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Gazetelere iş ilanları veren· 
1 d --er en bazılarının kızları baş· 
~n çıkardıkları görlllmOş, bu 
dioları vereceklerin hüviyeı:
lerioin tesbiti bildirilmştir. 

Masvvadan bir görümüs 
,, lataabul 9 (Özel) - ltal- göz önllne getirdim ve ona 
'-'. laaıt.akanı Sinyor Musso· rire haztrlandım. Afrika 
!irle ~eıbur Franıız mubar- seferi, bizim için bir ekzer· 
._..:;ilden Piyer Yekova'yı sizdir. lcab edene timdiye 
., etmit ve kendisine ıu kadar göndermiı olduğumuz 

''de bulunmuıtur: kuvvetlerin, iki tlç miılini 
.:. Afrika ıeferine bı ı1a- gönderebiliriz." 
~ evvet hu ıeyi ince- Afrika'da bir harb olduiu 
L_~ •~ceye di!.ıündllm. Ha- takdirde Avrupa cepheıinin 
~D, cengiver 9e nıilt- düıünillllp diltllnlllmediğini 
~ bir millet olduğunu da ıoran F ranıız muharrine M. 

- ... ····· ... 
l\oca sr;~~·i~in bir 
Anıt ·dikilecek 

~bakam Şnkrn Kayaom başkanlığı 
llltında bir toplantı yapıldı. -

e. 
)'Qlc T ·· k 

~ille ur Mimarı Sinan 
~., ''• 8 (A.A) - Tiirk 
t\ 1 ~e Mlibendiıleri bu 
'~ç •kanı Ştıkrll Kaya· 
~,,•lc•nbiında toplanarak 
"-t) koca Sinan için bir 
~,:Pılmaıını kararlaıtır· 
~ b •r. Türk Mimariıinde 

;ıına bir tarih olan 
ıean. deieri •• llnil 

olmua iltuıa ba 

anıt için toplantıda bulunan· 
Jar aralarında bir komite 
s~çmiılerdir. Bllyllk lürk 
dahisinin etıiz eserlerinin 
hayranları ile biitlln ar ıe· 
venler komitenin tabii llyeıi 
aayılmıılardır. 

Memleketin bütlln aydın· 
larınca (mllnevver) Sinan'a 
yakııır bir halde yükselmesi 
gönülden istenen ve sık sık 

ileriye ıilrDlen bu fikrin 
milmkün olduğu kadar çabuk 
yeretilmesine karar veren 
komite, derhal etütlerine 
batlamışhr. Koca Sinan Tilrk 
san'at tarihinin şerefli sem
bolü olduğundan anıtın yeri 

.. ff, büyüklüğü Tilrk tarihi 
araştırma kurumu ile aapta
nacaktır. 

Komite bir yandan para 
toplayacak bir ya~dan da bu 
anıt için biri düıünüı diğeri 
proje için olmak üzere iki 
arsıulusal konkur açacaktır. 
Bu toplantıda mimar ve mü· 
hendiılerden Ankarayı ba· 
yındırma direktiiril Semih ile 
Bedri, Mehmet Galip, Ab· 
durrahman Naci, Zühtil irfan 
F etbi Kudret, Hurıit bulun· 
m11flarcbr. 

• ULUSAL • 

Almanlar çabşıyor 

Yeni bir donanma 
filosu hazırli.yorlar 

•• 

Habeşistanın Harar kasaba· 
sındaki Fransız kilisesine 
llabeşler tarahndan taarruz 
edilmiştir. Bu hareket Paris
te fena tesir yapmıştır • 

Fransa Parlamento Binan 
lıtanbal, 9 (Ôzel) - Fran· Pariı'te ve Franaa'nın baı· 

ıız hilkOmetinin bOtçe açı· lıca bazı ft:hirlerinde hllk6· 
iını kapatmak için aldığı metin ekonomik tedbirleri 

t db. ı · t• tt f çok fazla atar telakki ohaa-e ır er, ıç ıcare e ena k d 
•-!-• d d ma ta ır. 
·~•.r yapbİJD an, bu .te • § btanbul 9 (Özel) - Han 
b~rlerın durdaral~ası ı.ıte· rilmrliladen 350 uadak 
ndmektedir. Mubahf partdere ailib kaybolmaıtur. Ha •illla
menıub uylavlardan 300 ki- ların, son ~inlerde hlklmete 

'" Deyli Telgraf ,, gazetesinin ver
diği haber tahakkuk ederse •• tinin imzaıile verilen bir mah- karıı olan huıametlerini faz· 

zerde.parllmentonun fevkalade lalatbran eski muharipler 
l topİanbya çajınlmaıı iıten· tarafından çalındıiı zannolu· 

• 
Almanların Doçlanı KruvculJrü 

lıtanbul 9 (Özel) - Deyli pito, 28 torpito muhribi ve 
Telgraf gazetesi, bu ıene ni· 12 deniz altı gemisinden 
hayetine kadar Almanların ibarettir. 
milkemmel bir ·donanma fi- Gazetenin verdiği bu ha· 

ber tahakkuk edene, Alman
loıu vllcuda getirmit olacak· Jarın, eıki deniz kuvvetlerini 
larını yazıyor. Bu gazetenin ne kadar zaman zarfında ik· 
verdiği malOmata g6re, yeni tisap edebileceklerine dair 
Alman filoıu; 22 bin ton hac· bir kanaat haııl edecekler· 
minde 2 bOyllk zırhlı, 9 tor· dir. 

~-----------~----~-.-.·~~--------------
Fazla içmişler 

Basarabya'da yere 
inen Rııs uçmanlar 

mittir. nuyor • .............. 
Bornova · Takımı 
Manisaya gidiyor 

Denizcilerin bayramı güzel olacak • 
Halk sahasındaki maçlar. 

Gayrifedere kulilplerin en 
kuvvetlisi olan Burnova bi
rinci futbol takımı Manisa· 
nın Yıldarım takımı tarafın· 
dan bir maç için davet edil
mittir. Burnovalı gençler Pa
zar sabahı otomobillerle bu
radan hareket edecekler ve 
maçtan sonra akıam avdet 

edeceklerdir. Yıldırım takımı 
Maniaanın bu yıl ikinciliğini 

kazanmıf defans itibarile ku
vetli bir takımdır. Buna mu
kabil lzmirin bırinci sınıf 
ekipleri ayarında olan Bur-

novanın. son maçlarda a1'fığı 1 
iyi neticelere bakılırsa bu maç· 

alanında saat 16,30 de Hilll• 
Yükselme, 18 de 9 Eyini • 

Devamı 4 ünoü sahifıde-

Eden 
izahat verecek. 

Tayvareciler serbest bırakılmış ve ta da muvaffak oımas• kuvvetıe 
beklenebilir. Bilindiği gibi 

hem an Romen tPprak larından U· Burnovalı gençler bu sene 

1 1 mıntaka federe teşkilatına 
zaklaşma arı emro unmuşlur.. alınacaklardır. 

lıtanbul 9 (Özel) - Ba· - Biz Odeaadan uçtuk, Halkevi alanındaki · 
ıarabya'da yere inmit bir maksadımız ufak bir gezi 
Rus tayyaresi ve tayyarenin yapmaktı. Fakat fazla ur· 
yanında uyku halinde iki bot olduğumuz için yolu 
tayyareci bulunmuıtur. Ro· kaybettik. Şimdi biraz iıti· 
men zabıta11, tayyarecileri rahat için buraya indik baı· 
ıorru)a çekmiıtir. Verclikle· ka bir niyetimiz yoktur. 
ri ifadede: Dımiflerclir. Hlktmıt,Ru 

maçlar 
Bu Pazar gilnll Halkevi top 

tayyarelerini aerbest bırak
mıı ve derhal Romanya top
raklarını terketmeleri kendi· 
leriae bildirUmiıUr. 

J,,ord Eden 

lstanbul, 9 ( Özel ) -
Londra'dan haber veriliyor: 

Lord Eden, yarın fevka· 
iade bir toplantı yapacak 
-Devamı d6rdancO ıalaifede-. 
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- Bu derece güz bır 

İş, nasıl olurda kabul edil· 
mez? Benim lcanaatim şu 

dur: Senin zarfım aç uışl.ır, 
piye ini kopya et nişler ve 

sonra da zarfa koyc:uak ge· 
ri göndermişlerdir. Bekle, 
bir gün göreceks n ki, tıpkı 
senin piyesin, başka bir mü
ellifin ismile sahnelerde 
oynanacak ve alkışlarla kar· 
şılanacak tlr. 

Dedi ve teessürle Don ti· 
nin yüzüne baktı. 

Kora, bır Hihza durdu ve 
onra ilfive etti : 

- Mösyö Maknus piyesi 
yazıyor, tasavı; ur edin. Son 

bir piyesini reddetmişler ki, 
bu piyes, şimdiyi' kadar oy· 
nanmış olan piyeslerin en 
iyisidir. Sizi temin ederim .. 
Ben, Graud St rit caddesin
deki sinemalardan birinde 
piyanistim, bu gibi işler üze· 
rinde salahiyetle fikir beyan 
edebileceğim için söyliyorum. 
Yazık oldu. 

Donti, mösyö Maknus'a 
bir kere daha ı:aktı ve gizli 
bir teessür gösterdi ve : 

- Eserinizin reddedilme· 
sinden müteessir oldum dos
tum, çoktanberi yazıyor mu· 
sunuı? Şimdiye kadar oyna· 

nan eserleriniz var mıdır ? 
Maknus: 

- Hususi surette tah!il 
gördfim. Piyes yazmak çok 

hoşuma gidiyor. Bir yerde 

muhasebeci olduğum ıçıo 
ancak geceleri yaıabıli)orum. 
Bunun için müsaadenizle sizi 
yalınız bırakacağım. 

Dedi ve elini Dontiye 
uzattı • 

- O, Maknus ! 
Diye bir ses yükseldi, bu 

ses o kadar yanık idi ki, 

Dontinin tüyleri ürperdi. 
- ... Unuttun mu, bana 

bu ak am sinemaya gelece
ğini söylemiştin? Kaça kadar 
çahşıyor un ? İkinci seans 

saat 9 da başlar. Bilirsio ki 
ben •.. 

Maknus, hem alnındaki 
terini iJiyor ve hem de Kcra• 
ya cevap veriyordu : 

- Hakikaten unuttum .. 
... Ne sıcak! Ne dersin, 

nuc;, yalnız oynanacak olan 
eserlerin provasını bu ak
şamd n yapacağımızdan, bi
raz geç kalmaklığım ihtimali 
vardır. Sonra yeni bir piya
nist değildi. Bunun için 
acele etmiyerek beni 11 
buçuğa kadar beklerseniz 
çok memnun olacağım. 

Bert Maknus: 
- O halde, senin kurtu· 

labileceğin saatte geleyim, 
(Seviye) ne oldu, çıkardılar
mı? 

Kora, bu sualden ani bir 
teessür duydu, çehresi değişti: 

- Evet 
dedi. Öte tarafta oturan 

mö yö Lorens bu mubahe· 
seyi dinliyordu. Donti'ye ba
karak: 

- Sevi, madam Honhar
d'ın yanı başındaki odada 
oturuyordu. Madam bundan 
şüphelendi, parasını aşıraca· 

ğını zannetti ve madam 
Pontes'e şikayet etti. Maha· 
za matmazel Kora ile olan 
alakasını bilmiyordu! 

- Kora, kıp· kırmızı ke
sildi ve: 

- Hiç bir zaman Sevi ile 
alaka peyda etmedim ... 

Lorens devam etti: 
- Şu da var ki, Sevi iyi 

bir adam o· muş olaydı, ma

dam Pontes onu kolay ko· 

lay buradan çık~rmazdı. An· 

laşılan icar bedelini vermek· 
te de ihmali vardı. Şimdi 

o odada mösyö Hanri Davu

nd oturuyor. Eminim ki ma· 

dam Honbard'ın sıhhi duru· 

mu bundan sonra haleldar 
olmıyacak ! 

Biraz ötede oturan mösyö 

Hanri Davund, soğuk bir 

çehre ile : 
- lnanırmısınız ki madam 

Honhard'ın yüzünü henüz 

görmüş değilim?. 

Donti hemen atıldı : · 

- Onun için siz de benim 

gibi hiç alakadar görünmü
yorsunuz!.. 

- Tabii, esasen tabiatım· 
dır. Ben, yaln1z beni alaka
dar eden kimselerle meıgul 
olurum .. 

Kora, ilk sean ta geleyim mi? ar.:ı:i:t:ı:ıı~ı::ı 
Dönüşte bava biraz daha 

( DPıırını Pdl'r.l!/r ) 

Ulu~aı 
serin olur ve ben ·de çalış· 

mak için vakit bulabilirim. 
Kora, hemen atıldı : 

F kat sinemadan sonra 
beni lokantaya götüreceğinizi 
söylememiş miydıniz ? 

Kora, Maknustan kaçmak 
istiyordu, biraz düşü diıkten 

sonra : 
- Kora bilir misi n ya

pacağız, ben, bir ıci sear ta 
seninle beraber geleceğim, 

seans bıtince buraya geJib 
s at 11 re kadar çalışaca· 
ğım ve sonra ~eni almağa 

geleceğim. Kora, bu cevap
tan son d rece memnun 
olmuştu. Yalnız Dontı'ye 

karşı beslediği gizJi bir İn· 
fiali saklıyamıyordu. Kendi· 
ine bir kere daha baktıktan 

sonra, Maknus'a: 
- Teşekkür ederim Mak-

o 

l 
Condt•lıi siyual gazete 

Sahibi: llaytlar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hanuı; iVıizhcı 

[ elefon: 2776 
Adres = lzmir ikinci 

Beyler okağı 
Abone şartları : 

700 kuru senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat edil-
melidir. • 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 

Basıldığı yer :ANA DOLU 
matbaası 

(Ulu IBlrllk) - 9 Ağusto~ 

ondr 
Kuru meyva 

• 
pıyasası 

Son hafta içinde Londra 
kuru meyva piyasa durumu 
aşağıdaki vaziyette idi. 

Kuru kaysı: 
Kuru kaysalara karşı olan 

istek bu hafta içinde de 
sağlam geçmiştir. Kaliforni· 
ya mallan 95-135 cenup Af· 
rikası malları ise 66-110 şi
ling arasında kote edilmiş· 

lerdir. 
Korent: 
Mevsim icabı olarak piya

sa durgun geçmiştir. Gerek 
Avusturalya gerek Yunan 
roallarmm Hatlarında bir 
hafta öncesine göre önemli 
bir değişiklik olmamıştır. 
Avusturalya malları ?.9-42 
şiling arasında kote edilmiş· 
tir. Yunan korentlerinin ko· 
tasyonları aşağıda verilmiş· 

tir . 
Gulf 33 ·36, Patras 31-33 6 

Pyrgos 29 29,6, Vostiıza 
38 45 şilin. 

incir: 
Hazır mal torba natürel 

malların stokları tükenmiş

tir. Nominal kotasyonlar 
37-42 şiling arasındadır. Ye· 
ni mah!IUI Eylül tahmiller cif 
16 17 şilin kote edilmiştir. 

Çekirdeksiz kuruz üzüm: 
İzmir üzümleri hazır mal 

38 50 şiling arasındadır. Gi
rid mallarına olan talep dur· 
gun olup fiatlar 50-62 şilin 

arasındadır. Yunan mallara 
48 60 arasında kote edilmiş· 

lerdir. Kap mallarının kotas
yonlan 33-43 şilin arasında 

olup mevcudu pek az kal
mıştır. 

9 Ağustos • 1935 .. Yazan: fll. ~ 
Tefrika No. İ23 , 

Şafakla beraber her i 
sa ib ordularının başl 

i a ·af ta harekete gelmişti. Eblı' 
rmdabirerpapasdahuluuuy~r:~ 

Rişar bağırdı: 
- Şarap ğetirinl. Krali· 

çeye de söyleyin, bu akşam 
muhterem biraderim haş
metlu Fransa kralı hazretleri 
ile beraber yemek yiyeceğim 
ve çadırlarına gelemiyece
ğim!. 

Ve ikinci bir emir verdi: 
- Kudüs Krala hazretle· 

rine selamlarımı söyleyiniz. 

Eğer vakitleri var1& biraz 

teşrif etsinler . 
Fransa kıalı, ln~iltere kra-

lına manalı manalı baktı. 
- Müsaade buyu-rursanız 

Alman ... 
Arslan yürekli Rişar'ın 

sivri bıyıklar1 dim • dik oldu. 
Yüzü buruştu : 

- Rica ederim, yalınız 
kalırsak daha iyi değil mi
dir?. 

- Peki, siz bilirsiniz ? 
Arslan yürekli Rişar, Al· 

manlara hiç sevmiyordu. On· 
)ara karşı gizli bir düşman
lık taşıyordu. 

O akşam, Aslan Yürekli şuıa da yumuşak, genıŞ jr 
Rişar'an çadm, büyük bir narlı, siyah bir şapka geÇrıO 
harb şürasının toplanmasına di. Hızlı adımlarla çadırlııl P 
sahne oluyordu .. Papaslar da arasından yürüdü, kaybo 

0 

iştirak etmişlerdi.. Sabahla 

beraber büyük bir dini ayin 

yapılması karulaştırılmışh. 

Ondan sonra taarruza geçi
lecekti.. 

Bu meyanda bol bol şarab 

içilmişti.. Gece yar1sı herkes 
dağılmıştı.. Aslan Yürekli 
Rişar, etrafına bakındı: 

Kimsecikler yoktu? 
Siyah gözlerini karanhk· 

)arın uzak bir noktasına dik· 
ti. Bir tepe üstünde beyaz 
bir çadır gözüküyordu. işte 
Kudüs Kralı Gi de Lozio· 
yonun karısı ve kadınlar 

şövalyesinin eski sevdiği 

kraliçe burada oturuyordu. 
Esasen aile çadırlarından 

bir çoğu, cephe gerisinde 
idi. 

Kılıcını beline taktı. Sar· 
tına, topuklarına değen si
yah bir pelerin . aldı ve ba· 

gitti. ı'" 
1• en" 

Bir saat sonra kra ıç 
·rilse 

çadmnın iç kısmına gı . 
b. ııı•ll idi, baş döndürücü ır 

zara görülecekti. . e 
1 b

. sedıt 
ngiltere kralı, ır .

0 
uzanmıştı.. Önünde ıeogdı 

r I·• 
bir şarab masası va e 

Kraliçeyi kucağına ahıJIŞtı ~ 
kıdıOı 

bu dilber, müthiş ioi 
geceliğinin omuz düğınele~ar 
çözmüştü, yarı beline k• bit 
çıplaktı .. Beyaz. çıldırtıcı 

0 
yılan gibi, lngiltere kralı~~ 
kolları arasında kıvrıhY0' 

• • 
• • r i~I 

Sabahla beraber, be rb~ 
tarafta büyük .bir baııffaf 
görülüyordu .. iki ordu, 58 

... 
a~p 

kurmuşlardı. En önde 5 
A ,. 

d' r>r riler takım halindey ı. de 
·ı · de larında ve gerı erın 1,,, 

Uzak şarkta 
piyadeler vardı. Okçu 11et 

'de ' ateşçiler daha gerı dı.ıl•' 
almışlardı. Oüşınan or ... "de 

h .. · öoU 
rının er partısının p•s 
birer siyah cübbeli pıt eşil 
görünüyordu. Bunlar Yıdı' 

'I' k• atlasa sanlı bir ine• 1 

Japon gazet leri 
neler yazıyor 

F ormoza japonya şimali t.s-ini aımak,orada bir 
Adası, bir volkan 1devlet kurmak arzusunda değilmiş! 

rıyor ve bağrıyorlardı:ısa'f' 
- lncil ve rubu t•1' 

yemin ederiz ki, bu sava\a· 

dönmiyeceğiz .. ~füoce~:ydi" 
dar çarpışacagız. diPiı. . e 
evlatlarım, yernın 

zeocirile kuşa
tılmıştır. 

Paris - Japonyanın For· 

moza adası için yapılan son 

fenni tedkikat, bu adanan, 

baştan başa 'Ve zecir halinde 

ve volkanlarla çevrilmiş ol

duğunu meydana koymuştur. 

Bu durum karşısında For· 
moıa adasında ne yapıhrsa 
yapılsın beyhudedir. Zira bu 
adadan zelzelelerin eksik ol
masına imkan yoktur. müte
hassısların verdikleri rapor· 
lara bakılırsa, Formoza ada
sında hafif veya sert olmak 
üzere her gün en aşağı üç 
defa zelzele vukubulmakta
dır. Bu zelzelelerin en çoğu 
halk tarafından hissedilmek
tedir. 

Paris 
Rasathanesindeki oto· 

malik telef on 
Viyana Pariste rasatha· 

ne kulesine konmuş olan o· 
tomatik bir telefon vardır. 
lstiyen, kendi telefonunu 
açar ve rasathanedeki tele· 
fondan sa atı sorar. Telefon, 
kendi kendine ve rakamlarla 
saatın kaç. olduğunu beyan 
eder. Yapılan bir istatistik 
-'Sonucunda bu sene içinde 
bu telefon vasıtasile 3 mil· 
yon 800 bin kişi saatı sor· 
muştur. Paris rasathanesi, 
bu muhaverelerin mecmuun • 

Japonya matbuatı şimali 
Çin'de Japonya ile Çin ara· 
sında silahlı bir çarpışmanın 
bertaraf edilmiş olmasını 
memnuniyetle karşıladıktan 

sonra Japon askeri maka
matının şimali Çin'deki ha· 
rekatının Tonzku anlaşma
sına İstinad ettiğini, binae
naleyh bunun yeni bir şey 
olmayıb iki memleket ara· 
sında evvelce yapılmış bir 
muahedenin tatbikine aid 
bir mes'ele olduğunu . ileri 
sürüyor ve diyor ki: 

Son yapılan değişiklikler 
Çin, Mançuko ve Japon
ya arasındaki sulhperver 
münasebetlerin ilerlemesi yo
Junda atılmış yeni bir adım· 
dır. Yalnız bir çok hususlar 
Çinin verdiği vaidleri ne 
suretle ifa edeceğine bağlı 
olduğundan ve şimdiden ta
mamile nikbin olmak doğru 
olamazsa da şimali Çin ış
lerinde bugün için istikrar 
temin edilmiş olduğu söyle
nebilir. 

Şimali Çin vaziyeti ortaya 
çıktığı günden itibaren, bazı 
memleketlerde yürütülen 
mütalealar mutedil olmakla 
beraber, bir telaş uyandığı 
nı göstermiştir. 

Japonyanın yeni bir "Kuk-

dan tam 400 bin frank va· 
ridat temin eylmiştir. 

Liyon belediyesi de, Liyon 
şehrinin rasa hanesine ayni 
şekilde bir telefon koxmağa 
karar vermiştir. 

la devleti,, daha kurmak Ü· 

zere olduğu veyahut Japon• 
yanın şimnh Çini ilhak eme· 
tinde bulunduğu şeklinde ba· 
zı şüpheler ve korkular ha· 
sıl oldu. 

Bu gibi şüpheler ve kor• 
kular hakiki vaziyet üzerinde 
yapılmış tetkiklerden ziyade 
muhayyelelere istinad eden 
şeylerdi.. 

Japonya'nm talepleri, Çin· 
de gizli ve sair orğanizas

yonlar tarafından yapılan 
ve mahalli askeri grupların 
teşvikine mazhar olan Ja
ponya ve Mançuko aleyhin· 
deki hareketlere nihayet ve· 
riJmesinden ibaret bir şeydi. 
Bu iddianın bir hakikat ol
duğu, resmi Çin memurları· 

nın bu işe alet olduklarının· 
delaiJi ile isbat edilmesi üze-

rine tebeyyün etmiştir. Çin 
makamlarının Japon ta· 
leplerini kabul etmeleri 
ve bu mUşkilatı çıkaran 

grupların dağılmasile Japon 

Cennet sizi bekliyor. 
- Arl.-n.~ı rın;/ 

Yunat1 
fttl' 

'·DPnanma btı 
5·ode 

sı,, bu ayın 1 ~.ıı•~· 
Atina - "Donanoıa ııt•" 

. . Y . t da b•f ıçan unanıs an ediyor' 
hazırlıklar devaaı b sf1" 

"Donanma haftası,, u d6't 
15 inde başlıyacak ~e lJıl 
gün devam edecekti'· dO' 

d yunı:ıP ttı 
müddet zarfın a ·ı a .. den• ~ 
nanması ile bfitun ·ıece 

österı • 
gemileri umuma g · ta'' 
ve donanma zabitlerfıerriİ'tı 

·1 • te ıo· fından gemı eraP ıJJB 
. tçilere • hakkında zıyare 0,oııı 

mat verilecektir. "Do daı:ıO 
19 uncu ,, biİ' 

haftası,, ayın . kibeP • 
bitecek ve mütea f 8Jiro0 

tün donanma tekrar ~rs1•'1." 
dan çıkarak ın:~~şec~ 
üçüncü safbasın;P--

askeri makamları da tatmin te 
edilmiş oldu. Bu taleplerdeki ·ki gaze · tıl' 

k f)ıııı• maksat, Mançuko huduUarı H kk da 8 
içinde karışıklıklar tevlit a ıu dılııt 
eden mütecaviz Çinli kuvvet· kihata başla ,Ati"' 

·ı ,,.eıerı " o• 
lerini dağıtmak suretile uzak Son posta ı e b dul" 
farkta sulhun etabilize edil· gazetelerinde ok::ş~i1' ~!} 
mesidir. Bu gaye temin edil- göre, halkı gre9 e (1''t~ ff 

diği zaman Japooyanın ar~ tiklerinden dol~~·. pr115
51 "I 

zusu yerine getirilmiş ola· ve "'Dimokratık~9ı "'"~,. 
caktır. Japooyanın şimali 1 gazdeleri aleybıP~ır· 6&J0 e· 
Çini almak veyahut orada takibata başlaoınıŞ ,guf' ç 
yeni bir devlet tesis etmek ran direktörleri so 
arzusu yoktur. kilmişlerdir. 
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Satılık ev, dükkan 
v·e arsalar 

t"nıiı· vakıflar eli rektörlü~üııden: 
'fea,~tırı her köşesine yayılmış olan ev, dükkan, ars~, depo 
~p ~e gibi dağınık ve küçük vakıf malların elden çıkarı
Pte ~tterine toplu, büyük ve modern yapılar kurulması 
tit::ıp olarak onaylanmış olduğundan satış çizelgelerine 
llltkt \'aluf mallar sırasile ve uygun fiatlarla satışa çıkanl
'rt1,•dır. Bunlar gazetelerle ilan edildiği gibi ilan kağıtları 
'fe ... ~ (belediyenin) ilan tahtasına ve evkafın Çorakkapı 
•it k 1••r Camilerinin kapılarında ve evkaf direktörlüğünün 
1-rd, •tanda bulunan ilin tahtalarına da asılmaktadır. Bun
t,tibt' d arttırmaya konulan 17 tanenin ihalPsi 7-8-935 
lo, 9~ e saat on dörtte ve 18 tanenin ihalesi de 19 ağus -
~t ~~ tarihinde saat on üçte yapılacaktır. istekli olanlar 
''-b~·Urı evkaf direktörlüğüne müracaat ederek izahat 
IJ ı itler. 5-9 2420 

I · .:11111111111111111111ı1111111111111111111111ı1111111111111111111111111111 ııı ~~~ 

l~~fürk Hava Kurumu 
• Büyük Piyangosu 

Şinıdiye kadar hinleı·ce kişiyi := 
-

1 zen~iıı etmiştir. 
~· eu tertip 4. eli keşide 11 Ağu8tostudır§ 

Oyok ikramiye: 35,000 Liradır~ 
i~ l\yrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ~ 
~ "anıiyelerle (20,000 lira) lık .mfikatat § 
:,tdır. . ~ 
~--............ -
~ n11111111111111111111111111111111111111111ııı111111111111111ıı1111111111111111111ııı11111 
'lllılık nıotör ; DO l\ T OH • 
ı~ b 
~t~ eygir kuvetinde (Dizel) Ali Agah 
,ıa:1ı aı kullanılmış bir Çocuk. Hastnlıklurı 
lte)ı •atılıktır. Taliplerin Mutchassısı 
tıı •ııernize müracaatları ''·inci Beyler Solmğı N. 68 
~ Tel•fon 3452 

llanıza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
f Oloğraf malzeme mağazası 

ror':~llııa Rüstem beyin fotoğrafhanesi, !::.mirde en ''lct; 01 r.ekrnekle ~ahret bulan bir san' at ocağıdır. 
~dorılPesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

IJ<&ırı '1ıenınun kalmışlardır. 
., ıo Rüııem beyin, fotoğr<lj nıulr emesı satan ma· 
,,._-'da nıuL·~ • ·ı · · · '·/ · ö ,.,. çeş· ruerem muşterı erınrn ınce zeıw erme g re 
""-. 8 .'' nıalları, foıoğraı makinelerini b11/wıdttrmakta· a._:,. ııyareı lıer şeyi ispata kafidir. 

lr · Ba~turak caddesi, Refik 

Ulivier ve şüreka

sı Limitet vapur 

aceııtas1 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
11FLAMINIAN,, vapuru ay 

sonunda Liverpol ve Svven

seada gelip tahliyede bulu· .. 
nacaktır. 

11 DRACO ., vapuru 29 

temmuzda Hull, Anvers ve 

Londradan gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

Doyçe Levante Liniye 

" ANGORA. ,, vapuru 13 
temmuzda Hamburg, Bre

men ve Anversten gelip tah

liyede bulunacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

f{iralık evi 

olanlar 
Birinci ve ikinci kordon 

ile Karantina ve Güzelyah 

semtlerinde laakal altı odah 

kiralık bir ev aranmaktadır. 

Evini kiraya vermek isteyen 

ev sahipleri ile ellerinde ki· 

raya verilecek evleri bulu· 

nan simsarların matbaamıza 

müracaatları. 

• 
Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Hatıralarımza Şık 

Hir Alhnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

• l 'ENI KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

• 

N. v. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAts KUMPANYAsı 

Der Zee 
& Co. 

OEUTSCHE LEV ANTE LtNIE 
"DERINDJE" vapuru ha· 

len liimanımızda olup An
vers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük almak
tadır. 

· " ALI "vtNIA. " vapuru 9 
ağustosta bekleniyor, Bre
meo, Hamburg ve Anversten 

• 
yük çıkaracaktır. 
"ANGORA,, vapuru 19 ağus · 
tosta bekleniyor, 22 ağus
tosa kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
"TISZA11 motörü 11 ağus

tosta bekleniyor, Buda
peşte. Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

"ATID,, motörü 26 ağus
tosta bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viya na için 

"CS 't !! ) ., vaı>uru 7 ağ ıntosta Burgu, V arvaa ve Köstence 

limanları içi~ yük alacaktır. 
"GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 

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

" CERES ,, vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

11 N ORDLA.ND 11 motörü 20 ağustosta Roterdam, Ham· 

burg, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oslo ve 

lskandinavya limanlarına hareket edecektir . 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALSA.JUL YA ,, vapuru 11 ağustosta gelip ayni günde 

Malta, Napoli Marsilya, ve Barselooa hareket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişiklikJerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
. ·. " .._:.. ~ ..... · , . . : . ~ ·. . . ~ ·: . . 

"' . . ... ... . . : .. 
Taze temiz ı1cuz 

iliic 
~ yük alacaktır. 

" TISZA. ,, motörü 5 ey- I • 
lülde bekleniyor, Budapeşte, 

, f)er türlU tuvalet çeşitleri 

fiaındi Nüzhet Britislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

JOHNSTON VVARREN 

LINES LTD. 
LIVERPUL 

11 GUERNMORE ., vapuru 

12 ağustosta bekleniyor, 

Anvers ve Liverpuldan yiık 

çıkarıp Köstence, Galaç ve 

Braila için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA.TION 

11EXCELSIOR,, vapuru 10 
ağustosta bekl~niyor, Nev
york için yük alacaktır. 

Sıhhat Eczanesi 
Raşturak No: 37 

ve lrakya 
Şeker Fbl'ikaları Türk Auoııinı Şirketi 

Sermayesi3,000,000'fürk liı·ası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

~~~~I~E d:~ ~ ~~~ii'5 ~ •1111111111111111111111111111111111111~1!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
A vAPEuR =lzmır yuıı n1eıısucatıss 

"BULGARIA" vapuru 12 ._ _ 
ağustosta bekleniyor, Bur- r • • k A • • k t • = 
gas ve Varna için yük ala- = Uf / flÜil}ffi ŞJf C )~ 
cakhr. = = 

Geliş tarihleri ve vapur- - Bu mftessese, iki yftz bin lira sermaye ile ~ 
Jarın isimleri üzerine mes'u :: teşekknl etmiş ve Di Ory en ta) Karpet Maou-~ 
liyet kabul edilmez. = fakçörers Limited (Şark balı) şirketine ait ~

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 _ 2008 = İzmirdb Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın § 
---------ı• = almıştır. Fabrika biUOn teşkilat ve tesisat ve mfts- ~ 

Ôksilrenler! lUut· _ tahdimini ile eskisi gibi l kiinunusani 1935 la· § 
laka (Okanıentol) 

öksilr.nk şekerle· ~ 
rini tecrnbe edi· --4 

tiz .. 

Ve Pilrjen :;ıahapın 

en nstnn bir mDs· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

~ 
e'd 

:Q 

Sıhhat snrgftn 

haplarım Maruf cJS5 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar • 

- rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- § = mektedir. Her nevi yiln iplikleri, kumaş, batla· § 
- niye ve çorap imal edilecektir. l\tamulatm cmsa· § = line faikiyeti her tarafta takdir Ye kabul edilmiştir. § = Bu mamulat Pe temalcılar başında eski Orozdihuk § - -= ittisalindeki sergide teşhir edilmekle ' 'c snhş fub. § -§ rika içinde yapılmaktadır. ~ 

- Posta kutusu: 127 ~ 
~ Telgraf adresi: İzmir:- Alsancak § 
=: Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 

i ııı ı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ıı ı ıı ı ııııiııı ıı• 111111111111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111 um 

·-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

~.,esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakıı·köy bezleri 

Sümer Bank yerli mallaı· pazar· 

1 lzmir şubesinde bıılursunuz ------------- -------------------------·· 
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9 Ağustos 93S (Oluıal Birlik) 4 Sa~ 
------------------- Sank.a 

Acuuun en zengin hükOmeti olan Amerika, işsiz beslemekten usanmıştır 

lngiltere 
. Memurları için ye· Kıbrısta Rulll ek 

ritilecek barem seri yetini kırıJJn~ 

abancı işsizlerden on milyon kişinin 
A er· k.adan kovulması tehlik.esi var 

ilgili çevenler, Anıerika 3Janının böyle bir ted~ir.i kabul etmiyect-ği ka
naatini beslemektedirler. Yabancı işsizler h~yecan ve endişe içinde 
lstanbul 9 ( Ôzel) - Vaşingtondao haber veriliyor: leoiyor. Bu tasfiye yapıldıktan sonra Amerikada bu· 
Amerika hnkO.mctiuio, işsizlere yapmakta olduğu pa· lımao yabancı işsizlerin Amcrikadau kovulacakları zan 

olunuyor. Bunlarıo miktarı on milyonu bulmaktadır. 
ra muavenetini bir mncldet daha uzatabilmesi için iş

sizler nzerinde bir tasfiye yapmnğa karar verdiği söy· 
1 lgili çevenler, Amerika ayunmıo böyle bir tedbiri 
kabul etmiyect-ği kanaatindedirler • ------······· .. ·· Rekabet yOrQyor Gazetelerdeki iş ilanları 

n simendifer· Bazı kızları hastan 
' . ' 

leri aciz kaldılar ~ıkarıyorlarmış •. 
-

Donanmanın takviyesi hakkındaki 
haberler çok mubaleğalıclır 

lstanbul 9 (Özel) - Yu· ı 
nan donanmasının yeni ge· 
milerle takviye edileceği 
hakkındaki haberler, çok 
mübalağalı ve adeta asılsız 
denecek derecededir. Haki· 
ki durum şudur: 

Yunan deniz bakanhğı, 
Kılkış zırhhsını demir yerine 
satmağa ve bu geminin ye· 
rine yeni bir z11blı yapmağa 
karar vermiştir. Bununla be· 
raber, bu gemi için 'l mil· 
yar drahmi sarfetmek ica· 
bettiğinden ve Yunanistanan 
bütçesind~ bu kadar masraf 
için tahsisat mevcud bulun· 
madığından karar şimdilik 
tehir edilmiştir. 

Denizaltı gemileri için de 
henüz bir teşebbüs yoktur. 

§ lstanbul 9 ( Özel ) -
Yunan otomobil, kamyon ve 
otobüsleri, demiryollarına 

müthiş bir rekabet kapısı 

açmıılar ve Atina ile Seli· 
nik arasmda bir hat açmağa 
karar vermişlerdir. Atina ile 
civar vilayetler arasında ve 
şimendifer güzergibındaki 
bütün kasabalarla diğer şe· 
birlere çok cüz'i nav
lonlarla yolcu ve eşya nakl· 
etmektedirler. 

Yunan şimendiferleri, bu 
yüzden müşkül bir durumda
dır. 

~~~~-----~~~· .... ~··-~~------~~~~ 
Bu·gar 

Koıniteci lerioden 
biri kurşuna 

dizildi 
lstanbul, 9 (Özel) - Bur· 

gaz'da ortalığı kasıb kavuran 
komiteci Yorgi Zolef; Sofya 
mahkemesince idama mah· 
küm olmuş ve derhal kur· 
şuna dizilmiştir. 

Bulgarlar 
Mısır ile Filistin'e ke
silmiş mevaşi ve snd 

ihraç t•dccekler . 
lstanbul, 9 (Özel) - Bul· 

gar hükumeti; Mısır, Filistin 
ve şimali Afrika'nm diğer 
bazı ülkelerine süd, kesilmiş 
mevaşi, vesaire ihraç eyle· 
mek üzere soğuk hava 
mahzenli üç vapur ısmarla· 
mağa karar vermiştir. Bu 
vapurların, bu sene bitiril· 
m~si için çalışılacakmış. 

uuan 

l(andiye 
Kasabasında ha· 
yat rlurmuştur 
İstanbul, 9 (Özel) - Sü· 

kiinet tamamen iade edilmi~ 
olmasına rağmen Girid Kan
diye 'de genel hayat ölü bir 
haldedir. Halk, dükkanlarını 

kapah bulundurmakta ısrar 

ediyor. Tüze bakanlığına 

çekilen bir telgrafta, ıehrin 

genel durumu mefluç bir 

halde olmasından tahkikat 

yapmanın çok zorlaştığından 

bahsedilmiştir. 

Gazeteler Sah gününden· 

beri tekrar çıkmağa başla· 
dılar. 

Holtli Saruhan 
lstanbul'da tetkikle

rine başladı 
lstan bul, 9 ( Hususi ) -

Türkofis danışmanı Holdi 
Saruhan şehrimize geldi. 
Balık tecimerJeri ve celepler 
ile temaslarına başladı ya· 
kında Atina'dan giderek, 
Paris'ten dönen hey'etimizle 
birleşecek ve Türk· Yunan 
ticaret müzakerelerinde ha· 
zar bulunacaktır. 

Bağcıları mitinğ için 
hıızırlıklar yapıyorlar 
Istanbul 9 (Özel) - Yuna
nistanın birçok yerlerinde 
üzüm müstahsilleri miting 
yapmağa haz11lanıyorlar. Ev· Eden 
velki gün Kalamada yapılan I h , k 
miting de bütün Ü!Üm müs· ı za at l erece • 
tabsiHeri hazır bulunmuş· -Başıurafı birinci salıifede -
!ardır. olan lnıiliz kabineıi nezdinde 

--·-· Bundan böyle bu gibi ilanları veren· 
l(~rin hüviyetleri tahkik edilecek 
Ankara 8 (A.A) - Dahi· lardan rica edildi. Fakat 

liye vekaleti alakadar ma· 

kamlara şu tamimi gönder

miştir: 

Gazetelere verilen iş ve 

hizmet ilanlarından bazıları· 

nın kötü maksatlara hizmet 

için yapıldığı bir kaç örne· 
ğinden anlaşıldı. Meseli dak
tilo aramak bahanesile bazı 
muhtaç genç kızların baştan 
çıkarılmak iıtendiği görül· 
dü ve ıuçlu hakkında taki· 
bat başladı. 

Bu gibi ilin dürüstlüğünü 
aramak gazeteci ve ilincı· 

•• 
Her iki taraf miltema-j 

diyen hazırlanıyor 
-Buşıurafı l inci şa/ıifede -

karşı koymaktan çekiomiye· 
ceğiz. · 

lstanbul 9 (Özel) - Adis • 
Ababadan haber verildiğine 
göre, Habeş ordula11 hudut· 
larda toplanmış bulunuyorlar. 
Bundan kuşkulanan ltalya, 
iki fırkanın daha silah altına 
alınmasmı emretti. 

ilgili çevenlerin verdikleri 
haberlere göre, Masavva, 
ltalyan kuvvetleri için ilssül· 
hareke olacaktır. 

lstanbul, 9 (Özel ) - 15 

bin kişilik bir ltalyan kuv· 
vetinio Advayı işgale hazır· 

Jandığını haber alan Habeş· 
ler, bu havaliye önemli kuv· 
vetler göndermişlerdir. 

lstaobul 9 (Özel) - Adiı • 
Ababada yapılan büyük bir 

mitingde, 95 tarihinde ltal· 
yanlarJa harbeden Habeşler· 
den henüz sağ beşyüz kiti 
de hazır bulunmuşlardır. Ha· 
beı gençleri, bu eski kah· 
ramanlarını şiddetli surette 
alkışlamıştır. 

§ lstanbul 9 ( Özel ) -
Habeıistanın Harar kasaba· 
sandaki Fransız kilisesine ta· 
arruz edilmiştir. Bu hareket, 
Pariste fena tesir yapmıştır. 
Habet hükumeti, suçluları 

şiddetle · cezalandıracağını 

bildirmiştir. 

önemli izahatta bulunacaktır. 
İlgili çevenler, bu izahatın 

merakla beklendiğini söylü
yorlar. 

bunu yalnız gazetecilere ve 
ilancılara bırakmak hem 
kendilerine fazla külfet ola· 
cağı ve hem de meı'elenin 
takibini temin etmiyeceğin· 

den bu gibi ilioları veren· 
leria ve ilanla sermaye 
arayanların polisce arasıra 
hüviyetlerinin ve ciddiyetle
rinin yoklanması ve hakika
ten gençleri baştan çıkarmak 
veyahud para dolandırmak 
gibi maksatları anlaşılırsa 
müadeiumumiliklere teslim 
edilerek tevkif ettirilmeleri 
muvafık görüldü. 

Uypeşt 
Aokara'Ja. ilk maç 

yarın 

Ankara, 9 ( Hususi ) -
Macar Uypeşt takımı bu 
sabah saat 9, 15 te şehrimize 
geldiler. istasyonda sporcu· 
lar tarafından kiırşılandalar. 
Yarın ilk maçlarını Ankara 
şampiyonu gençler birliği ile 
yapacaktır. . 

Bornova takınıı Ma· 
il İsa 'ya gidi yor 

Başıarafı 1 inci sahijede • 
• Türk yurdu takımları arasın· 
da tiklere haz1rlık mahiye• 

tinde maçlar yapılacaktır. 
Çoktanberi sahada görün· 

miyen Yükselmenin tekrar 

hazırlanarak faaliyete geç· 
mesi gayri federeler muhi· 

tinde iyi bir şekilde karşı· 
lanmışbr. 

Denizcilerin bayramı 
Deniz sporları yurdunun 

Pazar günü için incir altında 

bir Denizciler bayramı ha· 
ıırladığını yazmıştık. 

Bayramın neş'eli geçmesi 
için gereken bütün tedbirler 
alınmı~hr. 

O gün, yüzme, kürek ve 
yelken birincilikleri ile ma.1 
yo ve pijama müsabakaları 
yapılacak, dans edilecek, 
gece geç vakte kadar eğ· 
leniJecektir. Müsabakalara 
sabahleyin saat onda batla· 
nacaktır. Gece saat yirmi 
birde deniz de bir fener 
alayı da yapılacaktır. 

Banka işyarlarınlD barem 
kanuna göre, aylık almaları 
için yönetkerler komisyonu· 
nun yapmakta olduğu ince· 
lemeler bitmiş, hazarlanan 
proje onaylanması için ba· 
kanlar kuruluna verilmiştir. 

Projedeki esasların tatbiki 
haremdeki esaslara uygun 
olduğu söylenmektedir. Yal· 
nız bugün barem kanunun· 
da devlet işyarlarına verilen 
en yüksek derece ile haz11· 
lanan projede banka işyar· 
Jarına verile~ek en yüksek 
derece arasında üç derecelik 
bir fark vardır. Ancak ban· 
ka uzmanları (Mütahassısları) 
için bir ayrallık konulmuş ve 
barem esasına sokulmamış· 
tır. Yeni proje aııl olarak 
ufak banka işyarlarını ali· 
kadar etmektedir. 

Mükteıeb hakları mahfuz 
kalmak şartile şimdiye ka· 
dar birkaç derece birden 
terfi görmesi imkanlı olan 
uf ak banka işyarları bu ye· 
ni projenin kabulünden son· 
ra, devlet işyarları gibi oku· 
ma derecelerine, eksiklikle· 
rine ve saralarına göre, terfi 
ettirileceklerdir. 

Ziraat bankası 
Yaş meyvacılara 50 
bin lirala k kredi açtı 

• • 
ıstıyor 

1' b· 
Lefkoşe - Filistin'deP di· 

rıs'a gelen bir çok Yah\11 
ler, arazi almak isteklertr 
bildirmekte ve Rum r~e· 
berJere müracaat etıııe bU 
dirler. Rum Rençberlerı ~ki 
müracaatları hüsnil tela t· •. s• 
ederek fazla arazilerıoı . ter 
maktan çekinmemektedır e· 
Ada' da çıkan Rumca g~' e' 

teler, lngiltere'nio, Ad~ ~oi 
rindeki Rum ekıerıYe ~t• 
karmak istediğini yaııı>' uo 
ve bu mevzu etrafınd• uı bO 
makaleler neşrederek, 'le' 
hareketin sakit olduğuPU 1 

ri sürmektediı )er. 

Cevahircilerill 
Kutu fabrikası 

yanıyordu e· 
Cevahirci ŞükrilnÜD f{e~b 

ciler çarşısındaki 10 ~~fikİ 
kutu fabrikasının kireıı>\ıı>ıt 
altındaki tahtalar ateş .. 'ıııor 
ise de derhal söndürul .~~· 

' 'ŞIJ 
tür. Ateş, fabrikaaıa bıtı ·ııiO 
deki dökmeci N•1

:
1
b,. 

dökümhanesindeki oca l•'' 
casından sıçrıyan kıvılcıGI 
dan çıkmıştır. 

Doland ırıJJ1ş o· . e ı11 
Tepecik'te oturan .. f deııi' 

akiplik yapan ŞükrLlı •tıııe~ 
Ziraat bankası, yaş meyva yolu ile lstanbul'a gı taf• 

ihraç eden müesseselere 50 isti yen Hasan oğlu . ~"~•P' 
bin liralık kredi açmıştır. adında birisinden işıoı ş ,e 

Kredi açılan müesseseler, mak üzere on lira atııı• t•' 
lzmir yaı meyva ilıetmenleri sıvışmııtar. Şükrll zabıt• 
kooperatifi, lstanbul'dan Av· rafından yakalanmıştır. 
rupa'ya yaı meyva gönderen 1d9SI 
Karamürssel'li Tahir ile Ziya Karı koca ka' C" ~e· 
ve Kenan Kıhç oğlu kar- Mümin 0 - lu canbaı ..... 
d 1 d. g ' ,çw 
eı er ar. ceb karısı Esma ile ,g ııJİf 
Ziraat bankası ileride kre· sizlik yiizünden ka•f• el 0ı 

dileri yükseltecektir. ve çakısını çekerek k•'
15

;,,. 

Tahvil koponları. hafif surette yaraıaııı•f 
F

. b k 1 _ d d f Receb yakalanmııtır. 
ınans a an ıgın an e • 

terdarhğa gelen bir genelge· ÇarpışlJ'.IS r' 
de, her hangi bir suretle Ş f" 

11 
• da re etl• 9 

mal sandıklarına yatırılıp 0 or yasın 1 k•Y1tl~ 1 
h · - d ·ı t h ·u Bergama urayına 0tıO 
.a~ıneydedgoln 'edra eln a VI el• sayılı otobüs 1'af8 pilde 

rın mü et en o mamış o an S , 1 kt b'ı ao 1 o 
k · ı - · d an at ar me e 0 • c pon arının uzerıne amga 1 1 

't ekte fi 
basmak ve yazı yazmak su· Güze ya ıy~ gı ~•Y ,,,b~0 
retile iptal edilmeden olduk· 24 numara 1 tralll otobU5 oJ' 
la11 gibi merkeze gönderil· ile ça,~ışmıştırİanrP•Ş tr• 
mesi bildirilmiştir. çımurlugu parça ,ştıt· 

1 ı I • vaya birşey olma o> f • ( 
Zor a güze ık Harsız ınis9 :.,•' 

o) Ur m U?. Sevinç sokağınd•,. 0 e\';ııe 
" . E ef ıP ~ıJl 

Evine gitmekte olan Halis Huseyın kızı şr • deDl 
t · f' 'd A o"11 

karısı Fatmaya kiçe•melik ca· mısa ır gı en ,,;;.ıı , 
" f'' ço'"" ı·r• 

ddesinde rastlıyan lzıet oğ· Şükriye, Eşre 1
:. 8ıtıP 

1 ıt 
lu Şadi, kendisi ile alaka omuzuna takılı ır ,şır11', 
Peyda etmedig· inden kızarak yı çocuğu severkeP tab~ı· ' z bıta 
kadını bıçakla yaralamıştır. ve kaçmışbr. -~:a- ./ 
Şadi zabıtaca yakalanmıştır. kata başlama~ il (' 

lzmir Muhasebei Hususiye MildO 
1 Oğllnden: ııoo~"ıı 

· . ı ~e g• ~el•1' ldarel busuııiyeye aıt olub Bayındırda k4ın ote ,ı ııı oıı 
demlrbıo eşyaelle beraber mülkiyeti 4 eeoe Te 4 rn0
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~ . dtdell ıdl 
ödenmek üzere 9.8,93n tarihinden llıbarr.D telD ırıı1' e ,ı· 
m6ddeıle açık artırmaya çıkaralmıohr. Müzayedeye ıot ıııO'"c' 
lııtlyenlerlo mahalli moh111ebei hoauelyeJ meaıurluS009 ırOS ,, 
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lzmir ~luhasebei Husu~iye 
JI 

.,,sıO JOğünden: ,, .. ··'' b•P' t' j 
ldarel hueuıılyeyc alt olub pılancılarda acelD reıtltı J 1,~ı 

kAin 31.3:-J No. la dGkkAoın mOlklyetl p11ı1rhk ıu dıt• gd d•" 
caktır. Milddeti ihale tarihi UAodan itibaren bir ;1111,.ı ı'gd 
olanların her hafta pazarteel Ye perşembe gooıer 1000r. 
12 ye kıdar cncClmenl YllAyete mllracaatl.rı llAo 
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