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lç işleri bakanı Ştıkrn Kaya, 
hu sabah Ankara treni ile 
lstaobula gelmiş ve istasyon· 
da karşılanmıştır. 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamca ıiyasal gazetedir 

Metaksasın, General Kondi· . 
· lis aleyhinde yapmağa haşla· 
dı propaganda; Yunanistanda 
fena tesir yapmıştır • 
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Karar, Habeşistan'a Da Bildirildi 
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Italya'oın kabul ettiği kararname Habeşistan'a da bildirilecek j Altay Maoisa'ya gidiyor 

~ussolini ile Habeş imparatoru hita-A.ordu yarınAydın 
raf bir ülkede buluşacaklar . lılarla oynıyacak 

Uluslar sosyetesi ,gizli bir toplantı daha yapacak · M. Aveııol 
sosyete; tıyelerineJJ:anlaşma!lmetnini anlatıyor 

,f?ea••re 2 (A.A)- Röyter şı Habeıistan meselesinde 
._~il ıytarından : doıtça hareket edecek uluı· 

" · Mu11olininin yeni ka- lana hepsini doıt bileceğini 

Aydınlı sporcular hu akşamki 
trenle şehrimize gelecekler 

\i! Projeıine verdiği c~vab, ve ötekilerinin aldıktan du-
~ llevı kabul mahiyetınde· rumun da biçlbir zaman unu· , 
~·d M. Mu11olini bu ceva· tulmıyacağını söylemektedir. 
'ta b kırar projesinde yalı- Gazetenin bu betkesi M. 
Jıpıı •zı hafif değişiklikler Hoar'ın aaylavlar kurulunda 
tl..1'. llııaını iıtemektedir. Bu 
~Iİldiklerin hiçbir müşkül yapmıı olduğu ı&yleve bir 
t;:"flllıyacağı kuvvetle mub- cevab olarak karıılanmakta-
~ir. M. Aloiıi ve Laval dır. 

lıt.....~"rlerle birlikte cevab Cenevre 2 (A.A) - Yet-
~e IÖrliımüılerdir. Bazı keli çevrenlerde sCSylenildi· 
~~r aydınlatılınca yeni ğine göre, belli başlı iiç 
~le Wualar ıoıyeteıine ve· devlet araıındaki görliı ay· 
~· ve konıey de bu rıbkları o kadar hafiflemiı· 
'- ~ • kabul edebilecektir. tir ki, uluılar ıoıyeteainin 
~tibarla konıeyin iSzel Uluslar kurumu içtima halinde bu aktamki gizli toplantı11n· 
~ bııaın bu aktam yapı- görüp tadil ettikten sonra bir tilkede buluımaları hak- da tam bir anlaımaya varı
~ii dlltlinillmektedir. bu metin Habeı delegelerine kında yapılan telkin burada JabiJeceii ilmit edilmektedir. s• hakkında tam bir ıunulacaktır. mlinakata edilmektedir. Uluılar ıoıyeteıinin genel 
....._~•Ja varılabileceği ıa· Adı"ı-Ababa 2 (A.A) - Roma 2 (A.A) - Popolo sekreteri M. Avenol, koaıey ~tadır. M. Muuolininin 
~rll k ltalyan - Habeı anlaımazlıiı d'ltalia ıazeteai ve belki d~ ilyeleri içia bu alqam bir ~ IDeaini iatediii no -'-it llılqmadan ıonraki u· liurinde açık bir giSrliıme M. Mu11olini tarafından ya- kabul reımi yapmaktadır. 

lt •ittir. yapmak ilzere Muuolini ile ıılmıt bulanan bir betkeıin- Budan maksat iyelerin ıon 
• Eden karar metnini Habeı imparatorunun bitaraf de, İtalyanın kendiıine kar- durumu 6ğrenmeleridir. 

il ............. . 
et taratta sessizlik var, halk yeis · içinde Bulgaristanıo iç durumu 

llabeş imparatoru- Bulgar askerleri ve 
tltın mühim sözleri siy:asal işler. 
" .. ~er onlard~-~ğİamak kabiliyeti Cumuriyetçi zabitler, Bulgar ordusu· 
~Yd1, gözyaşlarını tutamazlardı .• ,, nu temamen kandırmış.bulunyorlar 
~d Barber Adiı·Aba· riaci klaaada Ual-Ual badi· - 1 
1 bildiriyor: sesinde olup bitenleri anla-

.Altınordu 

Altınordu takımı ile tem· 
sili bir maç yapmak üzere 
Aydın karııık takımının ıeh· 
rimize geleceiini haber ver· 
mittik. Misafirlerimiz buglin 
Aydın'dan hareket edecek 
trenle ıehrimize ıelecekJer 
ve yann maçlannı yapacak· 
lardır. Bu yıl TOrkiye rurup 
birinciliklerinin Aydında ya· 
pılmaıı için verilen karar 
Aydın gençli tini faaliyete 
sevketmiı ve bu veıile ile 
komıu mıntakalann en kav· 
vetliıi ol.ın lzmir Altınordu
su ile karıılaımak fırsatını 
elde etmiıtir. Gelecek mi· 
safir takımda, e••el~e de 
yazdığımız gibi lzmir'in ta· 
nıdıit Şevki ile Fikret var· 
dır. 

Takımın diier oyunculan 
beniiz bizce yabancıdır. Fa· 
kat liç dart takımdan ıeçilen 

takımı 

olacaklarını tahmin ederelıc 
maçın çok heyecanlı olaca· 
tını ıimdiden ı6yliyebiliriı, 

Altay Manisaya gidiyor 
Gurup ıampiyonluklarıaa 

çalııan Manisa tampiyoau 
Sakarya takımı, geçea hafta 
lzmiraporla yaptıit maçtan 
ıonra Altay takımını da da· 
vete karar vermiıti. Maniaa 
aytanmızın verdiji bir ha· 
beri gene bu ılUunlarda yaı· 
mış ve ev•elce kararlaıtın· 
lan bu maçın Pazar glinil 
yapılacağını bildirmiıtik. Bu 
gün öğrendiğimize göre, Sa
karya kulllbli buradaki mu· 
rabha11na ulihiyet vererek 
Altayın davetini iıtemiıtir. 

iki kullib araıındaki bu 
anlaımaya göre; lzmir'in en 
kuvvetli takımlarından olan 

-Devamı 4 üncü Sahifede-

bu arkadaıların bir arada ---M--------
kuvvetli ekip oldukları ı6y· etaksas 
lenmektedir. Yarın Alaancak Kondilis'e haksız 

· ıabaıında ıeyredeceiimiz iz-
mir • Aydın maçı her halde yere çatıyor 

~•rıtor Haile Selaıiye, tan bir baba safiyeti ve öz
~iı...;. liabeıleri ıilih baıına lülüğü vardı. 
lt p •ıtar. Fakat bu davet· Eğer bu ıavaıçı halk kilt-
L-,~rlık kellmeler, Musso· lesinde ağlamak kabiliyeti 
"t )o~ lcıalladığı zengin sÖ%· olsaydı, buglin muhakkak 
~Bunun iizerinde bi- gözyaılarını tutamazlardı. 
Ştlk K Dökmeleri gereken gözyaı-
) rQ aya ları yerine iıti~lilcile~i piis-
'laııbul'a' vardı "J't' kürtmek azmıle çelıkleşen 

~ ı: • 1 kalpleri kaim oldu. 

L ı.. Sılkru Kaya 
!'.S ~llb-.t 3 

itleri ( Huıuıi ) -
t-, b Bakınımız Şokrli 

, 11 ••bah ki trenle 
ct.a ıehrimiıe ıeldi. 

brllludı. 

imparator tebeasına ıöyl~ 
dedi: .. Hiç bir himaye vazi
yetini kabul etmiyeceğiz. 

Topraklarımızdan bir ıanti
mini bile feda etmektense 
ölmeği kabul edeceğiz." 

Bu sözler Haile Selaıiye· 
nin okuduğu ıöylevinde 
yoktu. imparator bu kelime
leri ıöylevinin ıonunda ilive 
etti. 

Bütün diinya için en bli· 
ylik ehemmiyeti haiz olan 
cihet imparatorun söylevinin 
nihayetinde dört müılnman 
liderinin verdikleri sadakat 
yeminidir. Bu yemin hiç 
beklenilmiyen bir hareketti 
ve teıiri de çok ani ol· 
muıtur. 

Kwl ılbiıeli mllllmu 

Bulgar askerleri papaslar tarafından taktis edilirken 
lstanbul, 3 (Özel) - Sof· Askerler, kral aleyhtarı za· 

ya'dan haber verildiğine bitanın tesiri altında bulun· 
göre, askeri parti, siyasal d ki d h" k A d' 
· .. b 1 d .. u arın an u umet en ııe ıtlere karıımag~ aı a ıgın· . . . ' . 
dan, Bulgaristan ın iç durumu ıçındedar. Yakında sıyasal 
gittikce tebHkeye dnınyor. bir buhrandan korkuluyor. 

liderlerinden biri .. Habeıiı· 
tan'ın &zglirlliğU için biz, 
miiıllimanlar hayatlarını ilk 
feda edenler arasında ola
cağız" dedi ve bundan 
ıonra liderin Mu11olininin 
harekitını takbih eden ıöz· 
leri bllylik bir alkıı topladı. 

Buglin Habeıiıtan ıçın 
çok mUhim bir glindil. Kuv· 
vetli yatmur ve yapııkan 
çamur aıkert ıeçit reıminin 
ibtipmıaı ve imparatoru• 

s6ylevini dinlemek llzere bli· 
tün yurt bliyliklerinin top
landıkları parlimentonun 
azametini lı-ozamadı. 
Şu sahneyi giSzlinlizUn 

getiriniz: 60 d&nllmlük ge· 
nit bir arazi; meydanın liç 
tarafını kaplayan baki elbi· 
ıeli, yarı '-ıııkta ıllnglileri 
panldayan 5000 kitilik bir 
kıt'a; dördlincli tarafta be
yazlar ıeyinmit nazırlar, 

-Devamı dllrdancO ıahiffllk -

limid edildiği kadar heyecan 
ve ilgili olacaktır. Pek ya· 
kında yapılacak grup birin· 
ciliklerine hazırlanan Altın
ordu takımımız, Aydının ka-
nıik takımına karıı iyi bir 
tertipte çıkarak lzmir futbolu 
hesabına glizel bir netice al-
mak için çok, çalışacaktır. 
Altınordunun yarınki maçta 
ıu tarzda bir takımla yer ala-
cağını limid ediyoruz . 

Sababeddin, Cemil, Ziya, 
Vedad, Adil, Osman, Hamdi, 
Mazhar, Hliıeyin ŞOkrli, Said, 
Tevfik. 

Bu takım balen Altınor· 
du'aua mevcud oyunculurına 
nazaran ıyı bir ıekildir. 
Maamafih ıai açıkta Safih 
Murad'ın ve cenah hafında 
da Tevfik'in yer almaıı bu 
takımımızın daha mOe11ir 
ve daha kuvvetli bir ıekil 
almaıına yardım edebilir. 
Misafirlerin hakiki kuvvet
lerini bilmemekle beraber, 
Altaaorda'ya iyi bir raldb 

M. Papanasıasyo 

lstanbul 3 (Özel)- Atina
dan haber verildiğine ı&re, 
Abrar fırkası baıkanı Me
takıaı'ın Sn bakanı general 
Kondiliı' e , yaptığı hilcumlar 
ıiyasal çevenlerde çok fena 
teıir yapmııtır. Herkea, Me
takAı'ı laakmı flrlllıkteclir, 
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Boni, bu düşünce ile ve 
dalgın bir halde merdiven
lerinden çıkarken hayatta 
bir divan üzerine uzanmış 
akız gibi beyaz elbiseli u

zun boylu ve balık etli genç 
bir adamın, ansızın ayağa 
kalkarak mütebessimana: 

- Bonjur mösyö, benim 
ismim Sarp Lorens, galiba 
madam Pontes'i arıyor unuz? 

dedi. Boni, derhal cevap 
veıerek ve: 

- Sizi tanıdığımdan do
layı baz duyuyorum mösyö 
Sarp Lorens; benim ismim 
Donti, yabancıyım. Acaba bu 
pansiyondt1 boş bir oda bula
bilir miyim ? 

Diye sordu: 
Boni, kendi kendi!ini tak

dim ederken, büyük adını 
söylemekten çekindi . 

Sarp Lorens, elindeki va
lizi yere bırakmış olan Don· 
ti'yi dikkatle dinledi ve der
hal : 

- f ntihabrnızda aldanma
dınız mösyö Douti, hem gü
zel kızlar bol ! .. 

Dedi. Ve karşıdan gelen 
pansiyon sahibi madam Pon
tes'i görünce : 

- Na madam Pontes; ma
dam, size Mösyö Donti'yi 
takdim edeyim. Memleketi
niz neresi idi Mösyö Donti? 

Boni, düşünmeden c~vab 
verdi: 

-Nevyork'tan geliyorum. 
Boni yalan söylememişti. 
Hamil ton 'a, filhakika Nev-

york'tan geliyordu .. 
Madam Pootes'in sesini işit

meden, Boni bu kadına 
notunu vermişti: Erkek ta
biatlı bir kadın ... 

Boni bu tabiatta olan cinsi 
latiften ifrat derecede nefret 
ederdi.. 

iri yarı bir vücud, melul 
ve yarı sararmış bir çehre, 

şöyle böyle taranmış beyaz 
sa-;lar, aşağı yukarı eJJi 

Jınız iki ldracı vardır . Kar
şınızdaki odada, Madmazel 
Fsnel Briuks oturuyor. Ken· 
disi hafta tatilini geçirmek 
üzere ebeveyninin yanına 

gitmiştir. Güzel, nazik ve 
temiz bir kızdır. Ayni hiza
daki son odada, pansiyonu
muzun servisini yapan Mat
mazel Fınla oturuyor. Maal
esef bu katta yalnız bir 
banyo odası vardır. 

Donti, bu izahattan onra: 
- Çok memnun oldum. 

Dediğiniz gibi burada çok 
rahat olacağım. 

Madam Pontes, kiracısının 
yanından ayrılırken: . 

- Yemek sattları tam 
saat 6 da Mösyö Donti Ya
zın bir az erkendir, Fakat 
bütün kiracılarımız gündüz
leri meşgul oldukları için 
akşam yemeğini erken yer-

ler. Kiracılarımız hepsi na

zik ve iyi kimselerdir. Me-

rak etmeyiniz muhitioiz de 

her halde sizi memnun ede
cek derecededir. 

Dooti tam saat 6 da 
odasından çıktı. Banyosunu 
aldıktan sonra traş oldu. 
Hava fevkalde sıcaktı. Don
ti, hafif bir kostüm giymek 
lüzumunu duydu. Bu sırada 
yemek çanı çalmağa başla

dı. 

Donti1 kendi kendine: 
( Derınm ederek ) 

Nüfus sayımı 
20 Ilkteşrin Pazar 

giinü yapılacak 
20 llkteşrio 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 binalarda 
yaşlarında bir kadın.. oturanlar hükumete haber 

Takdim merasimi bitince vermeğe mecburdurlar. Otur-
Madam Pontes, genç misa
firine elini uzattı ve 
hafifce tebessüm etti. Bu 

tebessüm, hayrete şayan bir 
şekilde Madam Pootes'in 

ç~hres~ni değiştirdi, çakır 
gozlerıo helaveti, yüzündeki 

ince çizgiler meydana çık
mış ve ellilik Madama bir 
güzellik vermişti.. Boni bu 
ani değişikliğe hayret etmedi. 
Bu yaşta nice kedınlar var 
ki, gençlikteki güzelliklerinin 
bekayesi durur .. 

ır: . "' 
Donti ile madam Pontes 

çabuk anlaştılar. Biraz sonra 
kiracı ile ev sahibi binanın 
üçüncfi katında b~Junuyor
lardı. Madam Ponte b 

d 
' oş 

o alardan birini Dont'' " ıye 
gosteriyordu. Ufak fakat 
son derece havadar ve te
miz bir oda .. 

- Mösyö Donti, miıteessi
rim ki, istediğiniz gibi ikinci 
katta siz.e oda VP.temedim. 
Bununla beraber bu katta 
çok rahat edeceğinizı temin 
edebilirim. Zira bu katta ya-

duğu bina numarasız olduğu 

halde haber vermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve si· 
len ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 

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

Ulusal 
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Günd l.• siyasal gazete 

Sahibi: nayd' • .. ·".işdü Öktem 

Neşriy-:t müdürü: 
liuır.ı.' · r'Jzheı 

Telef on: 2176 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sok ğı 
Abone şartları : ı 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

• • 
sını ıas ö ür üğiio.. anlatıyor bir şikayet mektubu goll nP 

O zamanlarda Emir Fay- miştir. Bu mektupta; de d Londara Acunun en 
meşhur casusu "Lavrens., in 
yeni bir kitabı çıkmıştır. 

{Sofyanın yedi direği) adını 
taşıyan bu kitap, daha ç -
kar çıkmaz bitmiştir. Bu l<i · 
taptan ·ıalnız bir kütüphane 
50 bin nüsha slmış ve bir 
hafta içinde hepisini satmış· 
tır. Söylendiğine göre, bu 
kitabın ikinci tabı için şim
diden hazırlıklara başlanmış
tır. 

Casus Lavrens, "Sofyanın 
yedi direği,, eserinde, Surye· 
nio istiklali için neler yap
tığını Arabistanı Osmanlı 

İmparatorluğunun elinden 
kurtarmak için nasıl çalıştı · 
ğını izah etmektedir. 

Casus Lavrens'in dediğine 
göre, kitabın en mühim kıs
mı, 1919 yılının Şubatında 
yazılmıştır. Lavrens, o zaman 
Paris sulh meclisinde Emir 
Faysal'ın huknk müşavırı 
sıfatile bulunuyordu . 

Casus, kitabın mukadde· 
mesini tayyare ile Londra· 
dan Mısıra giderken yazmış· 
tar. Lavrens'in o ıaman bin
miş olduğu yolcu tayyaresi, 
Roma hava istasyonunda di
ğer bir tayyare ile çarpışmış 
ve tayyarenin pilotlarından 

ikisi telef olmuştur. 

Bu kazada casus Lavrensin 
de kaburga kemikleri kırıl· 

mış ve bu yüzden, kitabının 
9 uocu ve 10 uncu sahife· 
leri Romada şümendüfer is
tasyonunda kaybolmuştu. Lav 
rens, yazdıklarını tamamen 
hatırında tuttuğu için iyile
şince kaybolan sahifeleri ye
niden yazmıştı . 

7,lh;;;;;;-
" Sofyanın yedi direği ,, 

adındaki kitabın en önemli 
kısmı Lavrensin Arabistanda 
çevirdiği rollerdir. 

Lavrens, ( Sofya'nın yedi 
direği ) adında kitabında 
tamamen görünüyor; cesaret 
ztka ve şeytanetin timsali. 
Meşhur casu!I, kitabını bir 

müddet bıraktı. Lavrens; 
Hicazla beraber bütün Ara· 
bistanı Türk imparatorlu
ğundan nasıl ayırdığını, ka-

bile başkanlarını ne suretle 
ayağa kaldırdığını ve Şeri
fin üçüncü oğlu Emir Fay· 
salı, neden dolayı Arabista-

nın müstakbel bir kralı ola
rak seçtiğini bu kitapta an
latıyor. 

İngiliz casusu bu işlere 
başladığı zaman, alelade bir 
İngiliz neferi imiş, İngiliz 
olduğunu hiç bir vakit belli 
etmemiş ve geceli gündüzlü 
Araplarla beraber yatıp kalk· 
mıştır. 

Bornova ziraat mektebı 
nin buseııeki mezunlari 

Bomova ::iraat mcktPbi bu sene on mezun vermiştir. Jlfczun

larırı bir kısmı Ege mrntalwsmda ziraat memuriyetlerinde ha
lacahlar ve bir kısmı da ldmdi arazilerinde çalışacaklardır. 

Yuka11daki resim, bu seneki me;ımları göstemel.·tedir. 
Genç :::ir<wtçılarımıza muı affaldyctler dileriz. 

a za üste fotoğrafha 

f otoğ af malze e v 

agazası 

flmrıza Rristl'ltt beyin f oıoğrcıflıanesi, 1 ;;mirde eıı 
fotoğraf çekmelde şöhret bulan bir san'at octıgıdır . 
mı1.şkıilpesent ofonlar <Jalıi. burada çektirdikleri fotokraJ· 
lartlan m11mnun lmlmışlardrr. 

llmııza /Uistmn b<'yi11, foto{_,'TClj mulremcsı $Ulun mu· 

ğd:asr da mu1Lt1:!rem müşlf!rilcrinirı irıce :r.evklerirıe göre 
her çı•şit malları, f utoğrar makinelerini b11lmulrırmakta· 

dır, Bir ::ıycırcı her şeyi ispata kafidir. 

(fzmir · Başturuk cadde i, Ucfik 

• 

sal, muhafızları ile beraber yor ki : Hacı Ali efendi'~ 
mareşal "Allenbi,, nin em- desi, çok işlek bir cadd:100 
rine verilmişti. Mareşal, Beştepelerden, Y apıcıog ~t 
emrindeki ordularla beraber dan ve Eşref paşadan l{e ~· 
o tarihlerde Mısır'dan Filis· re gitmek istiyenler -ve b~ 
tio'e geçmek üzere idi. dife kalesine çıkan seYY

8 
lef 

Osmaoh ordusunun "Ailen- ekseriya bu yoldan geçe~d' 
bi,, ye karşı durmak için Hal böyle iken bu c• ~ 
aldığı tedbirleri, Lavrens iki yıldanberi geçileaı~Ye~ı· 
akim bıraktırmak için köp- bir duruma düşmüştur· ...t 

rüleri berhava etmiş~ her "'v· şın diz boyu çamur, ı •• 
şeye baş vurmuş ve Arapları B S• 
tek başına ihtilale sürükle- kıyamet kadar toz... u ~t 
mişti, Fakat bir müddet için :nanlarda bazı çobaoJar, de' 
bütün faaliyeti durdu. ve koyunlarını bu cadd~t 

Az zaman sonra müstem· sürerler. Bu esnalarda e 6~ 
lekat nazırı Çorçil'in yardı- cadde üzerinde olanları gd•' 
miyle tekrar faaliyete ge- lere kadar yükselen toı ~ 
çen İngiliz casusu, Arabista- k · · ere kurtulma ıçın penc ,,..1ı 
nın istiklalini temin etti ve atJY kapılarını sım - sıkı kal' 1..1. 
Emir Faysalı kral yapmağa A•' 
muvaffak oldu. Lavrensin mecburiyetindedirler· . ill~ı 
kitabının dig· er bir kıs- takdirde tozdan ev ıÇ "' ,.o~ 

mında dikkate şayan bir ha- bile durmanın imkanı be 
dise vardır. Casus bu hadi- tur. Bu azabı senelerdel'I •' 
seyi şöyle anlatıyor : çekiyoruz, Uraya ~ar•:tt' 

" Birgün, iki kabile reisleri ettik, gazetelerde şık~ s? 
arasında kavga çıkmıştı. Re- bulunduk, hiçbir fay • 

islerden biri diğerini öldürdü görmedik. ~· 
Ka hilelerde bunun cezası Şarbayın, ikide bir yu r•' 
idamdır. İdam cezasının, mahallelerde inceleoıelef rııı 
ka hilelere mensup olmıyan tığını gazetelerde okuY~ b' 
bir yabancı tarafından infazı Doğru ise bravo .• fa~~ .,ıf 

• ,, pi " 
usuldendir. Araplar, derhal zim caddeden geçtıgı dd 
bana müracaat ettiler ve netmiyoruz. Zira g:rsi~~ı 
mahkum hakkındaki idam Hacı Ali efendi cad e 1 (l 

cezasıoın, benim tarafımdan oturanların haline ,cı rd' 
"'-Deııamı 4 üncü Sahifede- bir çare bulmağa ~ 

Türkiye 

F ABRll{ALARI ŞEKER 
ANONiM ~IRKETININ 

{: IJ• 
Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal şeker ~ıı' 

rikalarında ve İSTANBUL'DA fabrikaların teB(l 

edecekleri tarzda: 

KRISTALKilosu 25 gııt~· 
KESME l(ilosu 2

0gurııf 

our· 

Müşterilerimize bir kolaylık olmak üzere aşağıda Y9;;~ 
yerlerde de .ve hizalarındaki fiatlerle 10 Ağustos l 
tarihinden itibaren satışa başlanacaktır. 

Bursa' da 
1 lzmir Vagonda 
Balıkesir 

Adana 
lzmit 
Adapazarı 

,, 
,., 

Kristal 
25,50 

26,10 

26,40 

26,80 

25,25 

25,65 

KesJJJe 
2s.60 

29,25 

29,70 

30,15 

2s,so 

2s,HO 

Limanda 
Samsun Fob 25 ıo 2s,ı0 gı 

· (Fob Samsun fiatı; Karadeniz s~hilleriode berb•:,. 
bir iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafıod9000a11 
pura yükletilmiş bulunmak kaydiledir ve SaaısU 
sonraki navlun vesair masraf müşteriye eiddir.~ jçW 

Siparişler, fabrikalardan gayri yerlerde on gull ı• 
de ifa edilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde eGO~ 
BiR. TON, Istanbul vesair yerlerde enaz BiR VA 
sipariş kabul edilir. ) 

(Bir vagon 150 çuval veya 260 sandıktır· 
Yukarıdaki fiatlere sigorta dahil değildir. de ~e 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerler ebiJİ'' 

ya İstanbul, Ankara ve Samsun bürolarında öde:,sıbıJlı 
Diğer sipariş şartları fabrikalardan veya Is 

Ankara ve Samsun bürolarından öğrenilebilir· 
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acentası 

do Cendeli Han. Birinci kor-
il. Tel . 2443 
Ellerınan Linyn Ltd 

11FL . 
AMINIAN" vapuru ay 

10ıu11d t· 8 ıverpol ve Svven-
... d, ı· ge ıp tahliyede bulu-
••calcbr. 

.. D 
te RAco " vapuru 29 
ı..:-11zda Hull, Anvers ve 
bQı dradan gelip tahliyede 
lo aaıcak ve ayni zamanda 
ti lldra ve Hull için yük 

•c•ktar. 
D 
.. OJçe Levante Liniye 

le ANGORA" vapuru 13 
lll lllılıuzda Hamburg, Bre-

tQ .,e A · l nversten gelıpJah-
)tde b t4 uJunacaktır. 

....:= V unıt tarihleri ve 

~·ların isimleri üzerine 
~b •kliklerden mes'uliyet 
~dilmez. 

l\iralık evi 

olanlar 
ıı·. . ırııci 'k' . '- d ile re. ve 1 ıncı KOF OD 

""Ue r~ntina ve Güzelyalı 
~ rınde laakal altı odalı 
t~-· lc bir ev aranmaktadır. 

·1111 k' 
tt ıraya vermek isteyen 
.,_

1 
.. bipleri ile ellerinde ki· 

•-' 'teriJecek evleri bulu· 
~ai 
-., lllıarların matbaamıza 

•c.atları. 

~- Gl17.el 
il~ llatıralannım Şık 

Albom, Ve sair 
cu 

t İ~leri Yapbr-

laıak isterseniz : 

~ l'tN/ KAV AFLAR * 

'"'rıd 3 a 4 Numarada 

_ .... Ali Rıza - -
~tL-D • .. ... eııne U&TaJIDIZ. 

Sakarya hurmalık dftkktn 25.27 36 500 Der Zee .. ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda 
G. fahrettln melı:teb arııı 16 517 12 50 Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için yllk ala· 
G. .. .. arıa 571 135 10 & Co. caktır. 
1n~n6 elm1& barım ıos 209 10 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE "GANYMEDES" vapuru temmuzda beklenmekte olup 
G. fahrettlo mıhmut area 49 !19 10 .. DERINDJE " vapuru 7 yükünü boıaltbktan sonra Burgas, Varvna ve Köstence 
loönQ dnut arııa 57;) 226 12 50 b ki 8 ağustosta e eniyor, limanları için yilk alacaktır. 
Hacı memle emin çıkmazı " 16 74 08 k d A 

ağustosa a ar nvers, .. HERMES 27 t d ı k d Tolı:oğlu de~lrmen yılulı: değirmen b. 166 10 " vapuru emmuz an ağustosa a ar 
ı:ı Rotterdam, Hamburg ve A d A d .. kuyulu eraa 31 150 J 2 50 nvers, Rotter am, mster am ve Hamburg limanları için 

Bremen için yük alacaktır. 
IO .. ALIMNIA " vapuru 9 yük alacaktır. 
!~ ağustosta bekleniyor, Ham· "GANYMEDES" vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 

İnlinft m~hmet arsa 157 
kalkandere yıkık değirmen b. 78 

15 burg, Bremen ve Anversten kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman-
top burun adi tarla 5095 

.. .. "' 4995 
Kliete kö. .. .. 

15 yük çıkaracaktır. ları için yilk alacaktır. 
10 "ARTA" vapuru 19 ağus· SVENSKA ORIENT LINIEN 

.. .. .. 4795 .. .. 
"' .. .. .. plaka " " 3407 

köy içi 
akar sa 
pal aka 

" •• 910 02 tosta bekleniyor, 22 ağus- " V ASALAND " motörü 30 temmuzda beklenmekte olup 
15 tosa kadar Anvers, Roter-
l 6 dam, Hamburg ve Bremen yükünü boıalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen-

" .. 5395 " " 
" .. .. 3896 

17 50 için yük alacaktır. hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve lskandinavya limanla-
20 SERViCE DIRECT rına hareket edecektir. 

" " 7098 
" " 7692 

" " 
" 

,, " 
Yuklr1da yHılı yirmi kıt'a ,.mvali gayri menkulelerlo bedel DANUBIEN SERViCE MARITIM ROUMAlN 

taııflye •ealkeıılle veyahut p~şl n pıra ile mlUklyetlerl eatılacak· TUNA HATTI 
tar. ihaleleri 9,8,U35 cuma gftnfl saat onbeıte çeşme mılmft. 
dftrlOğftnde yapılacaktır. Talipler ytızde 7,50 depozito verecek· 
J,. rdlr. 2 6 2412 

lstanbul ve rakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fnrk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dardüocü 

: .. 
Taze temiz ııcuz 

ila~ 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

lzmir ithalat gümrüğü müdür
IOğünden: 
Kilo 
1265 

Adet 
1360 Söğüt ağacından mamul üzüm sepeti 
760 Kapakları 

Yukarıda yazılı eıyanın 9-8-935 inci cuma' gtlnü saat 10 
da satılmaıı takarrür etmit olduğundan o gUnn taliplerin 
lzmir ithalat ıümrüğü satıı komisyonuna mOracaatları ilin 
olunur. 30-3 2275 

.. ALBAJUL YA 11 vapuru 19 ağustosta gelip ayni günde 
"TISZA" motörü 6 ağus- Malta, napoli Marsilya, ve Barsetooa hareket edecektir. 

tosta bekleniyor, Buda· Hamit: IJindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 
peıte. Bratislava ve Viyana Acente mes'uliyet kabul etmez. 
için yiik alacaktır. Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

.. A TID,, motörü 15 ağus-
tosta bekleniyor, Budapeıte, ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına m&racaat 
Bratislava ve Viyana için edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 
yük alacaktır. -~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111 l l l l lllllllfl&_ 

"DUNA" motörü ağusto· ~ ı~ 
sun sonuna doğru bekleni· ~'r·· k H a Kurumu§ 
yor, Budapeıte, Britislava ve ~ ur a V § - -

1 

Viyana için yük alacaktır. = a 
JOHN~i~E~~T~~RREN ! Büyük Piyangosu 1 
"GNE~~~~~L" vapuru ~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi i 

12 ağustosta bekleniyor, =-§ zen~in etmiştir. =-§ 
Anvers ve Liverpuldan yiik 
çıkarıp Köstence, Galaç ve ~ 19. cu tertip 4. en keşide 11 Ağu~to~tudır~ 

'Br~~~i;ç!:ri:~~i a~:ca~!;~,- ~ Büyük ikramiye: 35,000 Liradır i 
lann isimleri Uzerine mes'u = = 
liyet kabul edilmez. s Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 lirahk § 

Birinci Kordon, telefon ~ ikramiyelerle (20,000 lira) lık mDkalat ~ 
ll!IN•o•.•200~~' 111!·~2111!008~~~~-· .. ı~ vardır. § 

D ° K T 
0 

R \.11111111111111111111ııuııııııuıııııııııınııııııııııııııııııııurıuuııuııııııınııııııu;.İ 
Çoc~~ İ H~ları 1!1111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111. 

Mütehaısıaı _=_~lzmir yüıı mensucatı-_~-~ 
tı.inci Beyler Sokagı N. 68 

·s·0·;-.7-;~-n-~-:-,ö-. r-~Türk Anonim şirketi! 
~ Bu mflesseee, iki yoz hin lira sermaye ile Si_ 12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullandmıı bir § tetekkfll etmiş ve Di Oryeotal Karpet Manu-i§ 
..,otar !atılıktır. Taliplerin ~ fakçörers Limited (Şark hah) 'irketine aia ! 

arehanemize m&racaatlan - -
i in olunur. ~ lzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın § I•--------•• ~ alnntllr. Fabrika bOUln teşkilat ve tesisat ve mh- § 

Öbftrenler! Mut ~ tahdimini ile e.kisi gibi l kanunusani 1935 ta• 1 
laka (Okamentol 5§ rihinden itibaren yeni firkct tarafından itletll- a 
6kstlrilk tekerle ı.... - mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta- §§ 
rini teerftbe edi .S ~ niye ve çor~p imal edilecektir. MamulAtın emeı-1 

~ ~ line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edil mlftlr. , 
ılz.. ~ ~ Bu mamulAt Pettemalcılar başında eski Orozdibak 

,..,..._ ~ ittisalindeki sergide t~hir edilmekte ve satış fah• 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en flstftn bir mfls· 

hil şekeri olduğu 
no unutmayınız. 

Kuvvetli mtlshil 
istiyenler Şahap 

--., s rika içinde yapılmaktadır. == - == ~ Posta kutusu: 127 i§ 
~ ~ Telgraf adresi: lzmir;-:.Alsancak § 
~ $S Telefon oumarası 2432 ve 3564 ii = -111111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~--Sümer Ban·k----
et1 

:Q Fabtikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

/ 

/ IKUliUf 

~~ 

o JI ıu ıı- Sıhhat stlrgftn 

haplanm Maruf 
ecm depolannda 
ve eaanelerden 
arumiar. 

Beykoz kııoduraları 
Bakırköy bezleri 

1 aır~~l _e,AN i(A~\ 1 
Sflmer Bank yerli mallar pazaı·? 

lzmir şubesinde bulursunuz 
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-
Uluslar kurumunun ihtilaf hakkında verdiği karar, Habeşistan'a da tebliğ edilmiştir 

Harh olursa, ltalyan adalarını üs
sülhareke yapacaklarmış 

Habeş hükumeti, tayin olunan zaman zarhnda cevab vermezse, 
konseyin vermiş olduğu kararı kabul etmiş farzolunacaktır 

lstanbnl 3 ( Özel ) - ( Proiya ) gazetesinin verdiği 
bir habere gôre, Italya • Habeşistan arasmda bir harp 

çıktığı takdirde Italya adalarının, ihtiyat askeri kov· 

vetler için D.ssOlhareke ittihaz edilmesi dD.şilnD.lD.yor· 

mu . ltalya Erkanı harbiyesi, 12 adada 15 • 20 bin 

ihtiyat kuvvet bulunduracak ve IQzum basıl oldukça 

bu kuvvetleri oradan doğruca Habeşistaoa gôndere· 
cektir. 

Ietanbul 3 (Özel ) - Uluslar kurumunun Italya • 
Habeşistan anlaşmazlığı için verdiği karar, Habeşistana 
bildirilmiştir. Habeş bOkOmeti, tayin olunan mD.ddet 
zarfında cevap vermezse, kararı kabul etmi~ farzolu
nacaktır. 

Açlık 
Kopenhağ'da bfttOn 
şiddetile devam 

ediyor 

jorj ne diyor Mazhar lzmir· 
li oğlu 

İstanbul 3 (Özel) - Ko· 
penhağ'da baş gösteren aç· 
hk, bütün şiddetile devam 
ediyor. Hükumet seri ted· 
birler almış ve sefaletten 
doğan anurmal durumu bir 
dereceye kadar durdurm3ğa 
muvaffak olmuştur. 

ramuk Qrilnü 
Bu yıl çok iyidir 
Pamuklu endüstrimize li· 

zım gelen iyi vasıflı pamuğu 
yetiştirmek üzere Adana, 
Ege ve Sakarya bölgelerinde 
esaslı kınava geçen Tarım 
bakanlığı, bu bölgelerde bu 
yıl içinde yapılacak işleri 

kararlaştırmak üzere buralar· 
da çalışan uzmanları Anka· 
raya toplamış ve gereken 
direktifleri kendilerine ve• 
rmiştir. 
Bu yıl Sakarya ve Ege böl· 

gelerinde pamuk ürünü çok 
iyidir. Ege bölgesinde ekim 
alanı bakımından yüzde 30 
bir fazlalık vardır. Bu böl· 
gelerde sulama genelleşmek 
üzeredir. Sulanan yerlerde 
pamuk ürününün bir kat da· 
ha arttırılması görüşiUmüıtür 

Yugoslavya 
Panayıra iştirak ediyor 

Yugoslavya milli iktisad 
nezaretinden, şehrimiz Yu· 
goslav konsolosluğuna gelen 
bir telgrafta, Yugoılavyanın 
arsıulusal dokuz Eylül pana· 
yırına resmen iştirak edece· 
ği bildirilmiştir. 

Yugoslayanın şehrimiz kon· 
otosu M.Radamir Marinko· 

viç dün panayır mahalline gi· 
derek Yugoslavya için bir 
pavyon intihap etmiştir. Bu 
pavyonda, Yugoslav emteası 
teşhir edilecektir. 

Sovyetlerin panayır için 
getirecekleri ef yalar dün 
Odesadan vapura yükletil· 
miştir. 

Ziraat bankası 
Maliyeye beyanname 

• 
vermemış 

lstanbul - Ziraat bankası 
934 yılı kazanç vergisine ait 
beyannamesini vermediğinden 
maliye bakanlığı banka hak· 
kında kanuni takibata baı· 
lamıştır • 
Vergi, cezalı olarak tahsil 

edilecektir. 

Partiler müttefik 
Borsa başkanı oldu 

olmazsa dönmem Yeni Borsa yönetim kuru· 
lu dün bir toplantı yaparak 
yeni Borsa başkanını seçmiş· 
tir. Yeni Borsa başkanıMaz
bar lzmirli oğlu, Asbaşkan 
Kiıım Kırkağaçlı olmuştur. 
Seçimden sonra kurul Maz· 
har lzmirli oğlunun başkan· 
lığı altında bir toplantı yap· 
mııtır. 

Yunanistanda taht mes'elesi gittik
çe çıkmaza girmeğe başladı. 

lstanbul 3 (Özel) - Lon· 
dra'dan haber veriliyor: Yu· 
nan Kralı Jorj; gazetelere 
verdiği yeni diyevde, Yuna· 
nistana dönebilmesi açın, 
Venizelos da dahil olduğu 
halde bütün ıiyasal partiler 

••• 
Erzurum - Sivas 
Yeni tahviller piyasa· 

ya çıkıyor 
Istanbul - Erzurum • Si· 

vas hattı için hazırlanan tah· 
viUerin dört milyon liralığı 
birinci Teşrinde satışa çı· 
karıJacaktır. 

Meçhul asker anıtı 
Memleketin her yamndan 

kayalar gônderilecek 
Ankara - Ankara HaJke•i 

Hacettepe'de büyük bir meç· 
bul aıker anıtı yaptıracak· 
tır. Anıt için yurdun her ya· 
nından kayalar getirilecektir. 
Bu anıtın en üstünde An· 
karadan getirilecek bir kaya 
bulunacak ve hiç ıöndürill· 
miyecek bir ışık konacaktır. 

Ibrahim Tali 
istifa etti 

Ankara - Trakya genel 
espekteri lbrahim Tali, has· 
tahğının devamı doylayııile 
istifa etmiıtir. 

Elhamra 
Sinemasında rezalet 
Kapalı bulunan Elhamra 

sinemasında bekçilik yapan 
Hilmi oğlu Rifat ile Şerif 
oğlu Necmi, Hüseyin kızı 
Ziba MeJihatı 3 lira muka· 
bilinde sinemaya götilrmilt· 
ler ve beraberce rakı içme· 
ğe baılamıılardır. Bu ıırada 
Rifat ile Necmi arasında 
kavga çıkmış ve gürültüyü 
duyan zabıta memurları der· 
hal koıarak hepsini yakala· 
mııtır. 

Dövmüş 
Amele Selim oğlu Demir, 

Faik paşa parkında oturur· 
ken bir şapka mes'eleıinden 
Halil oğlu Hasan ile kavga 
etmiı ve fena halde döv· 
müttür. 

baıkanlarının müttefik olma· 
ıı lizım geldiğini ve akıi 

takdirde tahtı kabul edemi· 
yeceğini birdirmiştir. Bu di· 
yev, Yunanistan' da önemli 
akiıler yapmııtar. 

Yahudi 
Kızı ile evlenen 

Alman genci 
Iıtanbul - Almanyada Ya· 

hudi aleyhtarlığı almış yürü· 
müştilr. Bir Yahudi kızı ile 
evlenen Alman gencinin saç· 
ları ustura ile kesilmiş ve 
kafasına : '' Ben bir Yahudi 
kızı il<: temasta bulunduğum 
için bu cezaya çarpıldım " 
yaftası yapıştınlarak ıokak· 
larda dolaıtırılmıştır. 

Habeş kadınları 
lıtanbul - tHabeş kadın· 

ları, yurdun selimeti için 
bütün mücevherlerini ıatııa 
çıkarmışlardır. 

Denizaltı gemimiz 
lıtanbul - Yeni Denizaltı 

gemimiye (Gür) adı verilmiş· 
tir. Yakında bayrak meraıi· 
mi yapılacaktır. 

Polise 
Rftşvet teklit etmişler 

Nazmi oilu Nezir ile Ha· 
lil oğlu Zihni, Sürmeli ıo· 

kaktaki genel evlerin kapa· 
lı bulunduğu saatte içeri 
girmek istemiıler, polisin 
miidahale ettiğini görünce, 
bir lira rüşvet teklif etmit· 
ler ve parayı memura uzat· 
mıılardır. 

Zabıta, rüıvet teklif eden• 

Altay Manisaya 
gidiyor 

-B~tarafı 1 inci sahifede -
Altay takımımız pazar günü 
ıabableyin erkenden şehri· 
mizden hareket ederek Ma-
nisaya gidecek ve akşam 
ilstü maç yaptıktan sonra 
tekrar avdet edecektir. Gi· 
decek olan ~ Altay kafilesi 
kuvvetli olacak ve 25 kişi· 
den mürekkep bulunacaktır. 
Bu temas hakkında Manisa 
i)zel aytarımızdan aldığımız 

bir haberi aşağıya yazıyoruz. 
Maniıa 2 (Özel) - lzmirin 

en kuv•etli takımlarından 
olan Altay takımı, şampiyo· 
numuzla karşılaşmak ilzere 
Pazar günü şehrimize gele· 
cektir. iki tarafın anlaşması 
üzerine Altayın gelmesi mem· 

_leket sporcuları ve spor ıe· 
venleri arasında ilgi ile bek· 
lenmektedir. Şampiyon ta· 
kım, lzmirspor maçından son· 
ra bu maç için antrenman· 
)arına devam ediyor. Maçın 
neticesini bildireceğim. 

Parkepor Cumaovaeında 
Gayri federe kulüplerin· 

den Parkspor takımı yarın 

Cumaovasına giderek Cuma· 
ovası gençlerile bir maç ya· 
pacaktır. 

Halk sahasında Kahra· 
manlar • Yıldırım ve Tepe· 
cik Türkyurdu • 9 Eylül ta· 
kamları arasında hususi maç· 
lar yapılacaktır. 

lerin her ikisini de yakalan· 
mıştır. 

Topçu Ateşi Yapılacak 
Mllstabkem Mevki Kamotanlığmdan: 

MOstahkem Mevki Topçu kıtalarının 2 Ağustos 
935 Cuma gO.nO hatlamak ve 9 Ağustos 935 Cuma 

gllnQne kadar devam etmek llzere, deniz ve kara• 

dan topçu atıtlan vardır. 

Seyrlleefere mani olunmıyacaktır. 

Habeş imparato
runun sözleri 
Baştarafı 1 inci aahij ede • 

başlt anlar ve yurdun tanın· 
mışları. 

Ufak tefek cüsseli, sivri 
sakallı ve elemli gözlü im· 
parator meydana geliyor. 
Askeri bando resmi selamı 
ifa ederken imparator da 
yüksek bir platform üzerine 
konulmuş eski yaldız ve kül 
rengi on beşinci , Lui mode· 
linde bir koltuğun önünde 
yer alıyor. Yanında on bir 
yaşındaki ikinci oğlu Narrar 
dokası bulunuyor. 

Subaylar birer birer İm· 
paratorun huzuruna çıkarak 
kumandanlarının peşinden 
yemin ediyorlar. 

Bu seremoni bittikten son· 
ra imparator parllmento 
binasına döndü ve derhal 
söylevine başladı. Hükümdar 
söylevi esnasında jest yap· 
mıyor, adeta bir vaız ıeklinde 
tebeasına barba hazırlanma· 
)arını bildiriyordu. Şöyle 
diyordu: 

Bugün karşınızda size hi· 
tabeden hükümdarınız, ya· 
rın da aranızda buluna· 
cak ve Habeşistan 'ın 

istiklali ıçın kanını son 
damlasına kadar dökmekten 
çekinmiyecektir. Eğer sulh 
yolile hal sureti bulunamıya· 
cak olursa, o zaman Habe· 
şistan, Allahına ellerini 
açarak ıon ferdine kadar 
çarpııacaktır.,, 

Bu akıam, şurada burada 
toplanan küçiik guruplarda 
okuma bilenler imparatorun 
beyanatını, okuma bilmiyen· 
lere izah ediyorlardı. Ayrıca 
gençliğin yaptığı büyük bir 
toplantıda bütün Habeş 
gençliği vazifeye davet edi
liyordu. 

18 Temmuz Habeşistan'ın 
büyiik bir günü oldu; fakat 
etrafta ne bir bayrak, ne de 
bir bando vardı, sadece 
harbı biraz daha yaklaştıran 
yeiıli bir ıessizlik. 

Hava hatlarında 
Arsıulusal sıhhi 

anlaşma 
Hava hatları hakkındaki 

arsıulusal sılıhi anlaşmaya 
girmemiz hakkındaki kanun 
gereğince hava gemilerinde 
y.apılacak sıhhi işler hakkın· 
daki öğrenek sağlık ve sos· 
yal yardım bakanlığınca ha· 
zırlanmıştır. Bugünden baş· 

lıyarak yürürlüğe girecek olan 
bu öğrenek hükümleri memle· 
ketimize yabancı memleket· 
lerden gelen veya giden ha· 
va gemilerine yetilecektir. 

Memleketimizin bir yerin· 
den diğer bir yerine iıliyen 
hava gemileri hakkında hiç 
bir sıhhi muamele yeritilmi· 
yecektir. Anlaşma hükiimleri 
içine giren hava gemileri 
hakkında gerekli muamele· 
leri yapmak üzere timdilik 
Y eşilköy ile Büyükdere ve 
Ankara uçak alanı anlatmada 
gösterilen izinli uçak karar· 
gihı ödevini görecektir. 

·~ 
Kahv.eci Kazıfll 

Rakibinin kahveboV~ 
sine esrar saklaJJl1

; 
}ı5J' 

Hisar camii önünde I 
1 0 

nın kahvehanesinde~I y•P1
: 1 

araştırmada 106 graııı esf 
bulunmuştur. 

1 Zabıta bunun üzerine de~ 
hal tahkikata başJaaı•t ~ 

bu esrarı atan kahveci Ih59 

komşusu kahveci l{iııııı oı 
duğunu meydana çık•rıtlb 
ve Kizım'ın esrarı bu k~, 
vehaneye attırdıktan 50 ·ot 
topal Tevfik adında ~1~,~ 
10 lira vererek vak a ~· 

,r1 ..... 

zabıtayı haberdar ett•S'~ ere 
)aşılmıştır. Kazım adlıf 
verilmiştir. 

Yunan 
• 

Deniz ticarell 
dG' 

lstanbul Tecim ve ~o ti! 
tri odasının son bir ısta ır 
tiğinde, geçen ay içinde k'o 
tanbul limanına girip çı e~· 
vapurların adedini ve ısı ar 
sup oldukları devletler f ı1' 
terilirken Yunan vapur j 
nın birinciliği aldığı y• İ5 • bil 
yor. Atina gazetelerı, bSeı· 
tatistikten sevinçle ~·ti'" 
mişler ve Yunan denıı ,JiO 
retinin tam bir inkişaf b 1,r 
de bulunduğunu yazın•f 
dır. t 

Ayni gazeteler, Yuo•0 blı 
k• caret vapurlarının, re k'feV 

sahasında bu muvaffa 
1 ~ 

göstere bildiklerini ilave e 
yorlar. i 

Loodrada "Lavreııe·~ 
bir kitabı çıktı ,,e 

k8p1ŞJld1 . eJD/ 

-B~ıarafı 2inci sahif ~ 
infaz edilmesini istediJet· ,J· 
ıündüm, bu mabkfııll~ f 
fetmek, o zaman içio ço 
lıt bir hareket olacaktı~10d' 

Zira kabileler 118 ec'~ 
musarıaya sebebiyet ,e~6~o· 
ve neticede hem kın beojÇ 
lecek ve hem de dUfe' 
programım tehlikeye dıı$' 
cekti. Mahkumun bu1"

0
,e ' 

yere gittim, Arap, {.:rı)~ 
zanmıf, müttasıl Y' M'. 
ve ayaklarımı öpüyor~U· ~-~ 
ğa kalkmasını emrettııll· çe~· 
kar-kalkmaz tabanca'°' bİ'' 
t
. .. .. .. doo-ru 11 
ım ve gogsune b ·fiil" 
ııktım. Arap kaotar ~..,jf 

"lıO ........ . 
yere düştü. Fakat 0 -1e ' 

Tekrar yuvarlanıyor ~t'~ 
d 

.. pO !il 
yakta dur ugum ı d• 
doğru geliyordu. Bir e1'i ~~~ 
attım Likin bu sefer eB'~ 

' dit• ,ı 
şun, mahkümuo. bit fetf,, 
rastladı ve mütbıt dılJJ 1 
kopardı. Dayanaa:ı• 110ıı !' 
eğilerek üçüncü kurŞ t ettif' 
kalbinin üzerine isabe !ı 

'b" 
dim .. " '" d'sefİ 

Casus, bu ha. 1 difo'' 
facia,, diye tas vır e o&Or 
_ __..;.;,_.;..._~-:.~ b•lıtl 

lnhisarla'r lzıııır r 
1 .. .... d .,, ~· 
ugun en: . .. ıerio>' el' 
Halkımızın lık0'. 18Jb ~ 

d·"ı ısı' kında göster ıg Je ol ,~ 
önemli bir mukab~5to5t t' 

. ·~- ~e üzere idarem•'. 1 11ı:ıı ~ 
itibaren likör fıat ~abiJe'e~ 
kesin kolaylıkla . 8 iştİ'' ~e· 
bir hadde iodırl11 eııııe • 
tenzilit dolayısil~ .. ~ o>et;e 

Bulgaristan 
Cumuriyet mi oluyor? 

· ı·rdıg• et timizin yetıŞ ı ıetı e~ 
lerden yapıl~D ve k rO~e' 
çeşni itibarı!e ~o riıtı•" 111~ 
değeri olan bkör e b•ıı;ııJ' fi~ 

lstanbul - Sof ya' dan ge· 
len haberlere göre, krallık 
aleyhine gizli bir cereyan 
devam etmektedir. Sonba· 
harda Bulgaristan'da cumu· 
riyet ilin .edilmesi muhte· 
meldir. 

rine muhterem ı:ı•ı" ~·' 
bir daha dik~•~;ye 1': ~~ 
celbeder ve 11111 8ı:ıl•' ıe'' 
likörlerimizi alo>•Y ile ife 

. t'fade (5 
tenzilattan ıs 1 • i t• l 
rübe eylemeJerıJJ z51 
e7leriz. 


