü saat 11 de ya· 
pılacaktır. borcun ödenmesi 
tarihi 2280 numaralı kanunun 
meriyete girdiği tarihten son· 
ra müsııdi f olm a sı hasnbile 
ikinci arttırmada satış bedeli 
ne olursa olsun muhammen 
kıymete balcılmıyarak en faz· 
Ja arttırarıa ihalesi ynpılacak· 
tır. işbu gayri menkul üzerin· 

Tediye tahdidatı hakkın· 
daki ahkama tevfikan Ma· 
caristan' da plase edilmesi 
(yatırılması veya ecnebi dö · 
vizine tahvil olunması , hu· 
susunda ecnebi alacaklı ile 
mutabık kalınan meblağlar 
bu kasaya yatmlmıyacaktır. 

Ecnebi alacaklılar serma
yesi bu kararname ile mef
suh olup bu sermayenin bil
cümle hukuk ve taahbüdatı 

ve 6900-1931 numaralı ka
rarname ile tesbit olunmuş 
olan salahiyeti ecnebi alacak
lar kasasına devrolunmuştur. 

Bir defa kasaya poogö o
larak yatırılmış olan meblağ· 

dukça kasa bunların plaşmanı 

dolayısile faiz getirmelerini 

ve bu faizlerin, meblağları 

ecnebi parasına tahvil veya 

ecnebi alacaklara teslim olu· 

nur olunmaz tediyeye hazır 

olmaları hususunda tedbir 
alacaktır. 

Mevcud kararname, esham 
ve koponların pengö olarak 
tediyesine ve alacaklının 

Macar ulusal bankası ile 
yapılan anlaşmaya tevfikan 
yatırılmış olan paralar üze· 
rine olan hakkına dair 
6900-1931 numaralı karar
name ahkamına taalluk et
memektedir. 

Çok yaşa ak isti
, ye ler ne ye ......... eli 
Suda kaynamış tı zsıız hindiba, 

lahna, adika • 
vesaıre: 

Paris - Avrupa doktor· 
rının yüzde sekseni; Radi· 

ka, Hindiba, Lahana, Torup, 
Havunç ve daha baf.ı seb
zelerin, haiz oldukları has
sadan ve vitaminden bahse· 
derlerken bu sebzelerin, ay
ni zamanda insanların ömrü
nü uzattıklarını da iddia 
ediyorlar. 

Bu iddia üzerine son .za· 
m nlardn uzun münakaşalar 
olmuş, doktorların bir çokları 
bayJi kitap karıştırmış ve 
neticede, ot yiyenlerin, uzun 
müddet ve hastalıksız bir 
halde yaşamağa muvaffak 

de intifa ve saire suretile her 

hangi bir mUkeJlefin hak t -
lehinde bulunanlar yedlerin· 
deki resmi vesaiki ile birlikte 
20 gün zarfında 2 inci icraya 
müracaatları lazımdır. aksi 
taktirde haklar1 tapu sicilince 
mailim olmadıkça paylaşma
dan hariç kalırlar. müşteriden 
yüzde 2buçuk dellaliye resmi 
ister satış peşin para iledir. 
şartname 19·9-935 tarihioden 
itibnren her kesin görebil ne · 
si için açık bulundurulacaktır. 
taJip olanların 34-8936 dosya 
numnrasile lzmir 2 inci icra 
memurluğuna mürnc~atlan ilan 
olunur. 

oldukları sabit olmuştur. 
Ezcümle, bundan evvel 

Prağ civarından Dubronik 
kasabasında 125 yaşında 
olduğu halde vefat eden 
dünyanın en ihtiyar kadını, 
ekseriya suda kaynamış 
tuzsuz ot yemekle ömrünü 
geçirmiştir. Bu kadın, son 
zamanlarda kendisini ziyaret 
edenlere, otların vücuda 
olan faydalarını daima anlatır 
dururmuş .. 

"\ . 
arı 

Tekerrürden ibarettir 
Ekonomik buhran, ulusları 

her gUn yeni yeni mecbu
riyetlerle karşılaştırıyor. Ulus· 
Jar arasında cerey n eden 
tecim muamelelerinin ekse· 
risinde eşya mübadelesi 
esastır. Mesela pamuk ahpta 
mukabilinde demir vermek, 
buğday yerine tütün almak, 
bugün için bir zarurettir. 
Ancak bu şekil öyle bir 
halde taammüm ediyor ki, 
bir çok yerlerde banyolara 
girmek için yumurta verdik
leri vakidir!. 

Son posta iJe gelen Pnris 
gazetelerinde şu haberi 
okuduk: 

"Brez.ilya'dnn Romaya ge· 
- Devamı dördüncü sahi/ ede 

miz yoktur! f 
Diyordu. Bu hastal~ art! 

geçtikçe artıyordu. Nıb be' 
Fransa kralı ordusu ile~·!· 
raber çekilmeğe mecburaıı~ 
mıştı. Burgonya dük ~· 

• . d b' k'ci bıt• maıyetın e on ın :,.. b ,~ 
k

• • ay 
mıştı. Bu on bin ışı, .

1 
e' 

orduda Fransızları tetJl51 

deceklerdi. k~j· 
Aslan yürekli Rişar, A ııtl 

nın zaptından biraz 50 tt 
Yafa'ya doğru hareket :rs· 
Bu adam, hakikaten k•do~ 
man bir askerdi. O~fııJO 
üzerinde büyük bir pU ııd 
vardı. Yalnız gerek k~ıer 
kumandanları, gerekse dı ıl! 
orduların kumandan, pr·~e~ 
asılzade, papas ve5~\o· 
arasında ihtilaflar, de ~ıır 
dular, nifak ve kıskançlı 
almış yürümüştü. 1ııP 

Salaheddin Eyyubi •
05 

ot' 
Arsuf civarında haçlılar l'~ 

verolJ 
dusu ile karşılaştı. ı5ıo 
iki muharebede az k• 
mağlüp oluyordu. a~ 

Salaheddin Eyyubi 0 ~ıı• 
topuklarından ter sııa ~j~ 
çarpıştı. Haçlıların . e\ıer' 
harbiyesi, muhtelif cıbe ~·· 
de anlaşamamışlardı. 8&1 ffe' 
ziyet, haçlılara bir nıuı• ;ıtı• 
riyetin elden kaçır~: tf 
mal oldu ve Salabeddı 
yubi sıyrılıp çekildi. bıP 

Salaheddini Eyyubi b•~.111· 
d sı~ 

camakta olmasın an ~tıı 

yordu. Çünkü telef.at~ çpuf 
Akka elinden gitmışU· ·f bİ' 
man ordusu müteki51 

... e 
d'SI" 

haldeydi. Halbuki kerı 1
• ,1 

tJerı 
gelen yardım kuvve ~e' 

idi. Şahsi kahramaoh~'' af' 
kası ve harp kabiliyet• 

5 

sinde tutunuy~rd?· p..rSof 
Aslan yüreklı Rışar, dı~· 

civarındaki fırsatı kaçır tto 
. h. sure 

tan sonra müt ış.. kıl\'' 

hiddetlenmişti. sntu~ aa5'e 
vetleri toplıyarak r-:u oıı' 
doğru süratle ilerledi· klı'~ 
kalırsa, Kudüs'ü m~~:d~i1'1 

alacak; batta Sala esille 
Eyyubi kilisenin çao k1~

1 
r bil 

.. yı ol 
asacaktı. Tam uç • b8ı&e 
kadar kan döktüklerı ,~,, 

hiç bir netice alıo~~a~yıP 
hristiyanlık alemi ıçı:ıer'e 
değil miydi? Yüz bt bİ' 
kişilik haçlı ordusu• ç if 

b. a\fU 
avuç Türk ve ır ııııı" 

1, • kO e 
lam önünde e ını .ı "ııers 

. o O e' 
sallıyarak gerıye dif 
Avrupadaki halk pe • 

cekti? elıJ1;şt•· 
Buraya üç kral g ktııl" 

Avrupanın üç n~lü biit;Oıı'' 
karşılarında ise bır g6te• 
dar vardı ve onlara . ~,Jı• 
•• J b" bük" dar k•· bit 
oy e ır um "" cından, tından baŞ 
ıeyi yok?. .. uodn~fe 

Rişar bunları duŞ 
küplere biniyor~u .. dal•rııı~ 

588 yılının ıptl 1e 
K diise 4D b çh ordusu, P ııııif , 

fersah mesafeye geıoıı1'1°' 
ordugah kurmuş bU 
du. ~) 

(SONU YARIP 
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ihtiyat N. v. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

--.!• lıife .S or · ıvıer ve şüreka- -
sı t· · V V. F. H. Van aov AL NEERLANDAts KUMPANY Ası ınııtet vapur 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
· acentası Mütehassısı Z 1 • • • • • J " CERES " vapuru 26 a.ğustostan 31 ağustosa kadar 

a Jıtı yetıştırı e- Der Zee Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

Cendel' H '~inci Be"ler Sokaın N. 68 don 1 an. Birinci kor· J o· 
· T Tel<'f on 3452 

cek kısa hizmet- & Co. yük alacaktır. : 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE "ULYSSES" vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anvers, 

J.iJerc : Rotterdam, Amsterdam ve Hamburi limanları için yük 
" TINOS " vapuru 2 ~y- alacaktır. 

EJ el . 2443 •111111! _ _. _____ _ 

14F(errnan Linyn Ltd. alacaktır. 
•on AMINIAN" vapuru ay Doyçe Levante Liniye 

Und L A lzmir Askerlik Şubesin-
•tada a . iverpol ve Svven- " NGORA" vapuru 13 den : 
111 k gehp tahliyede bulu- temmuzda Hamburg, Bre· 
~· tır. men ve Anversten gelip tah· 1 - İhtiyat zabiti yetişti-

tern DRACO ,, vapuru 29 Jiyede bulunacaktır. rilecek kısa hizmetlilerden 
lorı:,u~da Hul!, Anve~s ve Not: Vurut tarihleri ve 330 doğumlu ve bunlarla mu 
buıu a an gelıp tahlıyede vapurların isimleri üzerine amele görenler ve daha ev-
londbacak ve ayni zamanda değişikliklerden mes'uliyet k 

ra ve Hull · · - k vel i doğumlulardan olupta 
~I ıçın yu kabul edilmez 
,.. ;!,!rıııııııır11mrıırmmmımmmrrııırıııııırımıııırırrrı111111i111111111111111111UJM.. muhtelif sebeplerle geri kal. 
~ 'f --~ mış deniz sınıfından gayri 

~ u·· rk Hava Kurumu~- sınıflara ayrılmış olanlardan 
g yalınız askeri tam ehliyet-
~ . -
§ B k - namesi olanlar 1 Eylül 935 1 . üyü Piyangosu _ tarihinde ihtiyat subay mek-
g Ş tebi komutanlığında bulun-1 lllldiye kadar binlerce kişiyi = mak üzere sevk edilecekle· 
§ • • • _ rioden 20 Ağustos 935 tari-
~ zen~ııı etmıştır. = hinden itibaren yerli ve ya-
~19 cu t . 5 . k "d ı = ~ · ertıp . cı eşı e 1 Eyhildedir - hancı bilumum kısa hizmet· 

~ 8Q ük fk 35 O = liler As. ehliyetname hüvi· 
~ Y ramiye: , 00 Liradır - yet cüzdanı ve mektep ıa· 
~ . Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000lirahk - hadetnameleri beraberlerinde 
~ ılcra • 1 1 20 - olduğu halde şubeye müra· 
~ mıye er e ( ,000 lira) lık mükafat caatları . 

\~ ';:rdır. _--::::::; . 2 - Tam vaktinde mek-- -flllll B tepte bulunmıyacaklar hak· 
9111111 mııı11111111rrı111rrrıu111rı111ırıı111r11rıırıırr1111111ırııııırıııırıı ııııırıı ıııırıw kında kanuni muamelenin 
ı ı lllllllllll 11!1111111111111111l!I!111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111• tatbik 0 luoa cağı ilin olunur 

ı;.~ır yun ~en~ucat~~ 
1 urk Anonım şırketı_ 
~ t Ru mftcssese, iki yftz bin lira sermaye ile -
~ ~ekkoı . o· o = ~ ctmış ve ı ryentaJ Karpel lUanu-= 
§lak .. . . . . = 
~ J. ~orers Lımıted (Şark hah) şırkctıne ait 
§ (Oıırd H Ik · = ~ at t a apınardakı kumaş fobrikasnu satın 
~ ltlışt }:"' b 'k -~ '-h . ır. •a rı -a bOtiln teşkiJUt ve tesisat ve mils· -
§ dınıin" ·ı k 0 

• 'b' 1 k = § ti_L· ı ı e es ısı gı ı ·ununusani 1935 ta-
~ .. •nd • "b -§ h. k en ılı arcn yeni şirket tarafından i~Jntil. := 

-qe t d' ., """' = 
~ ... c ır. Her nevi yiin iplikleri kuma-=: batta· = 
§ -.ıye ' "' -
~ li v~ çorap imal edilecektir. lUamulatın cmsa· -
s: tıe fı" 'ki . -§ llu uı yetı her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. -
~ itr lllanıuliit Peştemalcılar başında eski Orozdihak = 
§ 18nlin 1 k" "d h" · -~ "ika .. c c ı sergı e teş ır edılmckte ve suhş fao- = 
~ P •çındc yapılmaktadır. ;; 
~ osta kutusu: 127 := 

' 

1' tlgraf d . 1 . . Al = l' a resı: zmır~- sancak = 
lllllll tlefon oumarası 2432 ve 3564 = 

ı 1111ııı1111111111111111 • rrı 111111111111 ırı 1111111111111 rı ı rı ı ı ı mırı 111ııı111111111 ıı uii 

tK ll] ıru/ 

~alılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

""otör satılıktır. Taliplerin 

arehanemize müracaatları 

: an olunur. 

• 
Kitaplarınıza G nzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt İşleri Yaptır· 

mak isterseniz : · 

* YENi KAVAFLAU .. 

Çarşısında 34 Numaradu 

· · Ali Rıza - -
MüceJlitbanesine uğrayınız. 

1 &lrCJQll D A NL<ASI 1 

Jülde bekleniyor, 6 eylüle 
"ORESTES,, vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Aovers, 

kadar Anvers, Roterdam, Rotterdam, Auısterdam ve Hamburg limanları için yük 
Hamburg ve Bremen için alacaktır. 
yük alacaktır. "UL YSSES,, vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü· 

"CHIOS,, vapuru 16 ey- künü tahliyeden sonra Burgas, V arna ve Köstence liman· 
lülde bekleniyor, Anvers, farına hareket edecektir. 
Roterdam, Hamburi ~ve "ORESTES,, vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünü 
Brem en için yük alacaktır. tahliyeden sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına 

"iT AURI,, vapuru 16 ey- hareket edecektir. 

lülde bekleniyor, 20 eylüle "HERCULES" vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yil
kadar Anvers, ' Roterdam, künü tahliye ettikten sonra Burgas, V arna ve Kös lence 
Hamburg ve Bremen için limanlarına hareke.t edecektir. 
yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LlNIEN 

ARMEMENT H. SCHULDT .. VIKINGLAND,. motörü 2 eylülde beklenmekte olup 
HAMBURG tabliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig. 

.. HANSBURG,. vapuru 29 Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandinavya limanlarına 
ağustosta bekleniyor, 1 ey- hareket edecektir. 
lüle kadar Anvers, l• oter- "HEMLAND,, motörU 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 
dam, Hamburg ve Bremen sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
için yük alacaktır. Oslo ve Iskaodinavya limanlarına hareket edecektir. 

"TROYBURG,, vapuru 10 "VINGALAND,. motöril 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
eylülde bekleniyor, Anvers, boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.ıntzig, Gdynia, 
Roterdam ve Hamburg- için , Goteburg, Oslo ve lskandioavya limanlarına hareket 

edecektir. 
yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

Birleşik Amerikaya doğru 
seferler 

"EXECUTIVE,. vapuru 19 
eylülde bekleniyor. 

"EXILONA,, vapuru 30 
eylülde bekleniyor. 
TUNA DOGRU SEFERLER 

"A TID,, motörü 27 ağus· 
tosta bekleniyor, Belgrad, No· 
visaad, Komarno, Budapeşte, 
Bratislava Viyana ve Linz 
için yük alacak.rıi .. 

" AMAL ,, ruotörü 6 ey· 
lülde bekleniyor, BeJgrad, 
Novisaad, Komarno, Buda
peşte, Bratislava. Viyana ve 
Linz için yük alacak. •

1 
••DUNA,, motörü 15 ey

lülde bekleniyor, Belgrad, 
Novisaad, Komarno, Buda· · 
peıte, Bratislava, Vivana ve 
Linz için yük alacak. 

"ATID,, motörü 29 ey· 
lülde bekleniyor, Belgrad, 
Novisaad, Komarno, Buda· 

peşte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yük alacak. 

JOHNSTON V ARREN 
LiMiTED 

"KENMORE,. vapuru 2 

eylülde bekleniyor, Liverpul, 
ve Anversten yük çıkarıp 

Burgas, V arna, Köstence, 

Galatı ve Br11ila için yük 
alacak. 

DEN NORSKE MIDDEL -

HA VSLİNJE ( D-S. T-S. 

SPANSKELİNJEN ) 

"SArDINIA,. motörü - 27 

Eylülde bekleniyor. DIEPPE 

ve NORVEÇ limanlarına 
yük alacak 

"SAN ANDRES,, motörü -
23 Biri Dl i Teşrinde bckleni • 
yor. DIEPPE ve NORVEC 
limanlarına yük alacak. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 • 2008 

Kelepir 
Topaltı; Memduhiye ma· 

hallesinin Hacı Ali efendi 
caddesinde bir hane satılık· 
tır. Bu hanenin manzarası 
güzeldir. lstiyenler idareye 
müracaat etsinler. 

SERViCE MARITIM ROUMAf N 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntaz~ma sefer 

"SUÇEAVA,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev· 
velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket 

edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: Ilindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

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

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco accntalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 

• = 1 Hamza Rüstem f otoğrafhanc ve 
fotoğraf nıalzeme mağazası 

Hamza Rasıem beyin fotoğrafhancsi, lzmirde en 
fotoğraf çekmekle ş(jhreı bulan bir . mı'aı ocağıdır. Eıı 

müşkülpesPnt olanlar dahi, burada çektirdi/deri foıokra}· 

lardan mrmnun kalmışlardır . 
Hamza Rüstem beyin, f otograJ mufremesi ~nuın m<l· 

gazası da nıııhterem müşterilerinirı ince ıel'klerit"! g6re 
her çeşit mallan, fotogtar makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir ııyareı her şeyi ispaıu kafidir, 

(İzmir • Başturak caddesi, Refik 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesaııe kumaşlaı·ı 

Be}1koz kunduı·aları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar1 

lzmir şubesinde hıılursunuz .. 
Taze temiz ucuz 

ilaç 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 



28 Ağustos 9SS (Olual Blrllk) 

------------------- Lambaları 

Çalnıışlar 

.~ 

Zayi 
lstanbul üniversiteti ., 

kuk f akUltesinden 933 ~ 
Rağıp paıa oteline cere· t '"p 

yan vermek için branıman sinde aldığım hüviye 9' 
Yuoanistao'ın bazı yerlerinde yeniden isyan hareketleri baş göstermiş bulunuyor tesisata yapan, elektrik şir· kasını kaybettim. ~e ı..r 

alacağımdan e-skisinıD 1 d ı eki b t4 keti memurlarından Niyazi syan e en er ve müşevvı er u se er :::: ~::::.:!~ o:::·:.t~:~~ mü yok::~nbul üni~; • dd ı • d • ı ki d • tenvirat limbaıını çaldıkları hukuk fakilltetl N ~ 
şı et e teczıye e ı ece er ır ::;~ ~~~~:.tt·::;:~;~ •. ··b·- beıind;A~C 

General K~ndilis, Mıı°kedo~y~;ya bar~ket ~tm~k-iız~redi~~ -Siyasal çe- lzmir milli emlôk Müdürlüğünde~ 
venler, Girid adasının bir volkan oldugv unu söyliyorlar ikinci karantina istikbal sokağında t4 kapu 2 taj no.ıı '" ~ 

lstanbul 28 (Özel)- Yunanistanın muhtelif yerle- dedi hareket etmeğe karar vermi,tir. Başbakan vekili 
rinde hOkOmet aleyhine bazı hareketler gôrOlmO.ştOr· ve Sn bakanı general Kondilis, Makedonyaya hareket 
Girid'de ve l\lakedonyada isyana kalkışanlar, muhalif· etmek O.zeredir. HtıkOmete dost olan siyasal çevenler 
lcr tarafından tahrik edilen kimselerdir. HnkOmet, a· Girid adasının bir volkan olduğunu ve ihmal edilme· 
sayişi ihlill etmek istiyenlere karşı bu sefer çok şid· mesi lilzım geldiğini ileri sllıilyorlar. -------·· ............ ·-------Tecrübe p . ltaklya • Hhab:şiııtan • b 
için bir tayyare arıs a ınesı u 

istiyorJar gün toplanıyor 
lstanbul 28 (Özel) - Yu

nan hükümeti, tayyare ıipa· 
rişi almak üzere müracaat 
eden Avrupa tayyare fabri· 
kalarına verdiği cevapta, 
tecrllbe için Yunanistana 
evv~li birer tayyare gönder· 
melerini, rlışişleri bakanlığı 
vasıtasile bildirmiştir. 

lngiliz 
Donanması,Akde-

nizde manevra
lar yapacak 

lstanbul 25 (Ôzel) - ln
giliz donanmasının, eylül 
içinde Akdeniz'de büyük bir 
manevra yapacağı Londra'dao 
haber veriliyor. ilgili çeven· 
ler, bu manevraya büyük 
anem veriyorlar. 

lngiliz 
Diplomatları, ba
rış için endişeli 

lstanbul 28 (Özel) - lngiliz 
diplomatlarından mürekkep 
büyük bir grup, ltalya ·Ha· 
beıistan anlaşmazlığının, ted· 
rici surette Avrupaya da ai· 
rayet etmek üzere olduğunu 
ileri sürerek, buna mani ol· 
maları için bütün devletlerin 
barış için birlikte çalışmaları 
lüzumunu ileri sürmektedir. 
Ayni grup, uluslar kurumu· 
nun acil tedbirler almasını 

istemektedir . 

Su üstünde 
lşliyen bir bisiklet 
Kan 27 (A.A) - lngiliz 

veliahtı yeni icad edilen bir 
bisiklet satın almııtır. Bu 
bisiklet düz bir satıh llzeri· 
ne oturtulmuş iki ıezlong 
biçminde olup su üstilode 
iılemekte ve burada pek faz· 
la rağbet görmektedir 

•• 
Horoz hırsızı 

Göztepe tramvay cadde
sinde Emniyet müfettiıi Ha· 
şim'in arka bahçesindeki 
kuyudan koyunları sulamak 
için su almağa gelen Hasan 
ojfo Mekmed, Haımet'in 
cinı bir horozunu ça dıtın· 
dan yakalanmııtır. 

M. Laıval dnn sabah ve öğleden sonra 
Italya büyük elçisini kabul etmiştir 

Paris 27 (A.A ) - Yarın 
toplanacak olan bakanlar 
konseyi, ltalya • Habeş anlaş 
mazhğlnın ihdas ettiii duru· 
mu inceliyecektir. M. Laval, 
diplomasi yolundan yapılan 
görüşmeler hakkında izahat 
verecektir. 

Türk-Yunan 

M. Laval, bu ıabah ltalya 
bllyük elçiıini kabul etmiıtir. 
Öğleden ıonra kendisile tek· 
rar görüıecektir • Konsey 
ayni zamanda Cenevrede 
Fransanın glldeceği hattı ha· 
reket hakkında mtlzakerede 
bulunacaktır • 

Hırsızlıklar 
Tecim itilatnamesi ko· Turan yağ fabrikasın· 

nuşmaları devam da makinistin saatile 
ediyor eşyasını çaldılar 

lstanbul, 28 ( Özel ) - Turan yağ fabrikasında 
Türkiye • Yunanistan tecim makiniıt Selinik'Ji Mustafa 
itilifnamesi için Atina'da ce· oğlu Mitatın yattığı odadan 
reyan eden konuşmalar, milnit 22 lira kıymetinde bir saatı, 
bir hava içinde devam etmek· iki mendili bir esans ıiıesi 
tedir. Pazartesi güntl öğleden kırk fotog;af ve 95 kuru; 
sonra, ~ürk· ~unan murah· pıraıı çalınmıştır. Ayni ev· 
hasları ozel bır toplantı yap· de oturan çamaıırcı Hatice• 
mışla~ ve ~on dur.u.mu tetkik den fliphe edilmektedir. Za· 
eylemışlerdır. llgıli çeYenle· bıt t hk'k t b I h 

. d'kl . h b 1 a a ı a a aı amıt r. 
rın ver ı erı a er ere göre, .. , . . 
yeni tecim itilifnameai, eı- § Gozt~pe de Nurıddı_n 
k. · d d h · · h 'k' P•ıa ıokagında berber Bekır 
ısın ea a a ıyı ve er ı ı •1 Abd h , k 
1 ·ı k og u urra man ın apı· 

u usun asıg arını oruyacak d k' k'l'd' k k t'I . . a ı ı ı ı ırma ıure ı e 
bır ıekılde olacaktır. evine giren belirsiz hırıız bir 

• • • t 1 'l b' k 1 
K 

pan a on ı e ır ca et ça a· 
avga ve rak kaçmııtır. 

Yaralama § Kız lisesine, açık bıra· 
kılan kapıdan riren meçhul 

Katipoğlunda oturan Rıd
van oğlu Halil ile Şevket 
oğlu Mehmed Ali yüz para 
için kavga etmiıler, Halil 
ekmek bıçağı ile Mebmed 
Aliyi elinde yaralamııtar. 

Yaralama 
Halatla yftzftne vurmuş 

Vapur amelesi Mustafa 
oğlu Hasan, birinci kordon· 
daki amele kahvesinde otur· 
makta iken kayıkçı Cafer 
kahveye girmiı, ve elinde 
bulunan halatı Haıanın yll· 
züne vurmuıtur. Cafer, Ha-
1&nın iki kaıı araıında yara 
açıldığı görlince firar etmit· 
tir. 

Küçük sahtekar 
Selvili Meacit'teki karako· 

lun yananda oturan Ali, ya· 
ıı kiiçOk olduğundan, bat· 
ka birinin nnfusunu kulla· 
narak genel evlere girmek 
istemiıse de, ıahtekirhk za· 
bıtaca sezilerek küçllk Ali 
yakalınmıtbr. 

bir hırsız, mektep hademesi 
ve bekçisi Ha1an otlu Ali 
ile odacı Hasan oğlu İımai· 
lin yattıtı odadan bir cep 
saatı, bir gömlek, caket, 
paotalon, yelek ve on lira 
kıymetinde müteferrik eıya 
çalarak kaçmııtır. 

'Tarih 
Tekerrftrden ibarettir 
-BQltarafı 2inci şahif ede -
len bir kahve tilccarı, Pita· 
funya film fabrikasına ıide· 
rek muhtelif ıinema filmleri 
ıatın almak istediğini ıiiyle· 
miı ve fabrika direktörile 
pazarlığa giritmiıtir. 
Brezilyalı tüccar, istediği 

filK?leri ayırdıktan sonra para 
yerine kahve vereceğini be
yan edince, fabrika direktöril 
afallamıı ve fakat ayrılan 
filmler ambalij yapılmıı ve 
faturaları da tanzim edilmit 
buluadujıından çar • naçar, 
para yerine kahve almaia 
mecbur kalmııbr •• 

Yunan 
Kralı, Yunanista
na niçin dönecek 

Atina 27 (A.A) - Teliois· 
mos gazetesinin bir aylan 
ile görüıen eski Kral Jorj, 
Yunan ulusuna hitap ederek 
şu sazleri söylemiştir : 

- " Kendi arzumu yerine 
retirmek için değil, fakat 
ülkeme hizmet etmek için 
Yunaniıtana dönmeliyim. ,, 

TöheJer olsun 
Şoförlerimizden şika· 

yet etmeğe hiç hak· 
kımız yok! 

Bir otomobil kazası oldu· 
mu, heman ıoförlere yllklen· 
mek, onları dikkatsizlikle it· 
tibam etmek, hepimiz için 
idet olmuıtur. Ekseriya hak· 
lı olduğumuzu bilmekle be· 
raber baıka ülkelerdeki ıo· 
förleıin durumu karıııında 
bizdekilerin zemzemle yıkan· 
mış olduklarına hnkmetmek 
iktiza ederi 

Son posta ile gelen Atina 
gazetelerinde, okuduğumuza 
ıöre, Pirede kendisini bil
miyecek derecede ıarhoı olan 
bir ıofar, reniş bir caddeden 
ıeçerken iki çocuk, beı ka· 
dan ve iki erkeğe çarpmıf 

ve yaralamııtır. Bu hali gö· 
ren zabıta, sarhoı ıoföriln 

idare ettiği otomobili durdur· 
mak için ateı etmek mecbu
riyetinde kalmıt ve zabıtanın 
kurıunu ile de bir kadın ya· 
ralandıktan sonra ıoför ken· 
di kendine durmuıtur. Ayak· 
ta duramayacak derecede 
sarhoı olan ıoför, karakolda 
şu ifadeyi vermiıtir : 

- O kadar ıarhoıtum ki, 
caddeden ıelip ıeçenler, 
ıaznmde dans eder gibi gii· 
rlinüyordu. Arkamdan; oto· 
mobilimin çarptığı kimsele· 
rin feryadını iştiyordum. Fa
kat ne yapabilirdim ki, ıar· 
hoıluktan direksiyonu bile 
gllç halle idare edebiliyor· 
duml. 

Zabıta sarhoı ıoför6 ha· 
pishaneye tıkmıı ve kimi 
kaburğasından, kimi kafasın· 
dan ve kimi de ayağından 
yaralanan kurbanları da haa· 
tabaneye ıevketmittir. 

Mflnhal saylavlıklar 
Ankara - Şimdi beı 

münhal saylavlık vardır.Bun· 
lar için ne zaman seçim ya· 
palacatı belli deiildir. 

" ,, alsancak sokağında 4 numarala ev ~ 
" 11 mısırlı caddesinde 340 kapu 218 taj no.h ef '{P 
., ti ,, ,, 347 eski 231 taj numarala ev 

Karataı iılihane sokağında 2,2-1 kapu 2-4 no. taj ve 1~ 
aras sokağından 43 eski 47 yeni 55 taj numaralı ef. 

ikinci karantina mısırla caddesinde 296 kapu 180 t•J tp 
no.lı fırı~ 

Karııyaka alaybey gündoğdu sokağında 5 eıki 6 taJ ~ 
oo.b ef 

" " mirat sokağında 23-25 eski 17-1 taj no.b ~" 
bahçe elyevm tarla halinde 192, 50 metre murabba• 

Karşıyaka turan cafer tayyar sokağında 125 oum•· 1~ 
ralı dükkiD 

Karşıyaka donanmacı süleyman sokağında 21 num•· j 
ralı dükkl11 , 

11 osmanzade hilal sokağında 1-5 eski 24 taj no.h ef ' 
" bahariye af itap sokağında 20 eski 12 taj no.h e~ t91 ~ 
., ., tasvir sokağında 27 no.lı 656 metre bahçe yer•. 

Karşıyaka naldöken tramvay caddesinde 111 eık• 1o?S 
107 taj no.h e~ ~ 

(Bedeli sekiz sene ve sek•I dl~ 
sitte ödenmek üzere müı•Y' 
konulmuştur.) ·~ 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin veya ~o•j 
tertip mübadil bonoaile ödenmek üzt:re müzayedeye ,_# 
muştur. Taliplerin 16-9-935 pazartesi gllnü saat 15 d;41 
emlak müdüriyetine müracaatları. 28-12 !,;,::/ 

Kiralık ev, dnkkan 
lzmir vakıflar direktörlüğündeıl~ 
Vakfı Nevi No. Mevkii Muba111111"; 

Hayrettin paıa dükkln 9-7 hasan hoca ~ 
Yapıcı oğlu " 2 ali reis -
Fadıl ahmet p. " 39 yol bedestanı '-

" " mataza 34 " ı-
Hiıar camii dükkio 84-80 hisar meydanı ı~ 

n " ,, 13 yorgancılar ~ 

" 
12-14 kolancılar ~ 

" " 
" ,. " 6 palancılar ı' 
" 11 " 92 hiaar meydanı ~ 
11 11 11 13 birinci belediye ıs' 
" " " 246-254 arasta ıf4 
" 11 ,, 74 hisar meydanı ı'/O 
" ,, 11 4 ikinci belediye ' 
" 11 ,, 11 samancı ıokak fi.. 
11 11 ., 15 birinci belediye ~ 

" " " 9 " -
Emin zade " 56 şekerciler . it• ~ 

n ,, depo 54-2 kestane pazarı camı I A 

Nikbolu dükkin 61 cami alh '' 
Ümmllglllsüm list kat yazıhane 56 halima çarıııı ~ 

ti dlikklo 54·2 " 1
1 Salepci oğlu 11 46·5 gön hanı ~,, 

60 hiikümet caddesi r 
" " " ."1 

Merdivenli medrese,, 44-1 osmanzane 'J"'. 
Ömer llltfG ev 311 aalhane (JO 

Yapıcı oğlu 11 4 saraç ali ,,,ı~ 
Yukarıda yazılı vakıf akarata açık artırma ve ~bİ,d-' 

mliddetleri içinde istekli çıkmadığından ilin tarı Jı -
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihale yapıJıc;,V 
olunur. ~(' 

Izmir Mubasehei Hususiye MndO 
loğnnden: o~ 

kAfO 2 J· İdarel bueuelyeye alt olup Allpııa meydanında s·9SS ' ' 
la dOkluto 3 yıl mOddetle kirayı nrllmek ftzere 26' 

1
,. C'_,1 

hinden itibaren 10 gfto mOddetle temdlden açık art1r01'
0
.,;"'0 

rılmııtar. leteklU.,rlo ıerahl öğrenm .. ak _tlzere berg0° 1~,ıe •",
hueaelye mGdOrlyetloe ve pey eGrmek letlyenlertode _,..110 flll" 
olan 5.9.935 perıembe gOoG 9 dın 12 ye kadar de~,,. 1 
hınk mektubunu hamilen encOmenl vlllyete mftr•~;,s 
olunur. 

lzmir defterdarlığından: ,.,,.~ 
l111sının vergi borcundan ötllrli tahsili emval ı!r ç'1, 

göre haciz edilen Ahmet a&"a mahallesinde sar•Ç
0 

~1 ~
ıında kiin 7 saydı mağaza tarihi illndan itib•'.e ti)'~~af 
milddetle satıhta çıkarıldıtından pey sllrmek ·~s .,. 
defterdarlık tabaillt kalemine ıelmeleri. 24-28·1 


