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Fiatı.(100) Para 

Arnavutluk'ta· Seferberlik Mi Var? 
H. imparatoru şi-· 1 

mal cephesine gitti 

Fransız 
Gazeteleri parla
mentodaki bir· 
]iği alkışlıyorlar 

Paris, 7 (Radyo) - Fran
sız parlamentosunun dünkü 
toplantısında husule gelen 
birlik, Fransa'da büyük bir 
sevinç uyandırmııhr. Dün 
akşam gazeteleri, parlamen
tonun gösterdiği şuurlu ha-

Tarım hakanının kamu
taydaki diyevi 

~~~----·~---~~-
Muhacirle re ve çif tcilere iki milyon 

250 hin liralık ödünç ·~tohumluk 

Dessiye hombardıman1ndalimparato
run oiurduğu,Saraya da 2 homba.düştti 

buğday verile~ek 
ayni suretle(kuraklıktan mü
teessir: olmuş: olan: arpa~ müs
tahsiJJerinden de esirgenmi
yerek bu ekim mevsimi geç· 
meden yapılmasını istemiş
lerdir. Buna karşılık veren 
Tarım bakanı Muhlis Erkmen 
üç yıl önce Kamutayın ka
bul ettiği kanun mucibince 
hükumet adına Ziraat ban
kasının buğday satın almaia 
başladığını ve bunun iyi bir 
neticesi olarak kurak za
manlarda köylünün karşıla
yabilecek miktarda elde to
humluk bulunabildiğini işaret 
etmiş ve demiştir ki : 

' 

IıtanbuJ,,7 (Özel):- İtal
yan tayyarelerinin De11iye 
cebbesini bombardıman et
lDeleri, Habeıiıtan'da ltalyaya 
karıı derin bir infial doğur
lDuıtur. 

ltalyan tayyarelerinin at-
11111 oldukları bombalardan 
ölenlerin cesedleri cebhe 
reriıine gönderilmiı ve bü
yük törenle defnedilmeleri 
tekarriir etmiıtir. 

Londra 7 (Radyo) -Des
ıiye'nin bombardımanı es· 
basında, ltalyan uçakları 
veliahdın sarayına da bom· 

-~ 
-·~ 

ba {atmışlardır .SSarayal.ikil 
bomba isabet etmiıtir. 

Sarayın bazı odalarında 
duvarlar yıkılmıı, Necaıi bü· 
yük bir tehlike atlatmıştır. 

Sarayda derhal tertibat 
alınmıı ve yeraltı mahzenle
rine inilmiştir. 

imparator, bombardıman· 

dan üç saat ıonra 
derhal hastahaneye gitmiş 

ve aralarında bir de Belçi • 
kalı müllzim bulunan yara
blarla görüımüıtilr. Habeı 
hükümeti, Kızıl baç arması 
taııyan Amerikan baataha-

.. 
r 

reket etrafında uzun maka
leler yazmakta ve Laval'ın 
ilçüncü defa olarak kazan
dığı itimad sayesinde Fransa 
için daha iyi çalışabileceğini 
kaydetmektedirler. 

Gazeteler, parlamentoda 
husule gelen vahdeti hara
retli yazılarla alkışlıyorlar. 

öğretmenler 
L\lezuoiyet için hükli

met doktorundan 
rapor alacakJar 

Hastalık dolayısile mezu
niyet almak iıtiyen öğret

menlerin, bundan böyle 
hükumet tabiplerinden ra
por almalar11 huıuıt doktor
lardan alınacak raporların 

nesine bomba atdmaııaı pro· hükmü olmıyacağı Kültür& 
teıto etmiıtir. bakanlığından ·kültür "direk-

En son haberlere aöre, l • tör Oğüne bildirilmiştir. 
- "Devamı 4 inci sahifede -____ ......., ____ Urla ticaret odası 

Zonguldak Lağvedildi 
• Urla ticaret ve sanayi 

Sömikok fabrı · odası Ekonomi bakanhğınca 

k 
liğvedilmiıtir. Urla tecim 

ası yarın açılıyor ~itleri ıehrimiz ticaret odası 
tarafından görülecektir. 

Tarım bakanı Muhlis Erknıen 
Ankara, 6 (A.A) - Ka

mutay bugün Fikret Silayın 

başkanlığında toplanarak 
göçmenlere ve muhtaç çift
çilere ödünç tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması hakkın
daki kanunun birinci mad
desinde yazılı bir milyon li
ranın iki milyon 250 bin li
raya çıkarılmasına salahiyet 
veren kanunu kabul etmiştir. 
Bu münasebetle söz alan 
bazı saylavlar buğday müs· 
tahsillerine yapılmakh olan 
yardımın iyi neticeler vermiş 
olduiunu, fakat bu yardımın 

- "Geçen sene memle
ketin muhtelif yerlerinde 
hakikaten fazla kuraklık 
vardı. Eğer Ziraat bankası
nın elinde mühim bir buğ
day stoku ve tohumluğa 
elverişli buğday bulunma
saydı, bu seneki yiyecek 
buğday ve tohumluk ihtiya
cını ne suretle temin ede
ceğimizi bilemiyecektik. Ge
çen sene yirmi milyon tevzi 
ettik. Bu sene tevzi edilecek
lerle beraber 38 milyonu 
geçiyor. Bu mühim bir ye
kundur. Eğer Ziraat banka
sının elinde buğdayda olduiu 
gibi arpa ve yulaf hakkında 
-Devamı d-Ordiıncü salıif «h-

... ~~------ Süveyş'in kapanması if;in 
bir kararname nesredildi lngiliz dış işleri 

hakanı Pariste 
Laval · Hoar 

sabah saat 

görüşmeleri bu 

8ir Samuel Hoar, Lord Eden 

Paris, 7 (Radyo) - lnıi
liz dıı iıleri bakanı Sir Sa
llluel Hoar Pariı'e varmıı 

onda ~aşladı 
ve Fransa başbakanı M. La- Ekonomi bakanı Celili Bayar 
val tarafından karıılanmıştır. Istanbul 7 (Özel) - Eko
Hoar·Laval görüımesi bugün nomi bakanı Celil Bayar, 
saat onda başlayacak ve geç buiÜn Zonguldağ'a hareket 
va kite kadar devam ede- edecektir. 
cektir. M. Laval, öğleyic Celil Bayar, yarın Zongul· 
lngiliz dış bakanı adına bir dak'ta yeni yapılan Somikok 
şölen verecektir. fabrikasını törenle açacak 

Laval·Hoar görüşmesinin ve ayni gün lstanbul'a döoe
mevzuunu; Paris'teki lngiliz cektir ·. 
ve Fransız ek!iperlerinin ha- Ekonomi bakanımızın re· 
ıırladığı sulh formülü teşkil fakatinde bakanlık erkanı 
edecektir. ve saylavlardan bazı ze•at ta 

Sir Samoel Hoar'ın bu ak- Zonıuldağa gidiyorlar. 
şam Paris'cen lsviçre'ye ha- çeceii haber verilmektedir. 
reketi muhtemeldir. lngiliz Londra 7 (Radyo) - Sir 
bakanının lıviçre'de kısa bir Samoel Hoar Paris'e hare
müddet kalaca§"ı ve 18 ler ketinden ev•el Lord Eden'le 
komitesinin toplantısında bu- g6rüşmilı, raybubeti esaa
luamak O~ere Cenevre' ye re· - Devamı dördancil ıahifeth -

' Roma mahafili, Snveyş kan-~lı kapandığı taktirde har
.....---~bı_.....nl~mril:vakiA:oıacağını ~söylemektedir .:::J 
lıta.nbul,J71~z:e9 • ı ı- l 
- tCeaevre den 
haber veriliyor; 
Uluslar sosyetes i 

paktına müza - / ' 
.baret birliği ge· · 
nel .kurulu; ltal-
ya-Habeş anlaş-
mazlığının önü
ne geçmek için 
alınan ekonomik 
zecri tedbirler
den istenilen ne
tice elde •edile
mediği takdirde, 
savaşı durdur
mak için ltalya-
nın doğu Afri
ka'sı ile ilgisinin 
kesilmesi ve Sü
veyş kanalının 
kapanması hak
kında bir karar-

, .. 
' [ .A•tL.._lii~~7ftl 

name neşretmiştir. rsnvevıoı " kanalıuın methali 4 

~ •Y e M 

Bu kararnamenin neşri 1 uyandırmıştır. Rama meha- ı takdirde: 1 harbın :emrivaki 

ltılya'da bOyllk the1ecaa fili, Süve11 ka11alı kapaadıi• ylaçağıaı sö1lemcktedir! 



Salıifer. (Ul-1 Birik) 
7 Biriad Klaa• 955 , 

Dış Piyasalarda 
DrOolerimizin son 

durnmu 

Gazianteb sağ
lık yurdu 

Mozayede ile 
fevkalade 8atış 

HikAye 

Beynelmilel Macera 
Ürünlerimizin, dış piyasa· 

)ardaki durumu hakkında 

Türkofise gelen son telgrafı 
•ıağıya yaziyoruz: 

Antep'teki hastane;'T fi10D zamau-~r 

Üzflm: larda çok tekamül etmiştir 
toadra bonasında: 50 kilo 

800 gramlık lngiliz ölçü üze· 
rine Türk üzümleri No. 8 
peıin 35-50 vadeli 25-46 Yu· 
nan Kandiya No. 3 peşin 42-
59 vadeli 22-44 Kaliforniya 
tomson peşin 36-38 vadeli 
26 natDrel peıin 36 vadeli 
24 Avusturalya yeni mal 42· 
50 eaki mal 35 Iran peşin 26 · 
36 vadeli 16-23 ıilindir. 

Hamburg borsasında: Türk 
Oıllmleri No. 7 peşin 14.50 
aekiz 15,9 da T. Liıası Yu· 
nan Kandiya No. 3 vadeli 16 
32 florindir. Kaliforniya tom
ıon peıin S.85 natlirel peşin 
5.80 dolardır. Iran peıia 33-
38 ıilindir. Bu fiyatlar 100 
kilo için Cif Hamburgtur. 
incir: 

Gazianteb'te~ bir -i cadde 

Londra borsasında: Tür
kİJ• renain natürel peıin 
33 vadeli ekıtra peıin 33 
vadeli 24 ıkeleton 4 crvvoa 
peıin 30 vadeli 46 beı crovvn 
peıin SS badeli 49 altı crovvn 
peşin 60 vadeli 53 yedi 
crovvn 65 vadeli 58 ıilindir. 

uGaziantep ( Uzel aytarı
mızdan) - Şehrimizin yurd 
sailıkevi, bu çeıit ml1e11eae· 
)ere örnek olacak mllkem· 
meliyet ve intizama gelmiı 
olup çevrenin hemen blltlln 

Hamburg boraaıında: Tür
kiye ıenuin peıin 24 vadeli 
14 T. Lirası. 

Pamuk: 
Liverpool borsasında: Ame· 

rikan ve M111r pamukları 
için 453-50 rrambk lngiliz 
Hbreai bapna penes ve deıim 
olarak Amerika K. evvel 
6.47 mart 44 temmuz 35 
M11ır Sakalaridis K. evvel 
9.45 ıubat 10.10 mayıs 9.86 
ajıutoı 70 upper K. evvel 
7.65 ıubat 65 mayıs 56 tem· 
muz 46 deıimdir. 

Nevyork borsasında : ln-

rlliz libreıi baıına Amerikan 
aenti ve cleıimi olarak Ki· 
naneYvel 1.87 Şubat 80 Ma
yıı 66 Temmuz 56 desimidir 

lakenderiye boraasınnda : 
kantar baıına Sakalaridiı k. 
.. ni açılıt 16.62 kapanış 16.70 
Mart 16.03 • 16.11 Mayıs 
15.88 T. sani 15.05 15.11 
awmoni k. evvel 13.89- 13-94 
Şubat 13.70-13.79 Nisan 13. 
64-13.75 Mısır tallariıidir. 

Buğday: 

Liverpool borsasında: An
tr&po dıŞında teslim şartile 

ihtiyaçlarına tam olarak ce· 
vap verebilmektedir. 

Antep için kazanç ve An· 
tep'liler için pek yerinde 
bir iftihar veıileıi teıkil 
eden baıtane, bele son ıe· 
neler zarfında öyle ıeliımiı 
ve deierini llıtün bir mev
kie getirmiıtir ki, bunu aai· 
hyan deierli baıhekim Nuri 
Aktan'ı deYamb surette al· 
kıılamamak mlimklin olmı1or. 

ÔmrDnDa bir çok yıllarını 
Avrupa ıebirlerinde teteb· 
bu ve stajla geçirmiı olan 
kıymetli operatör. on ıene 
önce Antebe geldiii zaman 
karıı11nda haıtabane namı 
verilen iki katlı bir harap 
binadan baıka bir şey bal· 
mamııta. Y egine zevki ça· 
laımakta bulduğu için hemen 
iıe baılamıı ve o iki katlı 
harap binanın büyilk bahçe· 
ıi Gzerinde en modern ko· 
ğaş ve pavyonları yükaelt· 
miı ve heyeti umumiyesile 
pek mllkemmel, sağlık ıart· 
larını haiz bir müe11ese vll
cude getirmiştir. 

ve vergileri satıcıya aid ol· 
mak üzere 100 lagiliz libresi 
baıına K. evvel 6 mart 
5.08 3.4 mayıs 5.08 3.4 ıi
lindir. 

• 

Bu sebepledir ki; 
kim Nuri Aktan'ı bu do
layda ( bavalide ) tanımıyan 
ve tanıyıp da derin ltir 
ilgi ve ıamimiyetle!ona baih 
olmayan tek kimae yoktur. 

Dahiliye miltebauııı Ke· 
nan ve kalak, boiaz, buran 
mlltehauıaı Haıim de çok 
değerli doktorlanmızdandar. 

Her ikisinin de özel kabi· 
neleri mevcut olmakla bera· 
ber ıereii halinde Saihk 
yurdunu biç bırakmazlar. 

Her ikiıi de halk tabaka· 
ıının b6y6k ıevgi ve itim•· 
dını kazanmıt bulunmakta· 
dır. Haatane 7S yataklıdır. 
MDteaddit koiuı, ameliyat· 
hane, poloklinik ve payyon· 
lan vardır. Btıytik bahçeıi 
çok muntanmdır. Yatak 
adedi icap ecler1e fulalq· 
bnlmakta ve haata dııanda 
bırakılmamaktadır. 

Meıeli; ıeçenlerde basta 
bir devenin etini yiyen bli· 
tila bir köy balkı baıta 
dllferek yliz otuzu kiti buraya 
yatanlarak bakılmıttır. 

Haatanenin masrafı huıuıi 
muhaaebe tarafından temin 
olunmakta ve kudreti yerinde 
olan baatalardan ela ilcret 
alınmaktadır. 

Yalnız ıunu itiraf etmek 
liıımchr ki, Nuri Aktan'ın 
battı kendi keaeaiaden para 
koymak ıuretile vllcuda 
getirdiii haıtanemiz llyik 
olduiu yardımı göremiyor. 

• Devamı 4 ncıl sahifede· 

mı a yyare ıneması T~~r 
Bugftn sevimli Macar yıldızı~ FRANZISKA GAAL'in 

çok be~enilen çok alkışlan.an filmi 

~ .. ~ l(üçüli Anne~~ 
Sevimli yıldızm dört şarkısı, bir ninnisi ile shlenen ve Karyoka 

motifleri ile ihtitamı temin edilmit btlytlk bir ~anıazi 

AYRICA: Dibi bestekir BIZET'in bayatı ve pbeaeri olan 

~KARMEN_,,-v 
Oporaıından seçilmiı olan en nadide parçalar (Maıiki uıtadları ıerviıinden 
FOKS dllnya havadileri (TDrkçe a6zl11) 
MIKI Blltlin tanınmıı sinema yıldızlannın canla karikatarleri 

BU FiLME MAHSUS SEANS s.\ATLERI 
16,15 - 18,40 - 21.5 - Cumartesi fllnleri 12,30 • 14,30 Talabe aeaalla· 
Unü 12,30 da ilive seansı vardır. 

8 kiaanueYvel pazar flla6 
aabahleyia aaat onda Karp
yakada Kemalpap caddeıi 
yeni banka sokağında 11 nu· 

Nak!li: F. Ş. BENLIOtLU 
- Doçland &ber alles Bir daha eyvah... Muba· 

dedi;ine giire, mea' ele cid· ıımlarıma birde Amerikab 
den mllbimdil. karıımıı demekti. Vaziyeti• 

maralı hanede maruf tüccar· 
)ardan bakırcı bay Hafız 

Mehmete ait fevkalide zarif 
ve nadide mobilyeler mllza· 
yede ıuretile aablacakbr. 
lngiliz mamulitandan yeni 
bir halde iki adet birer bu
çuk kitilik kesme iki direkli 
karyola ve ıomyalan, aynca 
birbuçuk kitilik bir adet iki 
direkli keıme bronz karyola 
ve mlldevver iki kitilik bronz 
karyola ve ıomyası, maaif 
cevizden mamul likı ve na· 
dide kabartma bllfe, kare ve 
mllıtatil yemek maaaları, 

iskemleler, ıayet ıık bronz 
ma•pl, bamr takımı yaila 
boya tablolar, Japon muuı, 
lllka kadifeli kanepe ta
kımlan, dayar aaah, ceviz· 
den mamul zarif we nadide 
kabine, madeni yeıil mer-

Sabahleyin, kavgaya ne artık iyice nezaket keıbetti· 
Uizum vardı. Ve ben hiçbir ;ine iman ettim. Bunlara bi· 
kimaeyi tahkir niyetinde de· rer, birer tarziye vermek li• 
iildim, herifi temin için. zımdı, amma.. Doğruıa milli 

- Hiçbir kimıeyi tahkir izzeti nefıim buna pek mi· 
niyetinde olmadajamı nama· ıaade etmiyordu. lıi diplo· 
ıamla temin ederimi ıurada matik usullerle halle karar 
rica ederim Inriliz vari kav· verdim. Ve : 
raya mahal vermiyeliml - Bana bakanlar. Anla· 
Dedim. ıılıyorki aiz T&rkçenin ince· 

T aml ıaaki etrafımıza bal· liklerini anlamıyonunuz. Ve 
ka ıeklinde ıaran halk, Ba· belki de bir Lehli sarhoı 
bil kuleıi ıakinleri idiler. gibi. · 
Bu defada, çeneıi çıkak, Yarabbi, BabU kulesi bal• 

ib. · kını bu ıabab laep beDİID 
yumurta g 1 matrut, pıpo· ön ilme mi koydun? Bu de· 
ıu aizında, ıırık kadar uzan fa da ıözllmtl, yanıma, yak· 
bir adam ortaya çıkb. lqan ve kart vizitini burna• 

Olclak beıl ma aokan bir renç geldi ve: 
Yeni ıelen: - Ben Staniılla Kiua· 
- Aubl Diye bajırdı. Be· teukil Leh aefaretband 

nim .. haımı tahkir ile lnri· memurlardanıml işte karblDI 
liz'liji de tahkir ediyorsunuz. Leh milletini tahkirinizin ae· 
Hemen ıarada ıizi bokaa bebini bana izabetmeaizi 
davet ediyorum! Suratınızı iıteriml Dedi. merli orta maıaaı, yeni bir 

halde ballı Ruı semaverleri, 
madeni ıaat ve ıamdanlık
ları, A nupa mamulitındaa 

kamıı kanape takımı, lllkı 

karma·karııık etmeyince hid· - Fakat, aiz •. 
detim geçmiyecek! - y apıın Lebiıtan! 

Eyvah... Herif ceketini - Fakat ben .. 
hrlatb, kollanaı 11Yamata, Amerikalı - izahat iıte· 

dıvar aynalan, nadide iıle
meli perdeler ve keten ea· 
torlar, elektrik ve paralen 
abajarları, emaali ıörlllme· 
mit Çin Ye Japon vazoları 
ve kriatof poralen vazolar , 
Çin tabak ve yazolan Ye ma· 
deni vazolar, yeni bir balde 
9 parça llciverd kadifeli ka • 
nape takımı, orta kıt'ada pa 
ra kaaa11, oymalı orta man· 
lan, Avrupa mamallbndan 
hamrla we taplah iakemleler, 
ıemmyelik, Hereke mamu· 
llbadan 30 artın murabba· 
ıncla bir adet balı ve Isparta 
G6rdea baWarile bir çift Sı
va• yol bahaı ve ıeccadeleri 
ve aair birçok etY•JI aefiıe 
mliuyecl .. ıuretile ıablacak· 
brf. Sahf pefindir. Fınab 
kaçırmayınız·. 

TBrk m&zaJede aalonu 
m6clllriyeti 

Telefon No. 2798 

baf)adı. 
Artak clayuamadım: 
- O... Dedim. Tam bir 

anlaımamızlık b&kiim ıürü· 
yor. Y aalı11nız olduiunu 
ıize ıöylliyoram. Aldanı· 
yor1naz! 

Rum - Kim aldanıyor? 
DDrzll - Llvallab.. Sen 

ltizi tahkir ettin. 
Alman - Tazminat ver· 

meyince geri d6ameml 
lngiliı de - Suratını kır· 

mauam hiddetim geçmez! 
Diye bağırdılar! 

Ben de: 
- Fakat, aiz anlamıyor 

muaanaz?. Ortada biçbirıey 
yok, fakat aiz berteyi Ame· 
rikan 16zllyle •.. 

Derken, acaip kıyafetli bir 
adam, bir ıoytan ıibi halka· 
nın içeriaine atladı : 

- Hello .. dedi. Bizim 16· 
z6mlale ujrapn kimdir?. 

_______________________ .,:. __ 

lzmir milli emlak modorlOğOnden: 
BalçaYa yanıkbk meYkilade 8 dekar 390 metre tarla 400 
Turan iakele caddeainde 2 eaki 231 taj no. kahve-

hanenin 96 da (89) biueıi 170 
Yol bedeıtanıncla aervili handa 55-20 ao. oda 250 
Kadriye maballeaiain mucit ıoka;ıada 108 numaralı ev 45 
Burnoıra havuz baıında 16 eıki 16 taj ao. eır 150 

Yukarıda yazıla emYalİD bedelleri peıin veya ikinci tertip 
mllbaclil bonoıile ödenmek lizere mlllkiyetleri 19-12-935 
perıembe ılinll aat 14 de aablmak Ozere arbrmaya ko· 
aulmaıtur. Ahcdarın o ••atta milli emllk m6dilriyetine 
mllracaatları. 3908 

Izmir milli emlak modtırlflğOnden: 
Lira 

Daraiaç parabklprü cadcleıiade 139-141 
numaralı 391,50 metre murabbaı arn 2800 

Buraova topaz sokatıncla 29 eıki 37 taj 
no. h ev 4SSO 

Karııyaka barbaroa ıokajıncla 39,35 ao. 
fırın 3570 

Daraiaç piyade ıokajaada 41 numaralı ev 3780 
Dara taç tramYay caddeıinde 76· 1 ao. h 

dllkkln 1260 
Buraova havuz bapada aıki ye taj S5 ao. 

dlkkia arnıı ile 57 numaralı ey 1190 

kapalı zarf 
uaalile ıa· 

blacakbr. 

Darajaç parabköpr6 cacldeainde 76 eıki Açık arbr· 
S4 taj numarala ev S60 ma 

Taran iıkele cadcleaincle 231,2 no. b kah· 
vehanenin 7.97 biueai 140 

Yakarıda ya11b emvalin pyri mtlbadil bonolile ödenmek 
llzere mtılkiyetleri 19-12-935 perpmbe gllnli aaat 14 de 
ublmak llzere arbrmaya konalmuıtar. lateklileria o rlln 
yhde yedi baçak depozito akçeıile hirlikte zarflarile milli 
emllk mtldllriyetinde mllteıekkil aabı komiıyoaana miira· 
caat etmeleri. 3907 . • 

rim; 
lnailiz - Sarahnı bir 

yumrukta datahnm, derk•• 
Alman da çatallı aeıi ile: 

- Tazminat vermeniz il· 
zımdırl Declil 

Çare yokta. Cebimde• 
clzdanımı çıkardım. Bunlara 
birer miktar para wermek 
aaretile dllıtlilim ba çık· 
maman kurtulmak iıtedi•· 
Fakat birden aklıma daha 
iyiai reldi: .. Bir avuç para 
ıerperaem, bu herifler pa· 
rayı kapııma;a baılarlar v• 
ben de kolayca 11Ylflnm1 
Dedim. Ve muanzlanma: 

- Anladım .• Dedim. Sizi• 
hiddetinizi dajatmak içi• 
birazda para ilzam. Bir •••Ç 
para ıerper1em.. 

Bu ı&zlerimia cidden te· 
ıirli olaca;ını umuyordum • 
Fakat ne ıezer ?. Ba defa d• 
Y abadi' ceyi andıran lıpan• 
yol bozmaıı bir Fran11ıca iJe: 

- Ne ? .. Sen timdi Para· 
pay b&kumetiai mi tahkire 
kalkıfbn? • 

Demesin mi? Parayı ela• 
yunca barif • Nalla beni! ,. 
diye ortaya ablmııl. 

Ne deraea de, bu 1Abab 
pnıım cidden yoktu. Suri· 
yeden, Avrupadan, ıimali 

Amerikadan sonra, timdi bird• 
Cen•bi Amerika milletleri 
öntlme çıkıyordu. Ba ıon he· 
rif, bepıinden fazla dikkate 
ıayandı: Korkunç bir kabaY 
karıımd.a ditlerini ııcırdab· 
yordu. Bu bir ılril a6z aa· 
lamaz yabancı karpıında ae 
yapacaiamı tamamen taıır· 

dıjamı tabii anlarsın ! 
.. Bu ılrliltl aruaada, bu 

laf anlamaz adamlara nual 
meram anlatabilirdim? Her 
biri F raaıııca, lnailiıce, lı· 
paayolca ve uire.. Dilleri• 
tarıiJe, tazminat iıtemekt• 
veya kafirler yajdırmakta 
idi. Selimi ylkıelttiiim bal· 
de de kimıeJe ı&z dinlete· 
miyorclam. Bereket venin ki 
bir alk6n haaıl olcla. Ben de 
makaadıma, claYamı Jzab içi• 
ba ıllktmclan iıtifade ettim: 

- Aziz doatlanm • eledim· 
ben hiçbir kimıeyi tahkir 
etmedim. Fakat feci bir aa· 
laımazlaklardır. Garip bir te· 
sadOfln "arbanı olaJoram. 

- ..fr-. 11411' -



• 

e 

r 

e 
e 

• 
I· 

ir 

___ S~·~~~lf~•!;.._ ___________________________________________________ (._Uhual ~Bl~rl~ik~)-----------------------------------------~7~B~i_ri~nc~i~K_a_n_u_n __ 93_S~-
0Jivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

N~.At.. 

o 11 ıu u• 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel . 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Londr.a ve Hull hattı: 

" BULGARIAN ,, vapuru 
1 ilk kanunda gelip 21 ilk 
kanuna kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" GRODNO ,, vapuru 20 
ilk kanunda Londra, Hull ve 
Anversten tahliye edip ayni 
zamanda Londra ve Hull 
için yük :alacaktır. 
Livcrpool hattı: 

u RO UMELlAN ., vapuru 
l ilk kanunda Liverpol ve 
Svvcnseadan tahliyede bulu
nacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 23 
ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bu
lunacakır. 

DDUTSCHE LEV ANTE
LINIE 

"MILOS,, vapuru 16 ilk 
kanunda Hamburg ve Bre
menden gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

ROY AL NEERLANDAIS sonra Roterdam, Hamburg, 
KUMPANYASI Copenhage, Dantzıg, Gdynia, 

"CERES " vapuru elyevm Goteburg Oslo ve lskandi-
limanımızda olup 26 2nci navya limanları için yük 
teşrinde Anvers Roterdam, alacacaktır. 
Amsterdam ve Hamburg " ERLAND ,, motörü 14 
limanları için yük alacaktır. lnci kanunda beklenmekte 

" ORESTES ,, vapuru 30 olup yükünü tahliye ettikten 
2nci teşrinde beklenmekte sonra Roterdam, Hamburg, 
olup yükünü tahliye ettikten Danimarka ve Baltık sa-
sonra Bur gas, Varna ve qilleri için yük alacaktır· 

Köstence limanları için yük SERViCE MARITIM 
alacaktır. ROUMAİN 

"FAUNA,, vapuru 2 lnci "OLTUZ,, vapuru 3 lnci 
kanundan S lnci kanuna kanunda Köstence, Sulina, 
kadar Anvers, Roterdam, Galas ve limanları için yük 
Amsterdam ve Hamburg li- alacaktır. 
manları için yük alacaktır. "PELEŞ,, vapuru 18 loci 

" UL YSSES " vapuru 2 kanunda gelip 19 lnci kl
Jnci kanundan 5 lnci ka- uunda Malta, Cenova, Mar· 
ouoa kadar Anvers, Roter- silya ve Barselona hareket 
dam, Amsterdam ve Ham- edecektir. 
burg limanları için yük Yolcu ve yük alır. 
alacaktır. NIPPON YUSSEN KAISHA 

"HERCULES,, vapuru 13 
1 nci kanunda beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanlarına hare
ket edecektir. 

.. SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"FREDENSBORG,, vapuru 
25 2nci teşrinde beklenmekte 

Kumpanyası 

" TOYOHASHI ~' vapuru 
15 lnci kanunda Singapor, 
Şenghay, Kobe, Moji, Oska 
ve Yokubama limanları iç.iq 
yük alacaktır. 

Iliıtdaki geF4 gidiş tarih-
lerile navlonlrırdaki deiiıik
liklerdıen ac~te mesuliyet 

Izmir ithalat gomrügü müdür

lüğünden: 

N. V. 
olup yükünü tahliyeden sonra kabul ''tmez .. 

Fazla tafisilit için ikinci 
vapurların isimleri üzerine Roterdam, Hamburg, Copen-
değişikliklerden mes'uliyet hage, Dantzıg, Gdynia, Oslo Kordoaıtla Tahmil ve Tab-

Not: Vurul tarihleri ve 

VV. f. H. Van 
Der Zee 

kabul edilmex. Goteburg ve lskandinavya liye şirketi binası arkasında 
••--lllllİllll!l~ll!•~-·- limanları için yük alacaktır. Fratelli Sperco acentabğına 

K. G. Adet Eşyanın cinsi Tesbit No. D O K 1" O R "GOTLAND" motörü 29 müracaat -edilmesi rica olu-

3632 53 Kullanılmış boş demir varil 254 
Yukarıda yazılı eşya 12-12-935 inci Perşembe günü saat 

14 de açık arttırma suretile barice satılacağından işine ge
lenlerin ithalat 2ümrüğü satış komisyonuna müracaatları 

& C 1 "h 2 nci teşrinde beklenmekte nur. 
o. A İ Aga olup yükünü boşalttıktan Telefon:- 2004 - 2005 - 2663 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE Çocuk Hastalıkları •llllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllll 1111111011\111\IUllllllUU\ll 
"MACEDONIA" vapuru Mütehassısa =ı • • • . t = 

halen limanımızda olup An- '1·inci Beyler Sokağı N. 68 § zmır yuıı mensuca }~-
Tefofon 3452 

vers, Roterdam, Hamburg • - • -
ilin olunur. 3835 

Maliye Vekaletinden: ve Bremen için yük al- ~atılık motör -Türk Anonim şirketı=:_~ 
Eski gümüş Mecidiye ve ak!amının 1 Şubat 1936 tari- maktadır. 12 b · k · d (D" 1) eygır uvetın e ıze = ı"zmı"r YAn l\11ensucatı TArk A. .,..._ nı"n Halka- =---

hinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vasıtası " ISERLOHN ,, vapuru 9 markalı az kullanılmış bir _ · u ı u v 
olarak kuJlanılmıyacağı ve bunun hilafına hareket edenler Bci. kanunda bekleniyor, ~ot6r satılıktır. Taliplerin = pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ 
hakkında da takibat yapılacağı 2257 no. lu kanun muci- 13 Bci. kanuna kadar Aovers, idarehanemize müracaatları _ mevsimlik ve kışlak, zarif kumaşlarla, battaniye, = 
hince ilin edilmişti. ı - -Müddetin hitamına az bir zaman kalmış olmasına mebni Rotterdam, Hamburg ve ilan o unur. - şal ve yiln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci §§ 
halkımızın elinde mevcut bulunan eski gümüş paraların Bremen için yük alacaktır. • kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 := 
gerek vergi borçlarına tediye edilmek ve gerekse ilan "AKKA" vapuru 23 Bci. Al• R :: numaradaki (~ark Halt Türk Anonim şir- ~ 
olunan fiatlar üzerinden tebdil ettirilmek için malsandıkla- kanunda bekleniyor, 26 Bci. } 1Z8 -rına müracaat etmeleri tekrar ilan olunur. 3-5-7 3524-3876 kanuna kadar Anvers, Ro- - keti) mağazasında satılmaktadır. Mezktlr fabrika- ~ 

~lllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~- tmeerdnam1.'çı"nHa'myu··bkur8glacvaektBır.re- _ nıo metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum §S r- Mücellithanesi = olan mamulatmı muhterem mnştcrilerimize bir E 
~'f ürk Hava Kuı1umu-AMERICANEXPORTLINES- =defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
~ = NEVYORK Yeni Kavatlar çarşısı = Perakende sataş yeri Toptan satış yeri ~ 
~ B k p • - " EKSARCH ,, vapuru 12 = Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon oo: 186 Şark ~ i üyü ıyangosu = Bci. kanunda bekleniyor, No. 34 =Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. ~ 
§:: Boston, Norfolk ve Nevyork = biraderler ~ 
~ Simdiye kadar binlerce kişivi = için yük alacaktır. l•·~-------.. -~ı= Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza ~ 
~ ' • • • .1 - "EXAMELIA,, vapuru 17 ôk~nrenler! Mut· = ve biraderleri := 
~ zeD~Jll etm1şt1r. _ Be~. kanunda bekleniyor, = Yeni manifaturacılarda mimar ~ 
~ laka (Okamcntol) = Kemaleddin Cad. Yünlü!mal- §§ 
~ 2.irıci keşide 11 Birinci Kanun 9;J5 tedir. = Nevyork için yük alacaktır. öksnrnk şekerle- ::: = lar pazarı F. Kandemiroğlu ~ 
~ J · ~o 000 ) • d - "EXCHANGE" vapuru 

20 rı·ni tt•crllbe edi ~ •llllllllllllllllllllllllllllllltllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU• 1 Bnynk kramı ye: a ' .JI ra ır = Bci. kanunda bekleniyor, ----. 
....,_; 12 1 k - Norfolk, Nevyork için yük ıiz ~ 
~ Ayrıca: 15,ooo, ,ooo, o,ooo liralı ~ alacaktır. ... ~ 
~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralak bir = "EKSILONA,, vapuru 26 ~ 
~ nk~tat vardır = Bci. kanunda . bekleniyor, 

\:1111111~1111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111, ~ı~:~:ıı:.• N evyor k için yük 
- ARMEMENT H. SCHULDT 

il HAMBURG 
···!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!~!!!!~ • "TRO Y BUR G.. vapuru 4 

BAŞDURAK Bci. kanunda bekJcniyor, 

H 
•• N ·· Anvers, l. oterdam ve Ham-

A~i D J UZBE1"' burg için yük alacaktır. 

Sıhhat Ezanesi JOHN~~~Nu~i'::~[N u-
.. JESMORE .. vapuru 14 

Bci. kinuoda bekleniyor, 
Anversten yük çıkarıp Bul
garistan ve Romanya liman

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu-

valet çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülm~tür. 

Biricik satış yen 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

Sıu HAT EztNESJ 

larına yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez.. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"V apurlann i simleri, gel

~ me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez. ,, 

Ve Pürjcn ~ahapın 

en Ostftn bir mlls· 

bil ~ckeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 

istiyenlcr Şahap 

Sıhliat sOrgiln ~ 
haplarını Maruf ci) 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 

armmılar. 

lstanbul ve 1'rakya 
Şeker Fhrikaları 1.,ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000rfürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesan° kumaşları 
Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar~ 
lzmir şubesinde h1ılursunuz 



~ (Ulual Birlik) 

-

Arnavutluk hükô.meti, 15 sınıf 
askeri silah altıiıa ~ağirmış 

ltalyan tayyareleri, Arnavutluk dahilinde uçuşlar yapmakta 
ve Yunan hudutlarına kadar uzanmaktadır 

hıtanbul 7 (Özel) - Arnavutluk hftkumeti, 15 sınıf mfttemadiyeo uçu,ıar yapmakta ve hazan da Yuoanis· 
askeri silılh altına çağırmıştır. Yaoya ve Demirhisar tan hudutlarına kadar u7..anmaktadır. Yunan hOkô.meti 
dan alman haberlere göre, bir haftadaoberi ArnaYut- ltalyao tayyarelerinin bu uçuşlarını iyi ka11ılamamış 

luk içinde bftyftk bir hareket başlamış bulunuyor. v~ ltalya nezdinde tetebbOsata girişmeğe karar ver· 
Jtalyan tayyarelerinden Arnavutluğa gelen bir filo, miştir. ------·...... ------

Sinop yangını 
iki çoeuk diri diri 

yandı 
lıtanbul, 7 (Özel) - Si· 

nup'ta yeni mahallede çıkan 
yangın neticesinde 30 ev 
kili olmuş, iki çocuk diri 
diri yanmııtır. 

Başbakan 
Ankara'ya vasıl oldu 

Ankara 7 (Özel) - Baş 
bakan lımet lnönü, Tevfik 
Rllfdü Aras ve Şilkrii Kaya 
bu sabah ıehrimize geldiler. 
lıtaıyonda hararetle karıı· 
landılar. 

Italyan vapu-
runda 

isyan eden tayfalar 
Jıtanbul, 7 (Özel) - Tay· 

fuı iıyan eden ltalyan va
puru limanımızda bulunmak· 
tadır. ltalyan sefaretbaneıi 
ve kaptanın arzusu ile 
zabıta işe mlidabale et· 
mittir. 

Çal malmOdOrff 
Çal kazası malmüdürü Ka· 

raburun malmüdürlüiüne 
atanmıttır. 

'farım hakanının ka· 
mutaydaki diyevi 

-Baııaraft linci sahifede -
da bir kanun bulunsaydı, 
Emin Sazağın dediği ıekilde 
k6ylilye arpa ve yulaf to· 
humluğu tevziine imkin 
olurdu. Biz arpa ve yulaf 
ziraatine de ehemmiyet ve· 
riyoruz. Fakat bu ehemmiyet 
onun cinsini ve kalitesini 
ıslah yolunda inkiıaf et· 

Venizelos 
Kaçan zabitlere 
artık maaş ver

miyecek 
lıtanbul 7 (Özel) - Es

ki Yunan baıbakanı Veni· 
zelos, 1 Mart isyanından 

dalayı kendisile beraber Gi· 
rid'den kaçan Yunan zabit
lerine ıimdiye kadar kendi 
cebinden maaş vermekte 
idi. Binaenaleyh Venizeloıun 
her ay bu maaşlar için ver· 
diği para, ikiyilz bin drah· 
miden fazla idi. Şimdi af 
ilin edildiğinden, Yunanis
tan' dan kaçmıı olan zabit· 
lere ancak bu ayın 31 rine 
kadar para vereceğini ve 
ondan sonra maaılan kose· 
ceğini bildirmittir. 

Başı boş köpekler 
Itlif edilecek 

Buca ve Burnova nahiye· 
lerinde başı boı köpeklerin 
çok fazla olduğu ve bunla· 
rın zaman zaman lzmir'e kaç· 
tıkları anlaşıldığından, Bur· 
nova ve Buca şarbaylaklarına 
böyle sahipsiz köpeklerin it· 
lif edilmeleri bildirilmiştir. 

Berberler 
Pazar gtınleri 6ğleye 

kadar açıktırlar 
Dün toplanan ticaret odası 

idare bey' eti, berberlerin 
Pazar günü öğleye kadar 
açmalarını münasib görmüş 
ve kararını birliğe bildirmiı· 
tir. Bundan böyle berberler 
Pazar günleri saat 13 te dük· 
kinla11nJ kapayacaklardır. 

mektedir. Molkiye'lilerin 
Eğer biz buğday hakkında 

yaphiımız hususları arpa ve yıldönOmO 
1olaf hakkında da tatbik , 
etaek, belki para itibarile, llbayımıza gelen cevab 

Kız kaçırmak istiyen
ler yakalandılar 

·-·-· izzet ve arkadaşları., aradıkları kız 
zaonile başka birini kaçırıyorlardı 

Birkaç gün evvel Meoe
m~nin Kakhç köyünde bir 
kız kaçırma hadisesi olmuş, 
milteşebbislerin hepsi de 
yakalanmııtır. Hadise hak
kında elde ettiğimiz malu
matı yazıyoruz: 

Menemen'in Kaklıç köyün· 
de oturan Hayreddin oğlu 
izzet; ayni köyde oturan 
Nazif kızı Rabia'yı babası 

ve annesinden birkaç defa 
istemif ve fakat red cevabı 
aJmııtar. . 

izzet; geçen gün kızı ıon 

defa olarak bir daha iste· 
mİf, gene red cevabı alınca 
Ahmed oğlu Hüseyin, Sil
leyman oğlu Emin, lslrender 
oğlu Hasan ve HOseyin oğ· 
lu Antebli Receb adındaki 
arkadaılarile birlikte Rabia
yı kaçarmağa karar vermiı 
ve ıece yarııı beraberceRa· 
bia'nın evini baımağa git
miılerdir. 

Fakat izzet; Rabia'nın 

evini bilmediji için, yanhı
bkla aevgilisinin kız kardeıi 
Mukerremin evine ıitmiıler 

Bazı dairelerde 
Bu sene de odun kö

mftrtl yakılacak 
Bazı dairelerin tahsisatları 

olmadığından miden kömü· 
rü yakacak soba tedarik ede· 
memiılerdir. Bakanlık, bu 
dairelerde yalınız bu seneye 
mahsus olmak üzere odun 
kömilrü yakılmaıına milsaade 
etmittir. 

Polis Ştıkrft'nftn 
muhakemesi 

ve kapıyı kırarak Rabia di· 
ye mukerremi yaka-paça sü· 
rükliye sürükliye sokaia 
çıkarmışlardır. 

Mukerrem sokağa kadar 
sürüklendikten sonra ferya· 
da baılamıı, kendisinin Ra· 
bia olmadıiını söylemiştir. 
Bunun üzerine baskıncılar 
yanıldıklarını anlamıılar ve 
Mukerremin feryadı üzerine 
yetişenlerle boğuştuktan 
sonra kaçmışlardır. Vak'a· 
dan jandarma kumandanı 
haberdar edilmif, kısa bir 
müddet sonra bet arkadaı 

ta yakalanmııtır. Hakların· 

da tevkif milzekkereai kesi· 
len mlitecavizler ıehrimiz 

Ağırceza mahkemesinde mu· 
hakeme edilmek ilzere Iz
mire getirilmiılerdir. 

Gazianteb sağlık 

yurdu 
Baııarafı 2 inci sahijede-

Muhasebei huıuıiyc çok 
zamanlar aylıkları ilç ayda 
bir veriyor ve bu suretle 
çalııanların neı'elerini kırmıı 
oluyor. Mahrukat için de çok 
cüı'i bir para aynldığını 
öğrendim. 

Bu para ile hemen her 
ınn dolup boşalan hastane· 
nin ihtiyacını karşılamak 
mllmklin olurmu bilmem?. 

Ve: 
Yanı baıında her türlii 

fenni ve asri veaiti eami 
bulunan, yüksek biltçeye 
sahip Amerikan bastaneıi 
kalirofer yaptırmakta iken, 
bin çeıit yoksulluk, dölen 

7 Birinci kinua 935 

Kızlarağası; korsanlar tarafından na· 
. sıl kaçırıldığını anlatıyordu 

lbrahimin sarayındaki ka· 
danlar bu üç kişiden yalnız 
Y eginenin Rum kızı olduğu· 
nu biliyorlardı; Dilivizle sa· 
bık kızlarağasının Rum ol· 
duğunu bilen hemen hemen 
biç bir kimıe yoktu! 

Kızlarağası, lbrahim'in de· 
liliğinin en ziyade arttığı bir 
gece, Diliviz'le Yegine'yi 
melhuz muhafız için yanla· 
rında bul~nuyorken kendi 
macera~ını da anlattı: 

- Benim macerama re· 
lince, dedi. Bu sarayda bu· 
lunan esir, köle ve ağaların 
maceralarının hemen ayni 
demektir. Ben bir Müslüman 
olarak doğmuş değilim, ben 
Kıbrıs'ta doğdum, anam ve 
babam Kıbrıs'lı Rum 'lardan· 
dır. Beni bir korsan ıemisi 
adamları sahilden ve çocuk 
olduğum bir sırada kaçırdı· 
lar. 

.. Bu koraanlar, Berberiler
den mürekkeb bir esirci 
ıirketinin adamları idiler. 
Çok vahıi ve merhametsiz 
insanlar olan bu korsanlar, 
bir gün sahildeki kasaba· 
mızı bastılar, berkesin iti ve 
gilcile meşgul olduğu bir 
sırada, bir ailrü hançerli, ka· 
malı, siliblı ve korkunç 
çehreli adamlar rast ıeleni 
öldilrmeğe evlere ıaldırmağa 
baıladılar. 

.. Bu aralık bizim eve de 
birkaç korsan girdi, ilk iş 
olarak ıözlerimin önünde 
annemi ve babamı boğazla
dılar. 

Kızlarağaıı, macerasının 

bu kısmına relince, çok mii· 
teeaair bir vaziyet aldı; bir 
iki saniye durdu, sonra re· 
ne baıladı: 

- Bu feci hidiseyi ıu 
anda bile, aradan çok ve 
bidiselerle yüklü seneler 
geçmesine raimen görftyor 
gibi oluyorum! dedi. Bu kan 
lı iı çabuk bitirildi ve kasa· 

Faik Şemseddin, .M.Ayhau 
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banın genç çocuk ve kızla· 
rını topladılar; yüzlerce er
kek, dişi çocuk ve yahut 
genç ve güzel yetiıkin kıı 

gemiye yükletildi, birkaç 
günlük yoldan sonra bizi -
evet ben de bunlar arasın
idim • Berut iskelesine çıkar· 
dılar; esirciler bizi büyük 
bir esir pazarına ıötürdüler 
burada ıünlerce, satıhk mal 
olarak kaldık. Ben o zaman 
henüz on iki yaşında idim. 

Devamı var 

Iogiliz dış işleri ba
kanı Paris'te 

-B~tarafı birinci sahi/ede

sında kendisine vekiJet ede· 
ceğinden direktif vermiştir. 

Paris, 7 ( Radyo ) - Bu 
sabahki gazeteler, Hoar
Laval mülakatının sulh ümid· 
lerinin sonu olduğunu yaz· 
makta, ltalya'oın bu fırsatı 
kaçırmamasını ihtar etmek· 
tedirler. 

~~~--------~~-
Habeşi mparatoru 
şimal cephesi-

• • ne gıttı 
- B~ıarafı 1 inci sulıifede -
Deasiye bombardımanında 

ölenlarin sayısı 300 den faz· 
la, yaralılar iıe pek çoktur. 

Londra, 7 (Radyo) - Ne· 
caıi Desıiye'den bir ıemti 
meçhule doğru hareket et
miştir. Söylendiğine göre, 
Necati ıimal cebheaine git
miştir. Orada kumandanlarla 
göriitecek ve yeni taarruz 
plinını hazırlayacaktır. im· 
paratorun ıimal cebheıine 
hangi yoldan gitmekte ol· 
duğu gizli tutulmaktadır. 

lstanbul, 7 (Özel) - Lon· 
dra'dan verilen haberlere 
röre, Makalle civannda ltal· 
yan ileri karakolları ile Ha
beş ileri karakolları arasın· 
da çarpıtmalar baılamıştır. 

tetkilit ve silo itibarile altından Mülkiye mektebinin 59 (azim), himmet ve katlanmalar 
kalkamayacağımız mühim bir zuncu yıldönümü münasebe
J&k altına da gireriz dedim. tile lzmir'deki mülkiyeliler 
Bu oaun ehemmiyetini istib- adına ilb~y Fazlı .. Gillec'in 
faf ettiğimden ve küçük gör· mekt~b dırek~örlilıüne gön· 
dilğümden dolayı değildir . dermış oldug~ .telyazısına 
Bu berıeyden evvel para fU ce~abı gelmıştır, 

Vazife eınaaında adam 
öldliren poliı Şilkrü'nün ev· 
rakı Aiırcezaya gelmiıtir. 
Muhakemesi mevkufen gö
rülecektir. 

sonucunda meydana getirilmif, 
en gerekli bir milesaesenin 
bazı odalarını ıobaıız bırak· ' 
makta mana yoktur. 

meı'elesidir. Emin Sazak de· lzmar ilbay Fazla Giileç 

d·ı ki . bir milyon lira da Okulumuzun 59 zuncu yıl-
ı er · d d b 1 · •· 

b h 1 k f. t önümün e aıta zmır ın 
u ususa ayara ım, ey ıye d .. 1. 'lb ld .. b ld 

k'k b' eger ı ı ayı o ugu a e 
hallolunsun; ha ı aten ır k d 1 k d' k 1 . . d h 1 ar a aı arımızın en ı o u • 
mılyon lıramız a a o sa 1 1 t b l'd k' k , k 1 k A arı ve ı aD u a ı ar a • 
mes ele a mıyaca tır. r· d 1 b kk d - t d'k 

b k d 
. aı arı a ın a gos er ı • 

kadaıımı u no ta a teman 1 . • d . t kk-
k 

. . en sevgıye erın eşe ur-
etme ısterım. " 1 . . • 

erımızı sunarız. 
Tarım bakanı bundan sonra I t b l'd k' "lk' ·ı · • 1 d h 1 k ı an u a ı mu ıye aı esı 

bar kısım yer er e to um u k 1 d' kt'• ü .. 'k 1 namına o u ıre or 
dagıhlmasıoda gecı meler o • 

Emin Eriıirgil 
duğu hakkındaki ıorulara 
kartı da, bunları da yerlerin· dan takip edeceiini ıöyle· 
dea ıoracaitaı ve iıi yakın· mittir. 

Kuşadası malmüdOrlO{?Onden: 
Mahal- Mevkii Cinıi No. M. Kıy- Meaabaıı M.Pey Müttemilltı 

lesi meti Lira Lira 
Dağ m. Yalı so· maa 14·16 850 128 m.m. 64 tabtani depo 

kaiı depo ev f ~vkani 5 oda 
1 sofa mutbak 

bir taraça bir beli 

11 " mağaza 12 300 119 11 23 
Yukarıda evsafı yazılı Yunanlalardan metruk binalar açık 

art1rma için verilecek pey akçeleri gayri mübadil bonosu 
olarak kabul edilecektir. Ve bedeli ihalenin nakden veya 
ihale tarihinden itibaren 15 giin zarf anda peşin tediye 
edilmek ıartile müzayedeye konulmuıtur. Alacaların 11 
kinunuevvel 935 tarihinde Kuıadaıı malmtidtırlOiüne mil· 
racaatları. 7.9 3936 

2 ve 20 komprimelık ambalajlarda 

bulunur . Arnbalaı .. e komprıme · 

lerin üzerınde halislığini le hflul ·~~~~--J~ 
eden EB nıarkasını arayınız 


