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BtıkOmetimiz, Çanukkale bo· 
A•zlar1nı tahkim etmeğe ka· 
l'ar vermiş ve bu kararını bD· 
ltln de,· Jetlere bir nota ile bil
dirnıeği muvafık görmDşUlr. 

• 
• 

ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamCJ ılyasal razetedir 

• Sırbistan'daki hfltfln muha· 
lif partiler, Stoyadinoviç'in 
iç ve dış siyasasını beğen· 

diklerini parlamentoda bil· 
dirmişlerdir. 
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Atrika'daki Italyaıı askerinin mecmuası . 1 Mal ta 1 Tllrkiye • Bulgaristan · -= =-

lngi}İz gazeteleri, lngiltereye Adası muttasıl tak Dostlukmünasehet 
itidal tavsiye ediyorlar :~:ı~!~~~,r0~... leri normaldir. 

J 1 Ad• Ah b 'd k • ) • • • tadaki lnıiliz kıtaatı, yeni ta ya hükômeti, ıs- a a a 1 e çısını mu- kuvvetlerle takviye edilmiı-
hataza bir- tabur asker gönderdi tir. Ba hafta içinde iki iı· 

tihkim taburu daha relmiı· 
(~Adiı· Ababa 30 tir. 

A) - Habetis
t...11 ıoravh çe· ,._. • d 
~rın e barıı 
itİı lladaki ümit-

ılt·ride azal
:~t•dır. Ulus di

lbale aavaıa ha-
::--•ldadır.An-

cephanenin 
~eceğ i n den · 
~Yorlar. Bu· 
::- beraber yük
Pllt J•ylalarda ya· 
"9 tak yıpratmak 
'-1flna çok ın- ~.'L.._._ 
. ._lli1or. 

~Paratorun et· 
~dakiler harp 
"'-1 ... ddctan ıoara 
~ kolay c .p· 

•ide edilebile· 
:!'la kanaatındadırlar. Yal· 
~ •rp için lüzumlu olan 
ld IDilyar kurıunun naııl 
~ec:eii diiıilniililyor. Bir 
la ~D muharebesi yapıldı
'dirde buriin eldeki 
'ne ancak iiç ıün ıü· 

Hobe, ırıuluiriplerı barıı ıçin duaya sidiyoilw 
ve mütebakiıi Eriuede bu- ıetirınek iç.in humm\ah bir 
lunmaktadır. faaliyet sarfetmekte oldutu-

lıtanbul 31 (Ôzel) - Bir au haber veriyorlar. Ayni 
harp vukuunda ltalyanıa A· razetelere pre, lafiltere 
diı·Ababadaki ıefirini ça- blikimeti, ltalya'mn Akde
tırmıyacaiı ve muahedeleri• -Devamı 4 'ilncü Sahi/ede

~c:ek derecededir.' 
~~ nbul 31 (Ôzel)- ltalya 
~eti, Adiı • Ababadaki 
~ IDuhafaza için Soma· 
,. bir tabur asker aön· 

'ltt.lftir. 
~ llbul 31 (Ôzel) - ltal· 
~ ' ıimdiye kadar doğu 
h ~•11na ıöndermit oldu· 
~ "•~etin mecmuu, 150 
~~~•ilk bir ordudur. Bu 
~n 50 bini Somalide 

\' ~rans1zlar 
ttıı bir projektör 
keşef etmişler 

kendiıine verdiii hakka da-
yanarak sefaretbaneyi muba· 
faza için miktarı hafi aıker 
fÖDdereği, IOD relen teJıraf 
lardan anlaıılmaktaclır. 

lstanbul 31 ( Ôzel ) -
İtalya hllktlmeti, memleket 
dahilinde ye halk elinde bu
lanan biltlln rtmlfll toplamıı 
ve Habeıistan'ıa kullandığı 
Marya Tereyya adındaki ril· 
miit paraların aynisiai basa· 
rak, bir kıımını Somali'ye 
ıöndermiı, bir k11mını da 
İtalya' da tedaville çıkar-
mııtır. 

ltalya hilk6metinia halktan 
topladıiı ı&mllf, 2 milyar 
605 milyon liret değerinde 
idi. Bu ıtımDıle, 62 milyon 
lir~tlik gOmtıı Habeı paraıı 
baatırmııtır. 

lstanbal 31 (Ôzel)- Adis 
Ababa ve civar kasabalarda 
yağan son yağmurlar mllna· 
sebetile her tarafın au altında 

, bulunduğu bir zamanda im
paratorun emrile Habeıler 
bazı tatbikat yapmakta, gece 
yarılarından sonra, d&ıman 
tayyareleri ıeliyormuı ıibi 

~ F ıehri boıaltıp emin yerle~ 
h'İtlc '•nıız ilimi, yeni bir 
~je~lr yapmıılardır. Bu çekilmektedirler. Durumun 
~ t. irin ıuaı, havadaki bütia mllaaadesizliiiae rai
"'-ııa YYıreyi hareketten men bu tatbikat bir hafta 
~ecek derecede kuv· içinde muvaffakiyetle üç de· 

t:' r • fa tekrar edllmiıtir. 

" _.'taaa harbiye bakanlığı • .* • ' •'ti~. tecrllbelerini yap· Son poıta ile ıelen Av· 
~e ıyı neticeler elde et- rupa ıazeteleri, Inıiltere'nia 

~eıaaimiz macitler· ı derin bir aubiyet içinde 
ıJ.L:~i •• keıefettikleri balaadujuau ve bütlln kur
·~ ılttermektedir. vetleriai bir uda berekete 

Bitler 
48 saat buhran 

• • 
geçırmış 

M. Hiıler 

lstaabal 31 (Ôzel)- Hitle· 
rin sıhhi durumu gittikçe 
iyileım•ktedir. Botazıada 
yapılan ameliyat her ne ka
dar mavaffakiyetle neticelen· 
diyse de Hitler, 48 saat ka· 
dar hafif bir buhran ıeç.ir· 
mittir. 

Muhlis Erk men 
Tetkikata çıktı 

ı.taabal - T anm bakanı 
Muhliı Erkmea, dotu illeri· 
mizde tetkik ıeyahatine çık· 
mıtbr. 

itidal 
Tavsiye ediyorlar 
Iatanbul 31 (Özel) - (Sun· 

day Taymiı) ve (Opserver) 
gazeteleri, ltalya • Habeıiıtaa 
aalaımazlıtında lariltereaia 

':itaba mutedil hareket etme-
Iİllİ tavaiye ediyorlar. 

Sırh 
Muhalitleri hokô-
metin siyasasını 
" . 
beğeniyorlar 

M. Sıoyadinoviç 

lıtanhal 31 (Ôzel)) -Bel
grad'dan haber veriliyor: 

Muhalif Yuıoılav parti· 
lerinia ea kuvvetlileri Sto· 
yadinoviç kabineıinin iç ve 
dıı siyaıaaını taavib etmiı· 
lerdir. 

insan kuvvetile 
lşliyeo tayyare 195 
metre kadar uçtu 
Berlia, 30 (A.A) - Tay

yareci Duenbil pervanesi 
insan kuvvetile tahrik edilen 
bir açak ile Frankfurt yakı· 
nında Rebıtok alanına bir 
metre yilksektea 19S metre 
meıafe katetmeje muvaffak 
olmaıtar. 

Roman yadan 
Alacaklı bulunduğu· 

muz d~viz 
Bakreı 30 (A.A)-Anadolu 

ajan11aın özel aytarı bildiri
yor: 

Prenzeatal pzeteıi, milli 
bankanın Tlrkiye tilccarla-
rıaa borçlu olduja 2S mil
yoalak-d6vize mukabil, Tllr-
kiye hllk6meti iıtediii tak
dirde ayni kıymette kereıte 
verilmeıiae U jir kereate tile· 
carlan birlij'i tarafından ka· 
rar verUmiftlr. 

--Dış bakanımızla Bulgaristan dış ha-
kanı Sofya istasyonunda konuştuJar 

Sofya, 30 (A.A) - Tür
kiye dıı itleri bakanı doktor 
Tevfik Rüıtü Aras bugün 
ıaat 13,40 ta Sofya garına 
gelmiı ve istasyonda kral 
namına ıaray nazırı, baıba
kan namına özel büro ıefi 
ile dıı itleri bakanı M. Köse 

· lvanof, · Romaaya, Yugos· 
lavya, Yunanistan ve Tür· 
kiye elçileri tarafından se· 
limlanmııbr. 

·iki dlf bakanı trenin iı
taıyonda durmaınulan isti-
fade ederek ıöriltmUtler ve 
ıaat 14,30 da tren Sof ya' dan 
hareket etmiıtir. 
Balıar dq itleri ba~ anı 

hududa kadar Tevfik Rilıtü 
Araı'a refakat etmek üzere 
Sofyadan aJlılmııtır. Tiirki
yenia Sofya elçili de hudu· 
da kadar bakana refakat 
edecektir. 

iki bakan ıarclaki görüt· 
melerinden . ıonra baıına 
miiıterekea ıu diyevde bu· 
luomuflardır: 

" - Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki dostluk münase· 
sebetleri normal seyrini takib 
etmektedir. iki memleket 
buuuaclaa ba11 ıaıetelerde 
aoa zamanlarda çıkan menfi 
yazılarla bu yazılara ıebeb 
olan ıayri doıtane tezahür· 
ler her iki memleketin ıörüş 
ve arzularına uygiin bulun-

Tevfik R~til Aras 
mamaktadır. iki devletin iyi 
anlaıılmıı menfaatları her 
iki uluı araııada doıtlak ve 
iyi komıulak milaanbetleri· 
ain iakitaf ve larnlli em· 
retmektedir. 

iki taraf mllaenerlerinln 
kar11hkb olarak rerek Bal
ı•r Ye ıerek Tllrk efkin 
amumiyeıinde bir doıtlak 
ve iyi anlaıma havası yarat
mayı tercih etmeleri pyanı 
temenni olur. 

iyi niyet beslemekte olan 
her iki hllkümetin iki taraf· 
ça blitün ıikiyet ıebepleriai 
ortadan kaldırmaya ve bil· 
tün menfi teıebbiialere mani 
olmaya muvaffak olacaklan· 
nı ümit etmekteyiz. 

Mevlİmia en ııcak gllnleri olu Eyyamı bahurda, Paıiı
teki Sen Nehrinin ıuları fazla çekilmit ve reıimde g&rlll
dllill fibil binlerce balık, bayıın bir balde kumlar &zerin
de kalmıtbr. 

O 1111, bltb Pariı fakirleri bol 
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- Madam H h d' h se mı'\" ı r. ı:Aıbı 
___ O~ ~r ın o· bana bir korku geldi. Fakat , . Yazan: Faik Şemseddin il~ dasında gurultu gıbı bir şey teliş duymadım. Aradan bir Almanya nın, mubtelıf eş· kilosu Türkiyeden getirilmiş· • • • , klC' 

duydunuz mu? mnddet geçli. Polis memu· ya nzerin~e. memleketimiz- tir. Buna göre, Almanyanın Istanbuluu, tarıhe geçmış sürt\l 
-. Hayır, hiçbir ıey işit· ru kapıma geldi ve cinayeti d~n ~aptıgı ıt~alit, memnu· Tllrkiyeden yün ve yapak • b Jd&l" medım. haber verdi. nıyetı şayan bır derecededir. ithalitı bir yıl öncesine kar- rı, aştan başa fuhuş yuvası o 
-Odan1zın pencerelerinden Con Straun: .. v Neş.re?~l.en is~.atistiklerden şı hemen 5,5 misli artmıştır. w ( j T sokağa filin baktınız mı? - Evet, haberim vardır. ogrenıldıgıne gore, Alman· Almany•oın Türkiye'den gu zaman arı vart Jr • 

- Bakmadım. Filhakika Dedi. Paravananın arka- yaya 1935 yılının ilk 6 ayı tiftik ve keçi kıh ithalatı da - 2 -
pencereler açıktı, fakat ben sında saklanmış olan Boni, içinde Bl,855 Mark değe· memnuniyete değer bir su· Üçüncü Murad, Osmanlı solımak hakkı, dikkat•.r~ 
içeriye girer girmez hepsini taharri amirinin bu sözleri rinde 96,836,500 kilo Ynn rette gelişmiştir. Almanya· tarihinin en maruf kadıncı· yan bir hak addediloı•~ ~ kapadım . Ç6nki soyunacak· Gzerine Parkerin geniş bir ve yapak ithal edilmiş ve nın Sonkinun-Haziran 1935 !arından idi. Zevk ve sefa Fubuşun, eski d .. irler •,,., 
hm. Soyunurken, entarimin nefes aldığını hissetmişti. Çi- bunun 28,097,000 Marklık içindeki genel ithalatı alemlerinde kadının mevkii hususi şeklini de anlat•~,! 
bir tarafının buruşmuş oldu· lesinin dolduğunu zannetmek· 26,109,700 kilosu yalnız Ar· 2,391,200 kiloya varmış ve çok büyüktü. Fakat saray· Bundan üç, dört asır• <'' 

· ğunu gördüm. Derhal ütüyü le aldanıyordu.. jantinden alınmıştır. Türki· 2,009.000 marklık 1,190.800 larda en muhteşem umumhane lstanbulda ve lstanbulur ~ kızdırdım ve ütüledim. Con Straun, tekrar söze yenin payı ise 1,900,000 Mark kilosu yalnız Türkiye'den hayatı yaşayan Deli lbrabim raylarına tabi olan yer ·ıı~· 
Straun, Parkerin yüzllne baıladı ve: değerinde 1,122,400 kilo tnt· alınmıştır. Türkiye'nin 918,000 olmuştur. Bununla beraber, koyu bir taassup ve ab ~ baktı ve sonra: _ Matmazel, size çok ri· muıtur. Almanya ya geçen mark tutan geçen yıl ithali- osmanlı padişahlarının fuhuş çılık hüküm sürdüğiinÜ Z:-• 
- Gece yarısından sonra .ca ederim, odanıza girerken ayın ilk yarısında 205,210,000 tındaki payı ise ancak 127,000 tarihi, beş asır müddetle hep rıda yazdım. Fakat 

1
rt 

lltü olur mu? Ne acele edi- kimıeye tesadüf edip etme· Mark dejıerinde 112,931,400 mark değerinde 122,500 ki· ayni ıekilde sürmüş oldugun· mukabil saraylardan ~o bil 
yordunuz. Kaldı ki ertesi gün diğinizi, madamın odasında kilo yQn ve yapak ithal o- !oya varmıştı. Buna göre, dan, rezalet müsabakasında her yerde koyu ve çirkı~ıll' Pazardı. Bu işi sabahleyin de gürültü iıtip iştitmediğinizi l~nmuş ve b~nu? yalnız 212 Almanya tiftik ve keçi kılı şu veya bu padişahı diğer- fuhuş biç bir suretle • 
yapabilirdiniz .. doğru olarak söyleyiniz, bı'ı·ı bın Mark degerınde 210,600 - Devamı dördilncü $ahi/ede lerinden ayırmak ta bir az miş değildi. d jUdi' 

T h 

güçtür! inkara mümkün e ı..· 

a arri Amirinin bu sözleri temin ediniz. K• } k d kk"' l d• 

1

"' Parkeri düşündürdü. Yüzll Dedi. ıra 1 ev Ü an ar Sarayların bu adeti, bu ki, Osmanlı saltanatın. d•' 
kıp • kırmızı keaildı·. So"ylı'- K' 1 . k fi d• k fuhıu büyük saraylara da huşun en ziyade art~1•11 -•• - ımıeye rastlamadım. zmır va 1 ar ıre tör) Qgw ünden: geçmiı ve bulaımııtı. Os- vir, Kanuni sultan Siı eY 
yecek bir söz bulamıyordu. Yalnız Mösyö Maknus'un manlı saray ve konaklarında d 'd' 

Nl
.bayet ·. Vakfı No. N · M •-·· M B d ı· evra ır. l ff yazı makinesi i•liyordu. Ka- evı evau · e e 1 d v ki b b 1 d K · f tt ailıe F lh • Soğukkuyu 1 l5 d"kk S kk ogan çocu arın a a arı a anunı, e an, ., ıs' 
- i alrika dediğiniz doğ· maruı odamın karıısındadır. u in oğu uyu 36 ebedi bir mechuliyet içiuden sehhar, Rus dilberi ıto ..ı.ı 

rudur, vakit gecikmişti am· ( Der•am edecek) " l82 • • 36 bir türlü çıkamamııtır. Bir lan (Hürrem) sultanın J-
ma .. madam Pontes, ütü için " 184 " " 36 çok Osmanlı şehzadeleri, pa- ile her şeyi unutınuf, 

11 
..111. 

elektrik kullanmamızı yasak • • 121 • • 60 ıazadeleri hakikatta Arap, ni fiskufücura kaptırıııır,t 
etmiştir. Bu işi sabaha bırak- K.itaplannıza Gllzel Bir Aziziye 35 ev Kırım 24 Hırvat, Arnavud, Çerkes ve Yarım asır kadar US~:<a saydım m d Zenciye emine 35-25 Ş 'f )' k k 96 h R b b d ,,..-:-' a amın ansızın ge- Cil H ,, erı a ı ıo a atti... um aaa ve a çe- ren bir saltanat e ..a-

l
. b . k t, atıralannıza_ Şık Hii . . 2119 d"kki B • .,. ıp enı ya alaması muhte- ~eyın ııa • u n ornova ıadırvan ç. 50 van zadeleri idil birbirini takip edeD. ~ 
meldi . Bir Albftm, Ve sair " " 17 " ,, ,, 50 Baba cihetinden böyle o- yük zaferlerin, futu~.:;., 

Con Straun b' k hk b c·ıt ı l • y " 6 Borno k. b"kA t 36 1 o l 1 t• b .. lt• .... ır a a a ı ş en apbr· " ,, va ea ı u ume an smao ı asa e ı, ana a· Istaobula akıttıgı ··r1•"' 
kopararak : Kestelli 91 ,, K4:s\elli 72 kımından berbaddı! Osman· k d k k ıı 

Ş mak isterseniz : 95-97 d a ın ve er e .e _,.t - imdi işi anladım. • epo " 48 lı devri asillerinin çoğunu, umumi ahlik üzerınd• !;. 
Dedi. Madmazel Parker * YENi KAV AFLAR • Pilral oğlu 67-63 ev Morhane 60 iyi ve asil bir aile addet- derin bir iz yapm•.ı .. •• f1ı:_. 

d d k 
Hasta meacit 43 ev H t k k 72 k · dd tt' 1 ~-e•am e ere : Çarşısında 34 Numarada as a ıo a me cı en cesare ır . ve rezalet alabildıgnıe 

H tti )
. · k Vakfa ait olup numaraları ve senelik kiraları yukarıda Padiıahlar, vllkeli ve vü-

- a e ımı ya mıştım. Al. R ğalmıştı. Bir aralık pansıman yapmak • • I ıza . . g&sterilen akarata artırma mllddeti içinde istekli çıkmadı· zerasının baremlerine bile Arluu• var~ 
için ütüyü bıraktım. Bereket ğından ihaleleri 3.9.935 ıalı gllnllne kadar nzatılmııtır. tasarruf ederlerdi; iıte bir ı----------f ,, 
versinkl bende yanıklar için Mücellithaneıine uğrayınız. latekli olanların o glla aaat 14 de evkaf direktllrlllğünde misal: Müzayede ile e 
bir anrn Pomatlar var, elimi • toplanan komisyona mllracaatları bildirilir. 2785 Üçllncll Muradın ıerasker-

d t k c 1 k lerinden Öz Demir Osman ka)ade satJŞ 
sar ım ve e rar fitüye baş· .:ıatı 1 motör lzmir ithalat Q o w '' paıa, Iran seferinde iken, a-t ladım. Zan edersem, bu Si· g mr gu satış D . 1 T 1 L Yolculuk dolayısile ....... 
rada madam Honhard'ın ka- 12 beygir kuvetinde (Dizel) k agıatan ı oce iv veyin JU""'' omisyonundau: kızını nikihlamıt ve Istanbu· müzdeki pazar gllnli 

1 
~ 

pısınao, yavaşça çalındığını markala az kullanılmıı bir la dönilıüode bilhaua bu çok leyin saat 10 da Gaıte~~..sf 
dayar gibi oldum. Fakat me· "'otar aatılıktır. Taliplerin Sıra no. Kilo G. Euanın cinıi 864 numara vali ko0•r:, 
rak edip bakmadım. Yalnız arehanemize mnracaatlan 1 77 650 Laboratuvarlarda mllatamel camdan güzel Dagistan kızı ile töh· birinci katında bir çok ~. 
nazarı dikkatimi celbeden alih fenniye ret bulmuıtu · bı·lyeler bı'lmu" zayede .. pr" 

b

. i in olunur. 
2 

Bu kadına lıtanbul zenpe-ır ıey vardır, madamın 2 320 Sade hararet ve kesafet dereceleri caktır. -". 
daima iıitmeve l tt v Öksftrenler! Mut· 3 21 160 Laboratuvar malzemetinden poı- restleri "Dagiatanlı Dilber" Satılacak mobilyeler , .h 

g a ış ıgımız: len havan iımini vermiıtiler. Bu isim Y"'-"K. · · · J k (Oka yanında gayet · ıakı •
7

"'.'~ ım o" sesı ıııtilmedi. Ka- a a mentol) 4 43 370 k k ta aarsvdan en idi Galata ı .,,-_ '- , · Demir ıı aç ve halkalı kıskaç -, büfe, dört köşe açı ır ,.,~ 
pının açıldığını iıtim. Ma- ôksftrflk tekerle- ,.... 5 56 730 Hava gazına mahsus limba beki meyhanelerine kadar heı·ke- masası, ve birçok />.fol g 
damın odasına giden adam, rini ıeertıhe edi ~ 6 22 870 Laburatuvarlara mahsaa ağaçtan sin dilinde idi. Hakkında ci· iskemlesi, maundan ın•~,f" 
b~ on dakika sonra tekrar ~ spor ve portıer naslı ıarkılar bile yapılmıotı. parçalık oda takımı. bo~ 
çı tı. Herıey intizam daire· tiz.. ~ 7 O 600 Adi demir pota Ser askerlik etmiı bir pa· lüks oymalı konsol ve ot'. 
ıinde idi. Merdivenlerden et$ 8 17 000 Demir ocak aksamı tanın karısının ismi niçin böyle aynası, bir mermer 1•~ 
mnntazam adımlarla aşağıya c::ı 9 O 650 Bakır ispirto llmba11 ağızlarda ve aakız olmuş çiğ· Qç fantazi iskemle, b l 
iniyordu. Hissikablelvuku, 10 55 000 Adi ıiıe kapalrh kDçük fiıe nenip duruyordu? marka Fransız piya•~ 

Ulusal ~ 302 350 Yelriln Gtızel bir kadıu -ki o 'za· adet sedir, 3 adet ~' 

B 
:;... Yukarıda yazılı eıya açık artırma suretila utılacağından man ıeriat mucibince mes· dolap tek ve çift k•~ ir lik isteklilerin 3.9.935 salı günü saat on llçte lımir ithal~t gllm· tur ve namahrem olmak ha- adet iki direkli birer 'I 

C6ndclik ıiyaeal gazete 
Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü: 
Hamdi Nüsheı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler ıokağı 

Abone şartları : 
700 kuruı senelik 
400 .. alb aylak 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bllrosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlattırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaa 

= rliğli satıı komisyonuna miiracaatları illn olunur. 2623 sebile· erbabı zevk ve havanın kişilik karyola maıo~Y'~df' 
flllfl1' -~~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllfllj,~·. neden dillerinde destan ol- çok komodinolar, bar bit 
'e'-1 ~ I~ malı idi? yazıhane, bir kntüph•0:;,,Jiı 
~~= __ 'fu·· rk Hava Kurumu-=~ Bu bal, Osman paıanın kanepe iki koltuk k• .,.; 
'-'-1 ölümüne kadar devam etti. sigara sehpaları ;;~-,, 

:Q = B = Nihayet dul dilbere padişah masa, bir büst, ı ~ 

vePorjen ~·hapm ~ ! üyük Piyangosu i :.~~~h~~s::y;.'!:;: ~:::: :~~::a t:~::1• d~~P .. ~ 
en tısına bir mas- ~ ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 01°j;~; P:e;ii!~~ın, Iıtanbnl'da ~~.:~:ay:~:çe!tıı:.:::,,. 
bil şekeri olduğu = . . . = senelerce dillere destan ol- Fırsatı kaçırmayıoıS: .,.,, 
nu unutmayınız. ı~ zen~lll etmıştır. ~ muı bir dilberi, dul kalınca Fıraat artırma ıa1°00 

Kuvvetli mtlsbil -4 !~ 19. CU tertip 5. ci keşide 11 Eylftldedir _ filAn paıının nikihı altına şınık telefon 2056 

istiyenler Şahap ~ :~== Bny_nk ikramiye: 35,000 Liradır :: lstartbul ve 'frakY~ 
Sıhhat sftrg4n ~ 

h 1 M f 
~ § Ayrıca: 15,000, 12,000, 1 O,OOOliralık -

ap arını aru = = 
ecza depolanndan Cf) ~ ikramiyelerle (20,000 lira) lık mOkifat;; 
ve eczanelerden s vardır. ~ - := 
anaınlar. -

Şeker Fbrikaları TOrk Anonim ŞirkelJJ 
Sermayesi3,000,000Tork lirı: 

latanbul Bahçe kapı d6rdtıncil Vakıf han 30-
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~· l7E N Z İ LA T 

AHlJPU'DU 

N. V . 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

" TINOS " vapuru 2 .ey· 
lülde bekleniyor, 6 eyllile 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yiik alacaktır. 

"CHIOS.. vapuru 16 ey
lülde ·bekleniyor, Aavers, 
Roterdam, Hamburr ve 
Bremen için yük alacaktır. 

.. iT AURI" vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, 20 eyinle 
kadar Anvera, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacakbr. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

•ffANSBURG,. vapuru 29 
ağustosta bekleniyor, 1 ey
lüle kadar Anvers, Roter
dam, Ham burg ve Bre men 

1 için yük alacaktır. 
.. TROYBURG,, vapuru 10 

eyllllde bekleniyor, Anven, 
Roterdam ve Hambarg için 
yllk alacalrhr. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

Birletik Amerikaya doiru 
•ferler 

.. EXECUTIVE" vapura 19 
eyJBlde bekleniyor. · 

"EXILONA" vapura 30 
eyl6lde bekleniyor. 
TUNA DOliRU SEFERLER 

.. ATID,, motlrl 27 ajıu
toıta bekleniyor, Belrrad, No
viaaad, Komano, Budapeıte, 

fnttisa~ Ltkörlerife y~pılan A N K A R A' 
Brlitialava Viyaaa ve LiDz 
için ylk alacak. 

. • AMAL • motlr& 6 ey-
TEK I T, f.L ORYA Kokteyllert Ş~ lülde bekleniyor, Belrracl, 

kutular içinde 
satı 1 maktadır. 

Noviaaad, Komarno, Buda· 
İnhisa~lar Paviyonund peıte, Bratialava. Viyana ve 

t 
Lin için y&k alacalı. 

Koktey , reçetelerini .. DUNA., motlr& ıs .,. 
r illide bekleniyor, Belsracl, 

İSfemeğj UnUİITTfylmZ ! Noviuad, Komarno, Buda· 
L... A pefte, Bratislava, Vivana •• 
~. ... - • - Linz için ylk alacak. 

it Panayırındaki inhisarlar pavyonunda bfttfln inhisar içkile-lJ .. ATID,, motlr& 29 ey· 

~~ riıai görOp hepsi hakkında malOmat alabilirıdniz illide bekleniyor, Belpacl, Ur~ Noviaaad, Komanao, Bacla-

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

.. CERES ., vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
Anver1t Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için 
y6k alacaktır. : 

..UL YSSES,. vapuru 9 eylülde gelip 14 eyJiUde Anvera, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

.. ORESTES,. vapuru 23 eylülde gelip .30 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Auıstcrdam ve Hamburg limanlara için yük 
alacaktır. 

..UL YSSES,. vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü
kiinü tahliyeden ıonra Burgu, V arna ve Köstence liman· 
larına hareket edecektir. 

"ORESTES,, vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yüküntl 
tahliyeden ıonra Burgaı, V arna ve Köstcnce limanlarına 
hareket edecektir. 

.. HERCULES,. vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yü
kOnü tabliye ettikten sonra Buri'aı, V arna ve K6stence 
limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
.. VIKINGLAND,. motörü 2 eylülde beklenmekte olup 

tabliye ettikten ıonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
Gdynia, Goteburg, Oıfo ve Iskandinavya limanlarına 
hareket edecektir. 

•ffEMLAND,, motörll 16 eyUUde gelip yllkünll tahliyeden 
ıonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oılo ve lıkandinavya limanlarına hareket edecektir. 

..VINGALAND,. mot6rli 2 teırinievvelde gelip ylikUnü 
boıalttıktan ıonra Rotterdam, Hamburg, D•ntzig, Gdynia, 
Goteburi', Oılo ve lıkandinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

§ERVICE MARITIM ROUMAIN 
Garbt 1'kdeniz için ayda bir muntazama ıefer 

.. SUÇEA VA., vapuru S eyUUde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Manilyaya hareket edecektir. 

.. ALBA JUL YA • vapuru 30 eylOlde gelip 1 teıriniev· 
velcle Malta, Banelona ve Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve y&k kabul eder. 
Hamit: lllndaki hareket tarihlerindeki detitikliklerdea 

Acente meı'aliyet kabul etmez • 
FaZla tafaillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

prketi bbıuı arkuında Fratelli Sperco acentahtına m&racaat 
eclilmUi rica olanur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Baıua R/Jııem beyin fototrafhanesi, lsmirde en iyi 
(otograf çelımelde ıiJhreı bulan bir ıan • aı oca~ır. En 
rntıılıalpaenı olanlar dahi, burada çelcıirdikleri f oıokraJ· 
Zardan ınemnım luılm11lardır. 
Haıua Rtıııem beyin, f oıotraı ınalreıruui mlan nıa· 

6asaa da naulıweın ~Tinin ince sevkleri,,~ giJre 
w çeJİ& mallan, fflWkrar malAnelerini bulundurmalcta· 
""', Bir sıyareı lurr ıeyi upaıa lca(idi.r. 

(lmıir • ~ Csddeai, Refik bey Ç&1119ı) 
a. ~er ve şOrekii- !llllllllllHlllllllVllllllllllllllll!l!lllllllllllHlllllllllllHllll llllllllllllllllllllllll IHllfl= peıte, Bratialava, Viyana " 

'I ttlllitet vapur ~lzmır yun mensucatı~ ~~~=IT~r:~~REN , ... _u Ömer Bank--
~Centası ;;Türk Anonim şirketii "KENM'ü~~~E~•para 2 

' Han. Birinci kor- =: . . . . ~ eyllilde bekleniyor, Liverpal, 
~ Tel . 2443 = Bu mG~ ıki yftz hm lira sermaye ile § ve Anveraten yllk çıkarıp 
~~•11 Linyn Ltd. = teşekkGI etmif ve Di Ory en tal Karpet Manu-§ Burgaa, V arna, Klıtence, 
•)~~T hat11: ~ fakçlirers Limited (Şark hah) tirketine ait ~ Galatz ve Braila için ,ak 
~ ı. O" vapura l ey· = f . H Ik rd k' :: alacak ... ~ '"'•erp ı S := zmırdt:. a apma a ı kumat fabrikasım ubn = · 
S\ telip :abl~:ae ~:~:: ~ almıı~br. Fabrika houın teşldlat ve te8İ8at ve mtls- ~ DEN NORSKE MIDDEL • 
'Mi~ •e - h • ·ı ki - HAVSLINJE ( D-S. T ·S. \........ ~ •yni zamanda 7 := ta diminı ı e es si gibi l kAnunD88Di 1935 ta· 5 
~'""·~~' Liverpool ve = rihinden itibaren yeni şirket tarafından ifletil- § .. SPANSKELINJEN ) 

ı. 'ôO~ın y6k alacaktır. Ei mektedir. Her nevi yon iplikleri, kum-., batta. Si SArDINIA" moHSrtl • 27 
~,'tltad ELIAN " vapuru ~ niye ve çorap imal edilecektir. MamalAtın em1a- § 'Eyltllde bekleniyor. DIEPPE 
~ld e Liverpool ve ~ line fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiftir. § ve NORVEÇ llmanlanna 
~le:~ gelip tahliyede ~ Bu mamultlt Peştenıalcılar başında eski lliozdibak § !11" alacak 

Kelepir 

-~~:e Oull hattı: ~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sah' fıtb- ~ SAN ANDRES,. motlrtl • 
~ı:.Rı - ·k · • d ı k - 23 Blrind Teırinde bekleai· AN" vapuru li· := rı a ıçm e yapıma tadır. =: I 

• - - yor. D EPPE •• NORVEC olap 8 eyliile ~ Poıta kutuıu: 127 e 
d = 1 = limaal~naa yllk alacak. ~~ı_~._ ta ve HulJ, için §§§ T.Jgraf adresi: zmir~·:Alsancak 5 

a"'t~"tır. = Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 5 ·Geliı taıllıleri ve vapur-

~:!:..:~:"'o:! •ly8· ii11111111111111111111111111uu11• 11111111u1111111111111111111111111111111011n111111111111111ui ~;~ =~:.=;:· mea'a 
,.. .. r manımızda olup 30 ağustosa ı 

.ırtr londra ve Rall kadar Londra için yok ala· D O K T O R Birhad Koni•, telefon 
Y-:1ıı •t•khr. No. 2007 - 2008 
~.SlA.N " vapuru caktar. Ali Agih 

'le1a l.ın~ra, Hull ve "STORK,, vapuru 20 ey· Çocuk Ha•talıklan 
"-le lfelıp tahliyede tülde beklenmekte olup 27 Miltebuaım 
· ~e ayni zamand, eylüle liadar Londra için yük 11-inci Beyler Solca8ı N. 68 

''ekle d L .J_ alacaktır. Telefon 3452 Topalb; Memdahlye ma· 
İçi a ar onara Deatıche Levante Linie ---------lllllil lıalleıiain Hacı Ali efeadi "•~S Jlk alacaktır. .. 'GALILEA " vapuru 10 Not: Vurat tarihleri ve caddeainde Mı hane Hblılı-

team Navigation eyl6lde Hamburg, Bremen vapurlaruı isimleri &zerine br. Bu bueaia ... ..,... 
L d. e Aaur · ta • etle ~erdu ••'allıet 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·,. 
lzmir şubesinde hul~rsunuz 

=--• aze temız ucuz 
il8c; 

°'er tOrlo tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Ecmnesi 



• 

31 Ağustos 93S (Olusal Birlik) 
------------·------

ltomen kabinesinin son bir toplantısından sonra göçmenler hakkında verdiği karar 

Ro anya hükômeti, yurdumuza ge
leceli göc;menlerin bütün vergile

rini a f etmeğe karar verdi .. 
.....,,...,.... ~-"" - ..,,..,,,,,..,,~ ... ___ ,..,.,._ ...... ...,.,..,._........,...............,.....,..,...,..,......,.., . .......,,.,,..,,, ........................ ....,._.,..........,."""""' 

Bükreş elçimiz Suphi Tanrı över, Romanya başbakanı M. Tataresko 
ile göçmenler işi hakkında uzun uzadıya konuştu 
(A.A)- Anadolu ajansının ôzel ayları giderken her tnrlfl vergiden muaf tutulmalarını ve Bnkreş 30 

bildiriyor : 
Türkiye elçisi Suphi Tanrıöver, başbakan M. Tata· 

rcsko tarafından kabul edilmiştir. Ve T6rk göçmenle
rine ait batiln mes'eleler hakkmda kendisile görftş· 

kendilerile beraber götnrecekleri para, mal ve evlerine 

ycya çiftliklerine lazım olan hayvanatın ihracı için 

milli bankaca mnsaade almalarına karar verdiğini bu· 

gllnkn Romen gazeteleri yazmaktadır. ~ 
mOştilr. 

Bükreş 30 (A.A)- Anadolu ajansının özel ayları Istanbul 31 (Özel)- Eyini içinde Romanyadan ana 
yurda gelecek olan göçmenlerin yO.z elli bin kişiye 

ana yurda varacağı söyleniyor. 
bildiriyor : 

Nazırlar meclisi, Tnrk göçmenlerinin 

önümüzdeki 20 Ilkteşrin Pazııt 
gonn genel nüfus sayım gnnttdilt 

Sayım, çok geni~, çok kapsal bir iştir. ~ 
ması her birimizin O.zeri~ize dOşen ynkilınil tO' 
derece özenle yapmamıza bağlıdır. Doğru ıorıot/" 
alabilmek için hepimiz gocnmO.z yettiği kadar rf 
lışmalı ve uğraşmalıyız. 

BAŞVEKALET 
İSTATiSTiK UMUM MODORL()~D 

Cesarete bakınız 

Fatmayı okşayaJJ 
eller kimindi? 

·oe Meçhul şahs, kızın feryadı ozerı 
pencereden atlamış ve kaçoııştı~ 
Dün gece yarısından sonra \ reden atlamıı ve dıtıll 

saat. 3,30 da Eırefpaıad~ ~ir rak firar eylemiıtir .• , ~ 
hidıse olmuıtur. Hadıse Bu gece ziyaretdtı ~' 
ıudur : kında zabıta tahkikata 
Eırefpaşada ikinci çıkmazda lamııtır. ....A ............. 1 

Venizelos snve;ş kaoaıı lsvec; 
Kraı jorj'la brış- Ençokbıssesenetle Denizlerinde do

o~uran Hasan kızı Fatma, Ylln • T'fı .k ve ,, 
dun gece odasının pencere· 1 lı 
sini açık bırakarak yatmıı kıla ihracatı ~ 
ve uykuya dalmıştır. -Ba.,ıarafı 2inci ıahi~ • 

nıağa davet edi- ri Fransızlarındır 
liyor 

lstanbuJ, 31 (Özel) - In
gilterc krah Jorj, Yunan 
kralına verdiği öğütlerde, 
Venizelos ile uzlaşmadan Yu
nanistan'a dönmemesini söy· 
}emiştir. Bunun üzerine Yu
nan kralı, Venizelos ile 
temas edilmesini Yunaniı· 
tan'daki dostlarına ve kralcı 
partiye bildirmiştir. Diğer 
taraftan, lngiliz büyük şah
siyetlerinden biri, Venize
los' a bir mektub göndermiş 
ve kralla mesai birliği yap
masını teklif etmiştir. Veni
zelos, henüz cevab verme
miştir. 

Iskandinavya 
Sllel heyetleri llabeşis· 

tan'ı terkediyorlar 
Istanbul 31 (Özel) - İs

kandinavya hükumetlerinin 
Habeşistan' da bulundurduk· 
ları süel talim heyetleri, 
Habeşistan'ı terkederek mem
leketlerine dönmek üzere 
müstacel emir almışlardır. 

Boğazları 
Tahkim edeceğimizi 

devletlere bildiriyoruz 
Itanbul - Hükümetimiz, 

Çanakkale boğazını tahkime 
kat'i olarak karar vermiştir. 
Bu husustaki kararımızı dev· 
Jetlere bildirdikten sonra 
boğazları tahkim edeceğiz. 

Çiftehan 
Ilıcalarında yangın çık· 

tı ve fiç kişi yandı 
Konyanın Çiftehan kaplıca· 

larındaki çadırlardan birinde 
yangın çıkmış ve Ali oğlu 
Hasan, İsa oğlu lbrahim ve 
Ferit adında üç küçük ço· 
cuk yanmıştır. Ferit, iki ilç 
saat sonra feci bir surette 
ölmüş ve bir bağda gömül
müştür. Konya Tüzesi, bu işi 
incelemeğe başlamış ve ço· 
cuğun cesedini gömülü oldu· 
ğu yerden çıkartıp Tüze dok· 
toruna muayene ettirmitlir. 

Sttveyş kanalı mes'elesinin, daha çok 
Fransızları alakadar ediyormuş 
İstanbul 31 (Özel) - Paris açılmıştır. Bu ıirketin hisse 

gazeteleri; Süveyş kanalının senetlerinden 353 bin ade· 
kapablıb kapatılamıyacağı dini lngilizler, bir miktarını 

muhtelif uluılara mensub 
mes' elesi etrafında yazdık-

aermayedarlar ve mütebak:i-
ları makalelerde ıu mnta· •İDİ de Franaızlar hainilair. 
leayı ileri aürüyorlar. Bu münaaebetle Siiveyı ka· 

Silveyı kanala, 800 bin nalının kapatılıb kapatılma· 
hissedarın iştirakile teessiiı ması, en çok Fransızla ı 
etmiş bir ıirket tarafından ilgilendirmektedir. 

~~~~~----............ .._..~--~~~~~ 

30Ağustosbayramı 

Ankara 30 (A.A) - 30 
Ağustos biiyük utku bayra• 
mı yurdun her yerinde ol· 
duğu gibi Ankarada da bil· 
yük törenle kutlulanmıştır. 
Her taraf bayraklarla dona· 
dılmıştır. Sü bakanı gene· 
ral Özalp bakanlıkta ' tebri· 
katı kabul etmiş saat 11,de 
de Cumuriyet alanında süel 
bir tören yapılmıştır. Bu tö· 
rende sü bakanı general 
Kizım Özalp ile saylavlar 
ve bakanlıklar ileri gelenle· 
rile birçok generaller slibay· 
lar ve Çin, Afgan elçilerile 
on binlerce halk bulunuyor· 
du. 

Tör !De alanda bulunan 
kıtaların tiimkomutan gene· 
ral M. Kemal tarafından 

yapılan teftiıle başlanmış ve 
onu erkinlik marşı ve en 
genç siibaylardan Nuri ile 
bava kurumu adına doktor 
Ragıbın söylevleri takip 
etmiıtir. 

Son olarakta general M. 
Kemal bu büyük günln yük· 
sek ehemmiyetini anlatan bir 
söylev vermiş ve ondan son· 
ra geçit resmi yapılmıştır. 

Binlerce ballsın sürekli alkıı· 
larile takip ettikleri bu ge· 
çit resmine piyade, süvari, 
topçu kıt'alarından başka 
bava kurumu Türkkuşu ta· 
lebeleri katılmıılardır. Bir 
hava filosu da alan üzerinde 
akrobatik hareketleri yapmıı 

tır. Gece her taraf elektrik
lerle aydınlanmış ve süel kıt 
alara halkın da katılmasile 
fener alayları yapılmıştır. 

Ankara 30 (A.A) - An
kara bu akşam sayılı gece· 
lerinden birini daha yaıadı. 
Gündilz cumuriyet alanında 
yapılan geçit resminden son· 
ra şehrin ana yollarını takip 
ederek kışla'arına dönen ve 
geçtiği yollar boyunca birik

miı olan halkın en içten al
kışlarile karşılanan süel kı-
laların bu gece yapmış ol· 
dukları fener alayı da gün
düzkü tezahürat dej'erinde 
idi. Baıtan baıa elektrikler
le donanmış olan Ankaranın 
ana yollarına bir kat daha 
aydınlık katan bu fener ala· 
yını binlerce Ankaralı takip 

etmiı ve bütün ıehir geç 
vakıtlara kadar bu utkulu 
günll kutlulamakta devam 
etmiıtir. Denilebilirki Anka· 
ra bu biiyiik günll bu yılı 

her zamankinden daha artık 
olarak kutlamııtır. 

Bir taraftan Halkevinin bu 
güniln yüksek değ'erini göı· 
termek için hazırladığ'ı ge· 
niş program yanında Ankara 
radyosu da programını gene 
bu amacı ıüden söylev ve 
diier ıiir ve muzik parçala· 
rma baaretmiıtir. 

)aşan donanma 
kimindir? 

Gece yarısını bir hayli ithalitının en bilyilk ;-!9"':" 
geçtikten sonra Fatma; ba· ü T ' yı m nü ürkiye den '-._"...Jtl' 
caklarının arasında bir elin d 'P"j ta ır. Almanya ile ,,. 
dolaıtığını hissetmiş ve uya· ara11nda tiftik ve k~ 

latanbul 31 (Özel) - Is· 
veç denizlerinde geceleyin 
bOyllk bir donanma filoıunun 
ıezdiii görlllmOıtllr. 

:unca karıısında bir adamın üzerinden bugiia o~ 
bulunduğunu görm&ı, derhal önemli iıler yapılı•• 1" 
feryada baılamııtır. dır. Bunun tek •ebe~ MI 

Şah11 meçhul, Fatmanın kiye'den iıtenea fi"/ 
feryad ettiğini ve çırpındı· buraca itbalit ve ad•-' 11 
ğını görünce derhal pence· ıaadeai alınamamaaıcbt· ~ laveç hllk6meti, heman 

tahkikata baılamııtır. Bu 
donanmanın, hangi devlete 
ait olduiu anlaşılmamıfbr. 

~ aa Tilrk tiftikl,..._.~ 
~po r zaman alıcı ye istek ~ 

Afrika'daki, ltalyan as
kerinin mecmuası Halk sahasında 

-Ba.,ıarafı birinci sahifede - Yapılacak maçlar 
nizde herhangi bir noktada Yarın Halk sahasında ha-
hakim olmasına tahammtil zırlık maçları yapılacaktır. 
edemeı. Zira bu taktirde ilk maç aaat 9 da Tllrkyurd
Hindistan yolu elinden kaç- 9 Eyini arasında, ıaat 16 da 
mıı olacaktır ki, bu nokta Hacı Hnıeyinler· Ytıkıelme, 
lngiltere için hayati bir mes- 17,30 da da Şarkspor Ural· 
ele teşkil eder. Türkyurdu arasındadır. 

lstanbul 31 (Özel) - Mı· Belçika 
sırdaki lnailiz kuvvetlerinin • • • 

genel epekteri General (Sinks) Kralıçesınıo lılflmfl mil 
Londraya gitmek llzere me- nasebetile matem 
zuniyewt• almıı ve ~areket tutuluyor 
edecegı esnada aldıgı mils· . . . 
tacel bir telgrala Mısırdan B~lç~.ka .. ~ralıçesı .. madam 
ayrılmaması kendisine bildi- Astrıd ın olumll munasebe· 
rilmiştir. tile lsveç hllkiimeti matem 

1 h 
tutmaktadır. Bu mtlnasebet· 

stan ul le limanımızda bulunan lsveç 

Telefon şirketini aldık 
Is tan bul - Telefon sos

yetesi ile hükumet arasında 
devam eden müzakereler 
iyi bir ıekilde neHcelenmit 
ve sosyetenin hükümetimize 
satıldığı hakkındaki mukave· 
fe dün Bayındırlık bakanı
mız ile şirket murahhasları 
tarafından imzalanmıştır. 

Assubay larımız 
Diploma aldılar 

lstanbul - Harbiyeden me· 
zun olan 160 assubayımızın 
diplomaları merasimle veril· 
mittir. 

Zayi 
Karııyaka Orta mekte· 

binden 1934 senesinde al· 
mıf olduğum tastiknamayi 
kaybettim yenisini alacağım· 
dan eskisinin bOkmll yoktur. 

Karııyaka Sezai sokak 
No. 25 Hüıeyin oilu 

Hakka Aran 

bandıralı (Gourland) vapuru 
bayrağını yarıya kadar çek· 
miştir. Malum olduğu üzere 
kraliçe Astrid lsveç haneda· 
nıkraliaine mensuptur. 

Sarlık 
Arabanın altı oda 

kalmış 
Arabacı Seyfi oğlu Sadık, 

arabası ile paşa köprüsün
den geçerken her nasılsa 
arabadan yere yuvarlanmış 
kendi arabasının tekerleği 

altında kalmııtır. 
Sadık; belinden aldığı ya· 

ranın teeirile bağırmağa 

baılamıı ve yarah hastahane· 
ye kaldarılmııtır. 

Zayi şahadetname 
Keçeciler Musevi ilk mek· 

tebinden almıı oldupm ıaha· 
detnamemi kaybettim. Yeni- · 
ıini alacağımdan eskisinin 
hilkmO yoktur. 

Karataıta 306 numaralı 
hanede Jak Sidi 

Allkadar Alman ~ 
nin ıeçen baftalard~ ~ 
fi atlan çok 16r• el• ;I_ 
bundan dolayı mllt81 ~ 
memeaine rağmeD ~· ~ 
Türkiye piyaaa•• bit fi. 
daha kuvvetleımit ~~ 
lar da çıkarılmıfbf· I• ti._ 
dan bildirildiğine ı6rt ~ 
lar kısa bir ıam•D fll'. 
İstanbul piyasaıuıcit• fi~ 
ton kadar tiftik ~loalf ,ı~ 
fiatlar ödemiılerdır. ~~ 
Rusların ve 6teki ,'ıl. 
mübayaalarına det•~,_; 
lerine karıı Aaadol~ı.I ~ 
beten az mal ıelcli•· ~ 
lstanbuldan bildirili~ 
tanbul piyaıasıaıD. ~ 
aağ'lamlaşmaıı &ıe~•"' !,. 
burgta bulunan tiftık ..:, 'I 
rine istek uyaamıf ~ 
hayli iıler yapılmıttlf• ~ 
rildiğine göre, tfılll I' f 
elde edilen fiatlır •t ft'I 
karı lstanbul piyıll~~ 
yüksekliğ'inde bul1111 ~ 

inhisarlar Izmir b•,- _J 
lllğ'llnden : ~f//lf,j 
1 - Tirede İD,. ti",, 

yaprak tntna aab•rl "' 
zarfla ekıiltmeie kall J 
tur. ı!le' ~ 
2 - Tahmin eoP ~ırl 

ketif 20743Ura1~'5 ~ 
3 - İbalHİ 9.9. _· ~ 

teıi saat 14 deditia' ~ 
4 - Şartname~ ,,,,tr 

mukabilinde 1z111it _j_ 
riyetinde verilir· ;.ı? 
5 - Ekıiltmel- ~ ~ 

rİD 2490 numar~ ~ 
yazılı prtlar d• ~--,,-:: 
ayyen glln •• ~:~ 
saat evvel ı ss6 IJ~~ 
nat ve teklif 111' ,,e ~.,.-' 
Kabataıta le••": IJI' 
yaat ıubesiode ~ 
miıyonuaa 111tır•" 

25-30 


