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/ ~Sayım günü hiç kimse sokağa çık
mıyacağı için, her çeşit ihtiyaçlarınızı 

daha önce temin ediniz. 
Başvekalet 

istatistik umum müdürlüğü 

Fiatı (100) Para 

Meydan muharebeleri başlıyor 

hulunuyor. 52 devletin banl{aları l{re
diyi bugünden itibaren liesiyor, s·ü~l 
tııütehassıslar, Italyan'lara l{arşı alına-

cal{ tedbirlerin onaltıncı madde
• • ye uyması ıçın 

Habeş imparatoru 

lstanbul, 13 (Özel) - Ce-

1 

dün yaptıkları müşterek bir 
nevre'den haber verildiğine toplantıda, ltalya aleyhine 
göre, ltalya aleyhine ittihaz alınan ekonomik tedbirlerin 
olunan süel tedbirler hak
kında konuıan nıütehassıslar, 
alınacak tedbirlerin, uluslar 
kurumu paktın'n 16 ncı 
maddesine göre olmasını ka
rarlaıtırmışlardır. 

Istanbul 13 (Özel) - ltalya 
erkinı harbiyei umumiye 
başkanı mareşal Badoglyo, 
refakatında müstemfokeler 
nazırı Lesona olduğu halde 
dün Romadan doğu Afrika
ıına hareket etmiştir. 

lstanbul 13 (Özel) - U-
8"r:ye I'. k 

1 
d k . . luılar kurumu komitelerinin ,ev a ô e omıserı 

~ 1'011ı DiJ Martel hakkında 1932 de imzalan-

~' le.ta 12 (A.A) - Tür· ı mı! olan ~t~li~nam~ hükll.~
U, Surye araıında ;ki lerı, 11 bırıncı teırınden ıtı· 

lebaaJaraaıa emllki barea üç ıy uııtalmııtar. 

bütün şiddetle başlaması için 
alakadar devletlerin hareke-
te davet edilmelerini tesbit 
etmişlerdir. Tedbirlerin bu 
günden itibaren başlaması 
muhtemeldir. Söylendiğine 

göre, tedbirler başlar baıla
maz, karar lehine rey ve
renlerin bankaları, ltalyaya 
kredi vermiyecekler ve mü
nasebetlerini keseceklerdir. 
Bu taktirde ltalyanın çok 
fena ve göriUmemit bir du
rum içinde kalacağı söyle
niyor. 

Adiı • Ababa 12 (A.A) -
Gllzea cephesinden ıelen 
haberlere göre Adua yakı
nında muharebeler devam 

ısrar 

Kıyafetini değiştiriyor 
Pariı - Fransız ordusu

nun elbise kıyafeti, tamamen 
değiıtirilecektir. Erkinı har
biye baıkanhğı buna Uizum 
göstermiı ve lazım gelen 
tedbirler alınmıştır. 

lngilterede seçim 
Londra 12 (A.A)- Libe

ral ve işçi muhalifleri ıon 

teşrinde yapılması kararlaş· 

ediyorlar 

Çaldaris, Selaniğe gidecek ve ora
da:lhir [söylev] tverecektir 

SeMnik'tcn bir görünıiş 

Jstanbul 13 (Özel) - Ati- Atina ile Pirede de bütlln 

mış olan yeni parlamento 
seçimini protesto etmektedir. 
Mançester Gardiyan gazetesi 
diyor ki : " Bu seçimin dış 

müesseselerde Kralın ve Yu· durum dolayısile öyle bir pa· nadan haber veriliyor : 
"k d Borda zab"ıtan ve erkinı ı'le nan prenslerinin resimleri nı için e geçecektir ki hü-

kumete hudutsuz salahiyetler zabıta teşkilatı, kasketlerine talik edilmiştir . 
verilecektir . krallık armasını takmışlardır. -Devamı dördüncıi sahifede -f1' 111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111il1111111111ilIHlll111111111111UJ111 il 111111 il 111il111111il111111il11111111111 il il 1111\ 

IY arınkiAnadoluyu okuyanı 
~ -- En iyi Ve En Mevsuk ~ 

1 Harh Haberlerini 1 - -- -- -- -
~ istihbarat Servisini Fevkalade Surette Kuvvetlendirmiş Olan § 

1 Anadolu Gazetesinde 1 
1 Her Sabah Okuyunuz ~ 
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Sahife 2 (Uluaal Birlik) 13 Birinci Tetrin ''J.-.-
~lllJllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllJlllllllJlflfl[lll~ Ha hesi standa ·h üy Ü k mu ha- ram uk pi yasası j 
~ Zabıta Romanı . = , Dışarda 3 haftadanber 

İBeyaz Papağanın~reheler h~~üz ~aşl~~a~ıştırsi:::~;r:~:;.:;.::: 
E SIRRI= Avrupa gazetelerının süel muharrırlerı ne dıyor? Ha- kında son gelen haberle:. 
E: Türkçeye. KAl\lf ORAL := } • • . ) l J 'l göre hariçte bütün müst• l 
§t3-10.93s ç~ı :irc~ı • = beşler, Italvan arın üzerıne nası atı ıyor arr sı1 ülkelerde piyasa, siy••• 
- ·ı efrılı..a !'fomara 1 : 60 = J .• .. ek· 
ffilllllltlllllltllllllllllfllllllfllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllİffi Son posta ile gelen Av· vetlerile birleıecekler ve yanların taarruzu kesmeğe tdeudr.1ur~. la. yan yana yuruııı 

- Demek Sevie'yi bir 
tarafa terkcttik, değil mi? 

- Asla, bea onu, hakiki 
katilin sağ eli tclAkki edi· 
yoram. Farzedelim ki, (Dan
yel Grifio) Sevie bu pansi
yondan kaçmadan evvel Ha· 
miltona gelmiştir. Bu pansi· 
yonda oturanları nasıl öğ! 
renmiştir. Bu, kendisi için o 
kadar kolay mı idi? Bu pan
ıiyonda oturanlar, daimi su· 
rette ve hattı yemek esna· 
ıında bile madam Honhardın 
parasile alakadar olurlar; 
ekseriya bu mevzu iizeriode 
saatlarca konuşurlar, muhte
lif fikirler yürütnrlerdi. Katil 
Sevie de bu iş için bir istidat 
görmüş ve ayni zamanda Şi· 
kagoya kaçmak istediğini 

anlayınca, ondan yardım dile· 
miştir. Bunu şimdi liyıkile 
tesbit etmek gerçe kabil de
ğildir amma, Sevienio, katile 
rehberlik ettiği muhakkaktır. 
isterseniz, emniyet imiri ol
mak dolayısile benim bu ka· 
naatlerimi dayıma da hikaye 
ediniz. 

Con Straun, genç Dedek
tif te hazır olduğu halde 
emniyet amiri (Ombiriyen)in 
odasında izahat veriyordu. 
Boni, kendisi için amirlerinin 
çehrelerinde gördüğü sevinç 
alametlerinden dolayı çok 

mütehassis oluyordu. Dayı

sının memnuniyeti de dün
kündea az dejildi. Boni'nin 
dayısı emniyet amiri Ombri
yen, yeğeninin yüzllne 
bakb ve: 

- Bravo çocuğum, al 
telafonu, Nevyork polis 
müfettişi Hologova'yı bol, 
benim şahıi dostumdur. 
Mea eleyi anlatalım size Sali 
hakkında yardım etsin .. 

Dedi. Boni, hemen tele· 
fona sarıldı. Tesadüf olacak 
ki, Nevyork polis milfettişi 
Hologovay, yerinde bulunu· 
yordu. Derhal mikrofonu 
dayısı (Ombriyeo) e verdi. 
Hamilton emniyet amiri, 
Hologovayla samimi bazı 
muhavcrelerden sonra: 

- Dostum, Salinin cina
yeti hakkında yeni istitli•tınız 
var mıdır? Benim ıize verile
cek mühim bazı haberlerim 
vardır. Şu şartla ki, söyle
diklerim mahrem kalmalıdır, 
söyliyeceklcrim gazetecilerin 
kulağına giderse, bütün emek 
lerimiz kaybolur. Filhakika 
aize emniyetim var, bununla 
beraber dikkat etmeliyiz. 
Şimdi dinleyiniz . 

Dedi ve bütün hadisatı 
teferruatile anlattıktan sonra 
mikrofonu yerine koydu ve 
yanında oturan Con Straun 
ile Boniye dönerek: 

- Nevyork polis müfct
tiıi, verdiğimiz malumattan 
fevkalade memnun kaldı. 
Hemen tahkikata teYessül 
edecek ve bu akşam Bel
tona bir taharri memuru 
gönderib mütemmim tetki
kat yaptıracaktır. Straua, 
ıea de Nevyork'a gitsen 
fena olmaz. Maıhaıa çaj11 
bana Belton emniyet amirini, 

rupa gazeteleri, İtalya - Ha- Italya somalisi ile Eribe ara· mecbur kalmaları kuvvetle 
telefonla konuşayım, belki beşistan harbının tafsilitile sında bir hattı muvasalı te- muhtemeldir. N~vyork pamuk piy•••''' 
seni bu seyahattan kurtarı- k' h f l ld .. nıe· doludur. Paris gazetelerinde min etmeğe muvaffak ola- Askeri mütehassısların ook· i ı a ta evve o ugu ~ 
rım . 

Dedi .. intişar eden askeri makale· caklardır. tai nazarına göre, Italyan- re bu hafta da yakın olar• r 
lerde, Habeşistanın cenup Avrupa askeri mütehassıs- Jar, Habeş topraklarında yürümüştür. Bununla ber•~ 
cephesinde Habeılerin büyük larıuın kanaatı, ltalyan or- ancak 100 kilometre ilerle· Amerika'nın dahili pıı:ıı"t· 
bir taarruz yapacakları tah- dusuouo, ilerledikçe büyük dikten sonra büyük muha· istihlakı, 1934 yılma oiıbeot 
min olunuyor. Bu tahminle· z~yiata uğrıyacakları merke· rebeler olacak ve Habeşler, le bu sene iki milyon ku• 
re göre Habeş orduları, Di· ziodedir. Paris gazetelerine o zaman ltalyanlarla esaslı balya noksan olduğuod•; 

Beş on dakika sonra Ha
milton emniyet amiri (Om
briyen) ile Belton emniyet 
telefonla konuşuyorlardı: 

- Evvelce Beltooda otu
ran Danyel Tomas hakkında 
bana biraz izahat verebiJir-

rintuva cephesinde başla- ve ciddi surette çarpışacak· fiatların şimdiki nokt• t 
d ki b k Habeşistaodan gelen muha-

1 arı taarruzu ütün uv- tır . kalmıyacağıodan korkuluY0 • 

misioiz? Hani sizin kaybet· 
tiğiniz şu Danyel hakkında .. 
Evet, evet, evet.. Teşekkür 
ederim. 

vetlerile imtidat ettirmek bir mektupları, harp safha· ~·------------

um;:::::~~:'kumandanlığı ~·::iyb;~::.•da şu malümatı p arisli terzi kı-
da zamimeten Vehip (paşa) Italyao orduları, çok ihti-

Hamilton emniyet amiri 
mikrofonu yerine koydu ve 
taharri amiri Con Straun, 
ile yeğeni Boniye: 

ile Ras-Desya Tamboya ve- yatkarane yürüyorlar. Ve h 
rilmiştir. Habeş umumi böyle yapmakta da haklıdır· Zl fi il} aya tı 
karargahı, ltalyanların bu lar. Zira düşman kuvvetleri, 

- Not alnız; Daniyel To
mas, zevcesi Sali ve kayın 
validesi Harknes ile birlik· 

te Beltonda ikamet ediyor
du. 1924 senesinde Mayısın 
onuncu günü, kasadarı bu-
lunduğu Belton milli banka
sından on bin dolarlık bir 
çek alarak ortadan kaybol
du. 

Con Strauo, oturduğu yer
den fırhyarak haykırdı: 

- Madam Honhard'ın 
bankadaki praları!. 

Emniyet amiri Ombriyen, 
bir kaç saniye düşündükten 
sonra: 

- ihtimal, fakat Belton 
emniyet amirinin verdiği 
habere göre, Madam Hark· 

cephe üzerinde büyük bir tayyare bombardımanının 
taarruz yaparak Adis-Ababa b ı · d 
şimendifer hattını kesmeleri i e tesır e emediği yerlere 

sokulub saklanmakta ve her ( Asakapahta) daki Habeş 
şey sükunet bulduktan sonra, ordularının arkadan çevir-

meleri ihtimalini daima göz ilerlemek iıtiyen ltalyan or-
önünde tutmakta ve bundan dularına muhtelif yerlerden 
dolayı Ogaden cephesinde saldırmaktadırlar. Geyik gibi 
mühim hazırlıklar yaparak atlıyarak düşman kuvvetlerine 
külliyetli muavin kuvvetler saldıran Habeşler, iptidai 
celbeylemektcdirler. silihlar ve noksan mühim-

Çünkü ltalyanlar Adis- matla mücehliez olmalarına 
Ababa şimendifer hattını rağmen ltalyaoları çok uğ
keatikten sonra bir an evvel · raıtırıyorlar. Bu vaziyet uzun 
Eritreden gelen kendi kuv- müddet devam ederse, hal-

Yunan tarihinde 
bir merhale 

oas ve kızı, (Daoyel Gri- S d h 1 kJ K • • k 
fin) in gaybubetinden bir aray a azır l ar, ostantınıo e-
kaç saat sonra acele Bol- •ki • • t · ı 
tonu terkederek meçhul bir mı erı, cumurıye çı er ve genoy 
yere gittiler. (Danyel Gri· Atına mektubu: ların ve Kraliçelerin yatak 
fio) in, kadınlarla beraber Malumdur ki, 1922 ihtila- odaları, kütüphaneleri ve ya· 
olmayıp ayrı kaçtığı tcsbit liode Yunan kralı Kostanti- zıhaneleri, bütün Yunan mil· 
edildi. Belton zabıtası, bun- nin ayrılıtındao sonra cumur- letince malümdur. Yunanis· 
}arın nereye gittikleri hak- luğu tercih eden Yunanlılar, tanın en uzak bir köyünden 
kında şimdiye kadar en ufak Kralın sarayını bir mOze ha- Atinaya gelenler, diledikleri 

linc koymuılar ve o vakitten dakikada eski Krallarının 
bir ip ucu elde etmeğe mu- berı' daı'mı' ıurett• umuma h t 1 b ı· 1 ... a ıra arını göre i ıyor ar, 
vaffak olamamıştu. ! açık bulundurmuılardı. Ati· onların, hayatta iken saray 

Boni sordu: 
nanın en güzel ve şirin bir içinde nasıl yaşadıklarını tet-

- Danyel Grafi'nin Ka· yerinde yapılmış olan saray, kik edebiliyorlar. Cumuriyet
rakteristik evsafı hakkında Selaoikte öldürülen kral çilcrin, buğz ve adavetle, 
bir malümat aldınız mı? Jorj'uo, kral Kostantin'in Kralcıların hasretle gezip 

- Yok, bundan iki yal kraliçe Olga ile Sofyanıo gördükleri ve seyrettikleri 
evvel (Belton)' da büyük bir büyilk kıt'adaki resimleri ve sarayı krali, dört gündenbcri 
yangın olmuştu. Koca bir eşyalarilc doludur. eski mukimlerini bekler bir 
mahalle ile beraber emniyet Prenses ve prensleric otu• ' duruma konmuştur. Sarayın 
idaresinin evrak anbarı da rup kalktıkları ve oynadık· bir kısmı, son zamanlarda 

ları yerler, yattıkları odalar parlamentoya tahvil edilmiş 
yanmış, Belton em· hali aslisile durmaktadır. Kral- · Devamı 4 nca sahifede-
oiyet amirinin bana söyledik· - -------------
leri, hatırlayabildiği nokta- Seferihisar malmüdürlüğünden: 
lardır. Yoksa evraka, kayda 
müstenid değildir.. Boni bu 
işi bir noktaya kadar sen 
takip edeceksin .. 

- Arkası var 

Tire'de 
lstanbul sabık Alemdar 

Sıhhat Yurdu hekimlerin· 
den. 

DOKTOR 
Süleyman Sırrı 

Ha ta kahulOne haşla
mıştır. Akciğer Veremi 
Bava verme ueulile le· 
davi edilir. 

Tire • Tahta Kale Geçi· 
di. No. 19·1 

Mevkii Cinsi 
Çolak ibrahim arsa 
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Metre murabbaı No. Muhammen K. 
1 20 00 324 

435 2 30 00 
285 3 20 00 
176 5 12 00 
286 6 ıs oo 
42 10 10 00 

21 metre 11 5 00 
42 12 8 00 
42 13 8 00 
49 15 9 00 
42 15 10 00 
91 16 10 00 
27 17 8 10 
7g 101 40 00 

22-9 -93~ tarihinden itibaren müzayedeye konulan yuka
rıda metre murabbalarile muhammen kıymetleri yazılı 

arsalara talip olmadığından 7-10 935 tarihinde toplanan 
komisyonca müzayedenin on gün müddetle uzatılmasına 
karar verilıniş olmasından ikinci müzayedenin 17-10-935 
perşembe günü saat 14 de taliple rin seferibisar maliyesinde 
hazır bulunmalan ilin olunur. 

Piyangodan aldığı 85 hin Ji· 
rayı nasıl yiyor 

B• de 
Matmazel Lulu Pake'nin 

maceralarını Paris hala u
nutamadı. Bu kız, güzel ve 
sevimli bir terzi kızıdır; şim
diye kadar hayatını güçlük
le kazanmıt fakat şimdi bir· 
den bire vaziyeti denişmiştir. 

Matmazel Pake, artık 
meşhur bir kız olmuştur. 

Neden mi? Diye soruyor· 
sunuz? 

Bunu bilmiyecek ne var; 
bu güze) kız, Fransız r.ııilli 

piyankosunun bir milyon 
franklık mükafatını, yani bi
zim para ile tam 85 bin li · 
rayı kazanmıştır! 
böyle hem .. güzel, hem şuh 
ve hem... 85 bin liralık bir 
kıza kimin canı kurban ol
maz 1 

Lulu'nun resimleri, Fransız 
gazetelerinin birinci sahife· 
leriode ve en ağır bir siya
set mes'eleıi için konmuş 
Hitler'in resmi yanında çık
mıştır. 

Lulu artık zenıin ve bel

ki de bahtiyardır. Lüks bir 

bayat sürmekte ve kendisine 
uzatılan ellerin • bir iyisini 
seçmekle meşguldür. 

Bu münasebetle, Paris 
gazeteleri bu terzi kızının 

İzmir inhisarlar başmüdür-
lüğünden: 3229 

1 - Çamaltı tuzlasında 
yapılacak "29679" buçuk lira 
bedeli keşifli tuz değirmeni 
kapalı zarf usulile cksiltmiyc 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartname· 
leri 150 kuruş mukabilinde 
başmüdürlüğümüz mübayaat 
komisyonundan alınacaktır. 

3 - Eksiltme 19-10·935 
Cumartesi günü saat 11 de 
İstanbul inhisarlar umum 
müdürlüğü ahm satım ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları 
kanundaki hükümlere göre 
yukarıda tayin edilen gün 
ve saattan bir saat evveline 
kadar komisyon reisine mak· 
buz mukabilinde verilecektir. 

5 - Eksiltme, şartname
nin maddei mahsusunda ya· 
zıh şeraiti haiz olanlar ara~ 

sında yapılacaktır. 
6 - isteklilerin yüzde 

yedi buçuk muvakkat temi
nat parası olan "222611 lira 
ile birlikte mliracaatlan. 7- 13 

ha yatanı yazdılar. ıı 

naklediyoruz: 
0
• 

Parisin .terzi kı.zla~ı, IP,a· 
balağa edılmeden ılerı ·~.,,li 
lebilirki hep güzel, sev• p' 
ve şen kızlardan murekke 

tir . di 
Bu kızlar sabahın ye,;t 

buçuğunda kalkarlar, b' .,. 
ve seri bir kahvealtıdaD 10 

1
• 

ra, yüz ve saçlarının tıJ~~ 
1 !tini alışkın bir elle ç ti• 
büyük sür'at ve mab•'~ıt· 
yaparlar ve sokağa fırl•~eı· 

8,30 da çalıştıkları ııı bll' 
sesenin kapısında baıır ~e 
lunurlar. Orada arkadaşlafif' 
bulunurlar. Güle oyoıy• ·osi 
lcrine, kimi atelyesine: ": •• 
makasına, kimi modellık ,ıi 
zifesine sarılırlar. Öğle us da· 
iki saat bir paydosları '1~1t 
Fakat bu paydos iıtir• stf 
zamanı değildir. Bu getill 
ve ~uh kızlar, ıe~ll' 
pastahanelerine ve sok~ ,d• 
rına dağılırlar, bur• ~· 
şuhluk fırtınaları yaratı d•' 

ikiden ıonra altıya k• d• 
gene atclye ve müessese 
çahımağa başlar. tcıS' 

itiraf lazımdır ki bll k fi 

ların çalıştığı kadar şev ,e 
şetarctle çalıpn bir ıııile 
daha yoktur. 1'•' 

Altıda gene payda•· ,tı' 
pağı açılmış bir k•ffı ııot' 
kaçınan kanaryalar ,ek si•' 
)arın cıvıltısı ile bu ~il• 
bulvarlara doluyorlar. ,d• 
hayatlarının verdiği ıııils:,IJ• 
nisbetiode ve ... hep •01.ı,r• 
larda eğlenirler, deli~ri'' 
ihtiyar zenpereıtleri .ıeri'' 
takarlar ve... sonra. e it•"" 
mektepten dönen bır 
kız gibi dönerler. 

•* • .,ot-' 
Lulu, bir milyon• .. lı• Ot ,er. 

caya kadar böyle 0111 bll ~' 
müı bir kızdır. Oouo .,1ııt .. 
yatında hedefi, ber "" _, 
kendisini takip eden ·btif'!. 
gin bir adam olaD 

1 e~ 
Zendotu ile esaslı . .,e to:t•lı" 
bir münasebet teııı111 " 

ti! 1ı•d'' 
Hayatının 1011u11• ç•PJıılt 

terzi kalmak vey• *'" 
bir erkeğin oyuac•i1 

istemiyordu. a e ı...ol" 
Bu düıüaceye fi r bir tıı• 

Pokenin akılh, uılu Jil o:ai?· 
olduğu anlaşılır, d~f.J": 
-Devamı 4 ılncil 

8 
Of 



......,a.lüf.s 
Olivier ve şQreka-

(UI!!!!_ Birlik 13 Blrbıci Teırlta 9S5 
as 

81 Limitet vapur 
acentası 

d C..deli Han. Birinci kor-
oa. Tel. 2443 
li Ellerman Linyn Ltd. 

t>erpool hattı: 

ti .. !LAMINIAN,, vapuru 16 
S llcı teırinde Liverpoo) ve 
~Venıeadan ielip tahliyede 
]g ~~cak ve ayni zmanda 
, bınnci teırine kadar Li
,:!~0ol ve Glaıiovv için 

" ılıcaktır .. . 
8. LESBIAN ,, vapuru 26 
S teırinde Liverpol ve 
b:eıııeadan gelip tahliyede 
2 , '~•cak ve ayni zamanda 
~ıııci teırine kadar Liver
'1' 1 ve Glaıgovv için yük 
lo C&ktır. 

lldra hattı: .. 
~ GASTILIAN " vapuru 
le '.il limanımızda olup 18 
lt=ll·e. kadar Londra ve 

11 
•çın yilk alacaktır. 

a &!ARONIAN,, vapuru 20 

0~ teırinde beklenilmekte 
la P 28 B. teırine kadar 
-ı. •drı ve Hull için yük 

C.ktır. 
a ~l'liURSO,, vapuru 15 
~ eırinde Londra, Hull ve 
~ '•rıten gelip tahliyede 
l\;'n•caktır. 

General Steam Navigation 
" Co. Ltd. 

l. ~D JUT ANT,, vapuru 30 
~ teırinde beklenmekte 
~dr7 ikinci teşrine kadar 
1) a için yilk alacaktır. 

.. ~tıcbe Levante Linie 
"10FIA,, vapuru 28 B. 
•• ilde Hamburg, Bremen 
'A.overaten beklenilmekte 
~ labliyede bulunacaktır. 
~t: Vunıt tarihleri ve 

I.nn iıimleri llzerine 
lderden meı'uliyet 

edilmez. 

!li Rıza 
&tncellitbanesi 
~~· ı Kavatlar çarşısı 

No. 34 

lzmir ıulh mahkemesinden: 
Aydının dalama köyünden 

balcı oğullarından nuri vekili 
izmirde avukat ulvi tarafın-

dan lstanbulda cihangirde gü· 
netli sokakta cihan parkının 
ittisalinde karmenaltı apart
manının üçüncü katında 1·7 
no. da hamdiye ve bavva ve 
iımail aleyhlerine ikame olu
nan izalei şuyu davasından 
dolayı hamdiye namına tas-
tir ve irıal kılınan davetiye 
varakasının ikametgahının 

meçhul bulunduğundan ba
hisle bili tebliğ iade edil-
mesi ve mllttehaz karar 
üzerine gazete ile vaki ilana 

Öbftrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

ôksnrnk şekerle· ~ 
rini tecrObe edi ....-t 

ıiz •• ~ 
~ 

~ 

rağmen muayyen günde is- Ve Pftrjeıı ~ahapın 

batı vücut etmediğinden en Qstnn bir mO.s· 

hakkında gıyap kararı veril- bil şekeri olduğu. 
mit ve hazır bulunan müddei nu unutmayınız. 
vekilinin ifadesi dinlendikten 1•-------

sonra mahallinde ehli vukuf 
marifetile 16-1O-935 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 
15 te tatbikat yapılmış ve 
muhakemenin 18-10-935 ta
rihine müsadif cuma gününe 
talik kılınmıı olduğundan 
yevmi mezkürde saat onda 
mahkemeye ve bir vekil 
göndermediği takdirde hak
kında gıyaben hüküm sadır 
olacağından tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olu· 
nur. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat snrgO.n ~ 
haplarını Maruf r C'O 
ecza depolarından r:fl 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıj bir 
~otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

ve rfrakya 
Şeker Fhrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000"fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dardüncü Vakıf han 30-40 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilAç 

ve tuvalet çe~itleri satar. 

IK ijj ru./ 
_N~• 

o 11 ıu ıı-
[AlrcıC.l .DAN~A~ ı 1 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

•vvıNFRIED,, vapuru ba
len limanımızda olup Roter
dam ve Hamburg için yllk 
alamaktadır. 

"TROJA " vapuru halen 
limanımızda olup Hamburg 
ve Bremen için yük almak
tadır. 

"VV ASGENVV ALD,, va-
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 14 Bci. teırine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburi 
ve Bremea için yllk ala· 
caktır. 

"SOFIA,, moUSrll 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teşrine kadar Anverı, Ro
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yllk alacaktır. 

"MOREA,, vapuru 5 ikinci 
teşrine doğru bekleniyor, 
Hamburg, Bremen Anvers
ten yük çıkaracaktır. 

"ANUBIS,, motöril 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
15 ikinci teşrine kadar An
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala
cektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oıfo 

ve lıkandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 
" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tıriade bu limanlar 

için yük alacacaktır. 
"VASALANDn motörü 16 1 nci teşrinde buradan hare· 

ket edecektir. 
"NORDLAND" motörü 2 2 nci. teşrinde buradan hare

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 
Cezair Umanları için yük alacak vapurlar. 

11 ALBA JULY A ,, vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayni 
giinde hareket edecektir. 

11SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 
teşrinde hareket edecektir. 

Yolcu ve yük alır. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 
"LEVVANT,, motörü 10 1 nci. teırinde yük alacaktır. 
Hamiş: llindaki hareket tarilılerindeki defitikliklerdea 

Bci. teşrinde bekleniyor, Acente meı'uliyet kabul etmez. 
Anvers, ı<oterdam ve Ham- Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Talımil ve Tabliye 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG,, vapuru 8 

burg için yük alacaktır. tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabğına m6racaat 
DEN NORSKE MlDDEL _ edilmesi rica olunur. Telefon: 2004. 2005 - 2663 
HAVSLİNJE ( D·S. A-S. ilanda yazılı tarihlerdeki değişikliklerle navlonlardaki 

değişikliklerde acente mesuliyet kabul etmez. 
SP AN 56'sE~6 N J EN ) llllUll llUlllllHllllllllllllllNIHllHllllHUllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll• 

"BOSPHORUS" motörü ==;;;fzmir yün mensucatı_~_: 
23 Birind Teırinde bekleni-

yor, Dieppe Dünkerk ve =r . . k A . . k t . § 
Norvec limanlarına yükala- ~ Uf fiÜil}fil Şif e }~ 
caktır. = i · Y · M T k A • · lk 5 

AMERICAN EXPORT LINES- EE zmır 0.n enıocall tlr • ş. nın Ha •· ~ 
NEVYORK S pınardaki kuma' fabrikası mamulatından olan ~ 

"EXMOUTH,, vapuru 16 55 mevsimlik ve kı,Iık, zarif kumatlarla, battaniye, 2 
Bci. teşrinde bekleniyor, ~ tal ve ytln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci 55 
Nevyork için yilk alacakbr. ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civannda 186 § 

:EXCEL.SIOR" vapur~ 30 ~numaradaki (~ark Hah Tftrk Anonim şİr· ~ 
Bcı. teı~ı~de beklenıyor, 5 keti) maAazasında Atılmaktadır. Mezkftr fabrika· 5 
Nevyork ıçın yük alacaktır. 5 := 

SERViCE DiREKT ~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malam 5 
DANUBIAN 5 olan mamulattm muhterem mtltterilerimize bir 5 

TUNA HATTI ~ defa daha tavsiyeyı bir vazife biliriz. § 
" ALISA" motöril 12 Bci. $5 Perakende satış yeri Toptan satıı yeri E 

teşrinde bekleniyor, Belgrad, 5 Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
Novisad, Komarno, Buda- 5 Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. E 
peşte, Bratiılava, Viyana ve § biraderler § 
Linz için yük alacaktır. ~ Kuzu oilu çarşısı Aıım Rıza § 

ARMEMENT DEPPE- 5 ve biraderleri E 
ANVERS ;; Yeni manifaturacılarda mimar § 

"EG YPTE" vapuru 20 Bci. ~ Kemaleddin Cad. Yilnlü mal- § 

~:;;~:· y;~k~:~~~ .. Anvers İıılüiıııfıiıİıİiÜııfu·ııılfıiıiı~İİİİiılİıİı1ıİıııııııııııııınıııııııııııııııınııııııııııııııu İ 
"ESPAGNE,, vapuru 5 s B 

ikinci teşri~de bekleniyor, u· mer ank---
An.vers, Dırekt yilk ala· 
caktır. 

Gelit tarihleri ve vapur· 
lann iıimleri nzerine meı'u 

liyet kabul edilmez. 
Biriaci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taabbilde 
giriıilmez.,, 

az 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk H•ıtalıkları 
Mntelıuaıaa 

IJ..inci Beyw Sakalı N. 68 
Telefon 3452 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
Fesanl» kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 



(Ulusal Birlik) 

Bulgaristan'da i<.: durumu bozmak istiyenlere karşı esaslı tedbirler alına<>ak 

Bulgar hükô.meti aleyhine çalışanlar, 
için için tertibat alıyorlar 

Bulgar hapishunesi, siyasal mevkuflarla 
rumu h~zmak istiyenleri birer 

doludur- Hükômet, iç 
birer takip ediyor 

du-

1 tanbul, 13 (Ôzel) - ... ofyadan haber veriliyor : kQmet aleyhine en ufak lıir teşebbnste bulunarak da· 
Bulgar zabitan birliğinin, gizlice tertibat aldığı ve hü- bili durumu bozmak istiyenlerin birer birer tutulması 
kuoıeti devirmek istediği alilkadarlar.~a teshil edilmiş· ve icap ederse Bulgaristan dışına atılması dnşnnnlnyor 

tir. Bu sebeple birliğin esaslı surette dağıtılması ve hü- . Sof ya hapishanesi 8iyasal mevkuflarla doludur. 
------~-------------............... ___________________ _ 

Mey~an muhare· Tayyare piyangosu Polonya 
besı lıaşlıvor -
-Başıara~· birine'.. ıahifed_•- ikramiye kazanmıyaıı bilet sahipleri Kabinesi ~stifa etti 
de ecnebı mahafıl buna ınan· • • Istanbul 13 (Özel) - Var· 
mamaktadır. 1,5 Jıra amortı alacaklardır. şovadan haber veriliyor: 

Cenevre 12 (A.A) - Mak· lstanbul 13 (Özel) - 'fay· 29680 29983 Polonya kabinesi istifa et-
simos finansal komitenin y · k b' d M yare piyangosunun dünkü lkiyftz Lira Kazananlar miştir. enı a ıne e · 
komitenin başkanlığına seçil· keşidesinde kazanan numa.. (Jojef Bek'in) tekrar dış iş· 
miştir. Onalblar komitesi on raları bildiriyorum: 272 957 57 1333 )eri nazırı olarak bulunaca-
aekizler komitesi olmuştur. 30 000 L• 3840 4004: 5907 8324 - .. l . 
Komiteye petrol istihsalitı ıra 8372 838:J 8847 9473 gı soy enıyor. 
yüzünden Meksika da alın- ' 1601 1935 2043 2966 Zavallı yavru 
mıştır. . 13. 065 Numaraya 14646 18116 18235 18554 Balıkesir 13 (Özel aytarı-

Cenevre, 12 (A.A) - Sı- "J 10170 12086 13682 13841 ' 
lah ambargosunu takip ede- 20 000 L• . . 25625 26336 26622 mızdan) - Kebsudun Ka· 
cek ambargonun harp endüs· ' l ra ~~~!! 20244 21036 21544 raçaltı köyünde 6 yaşlarında 
trisi için lazım olan ham 

12675 
!\.T 28042 280~9 28148 28 87 bir köylü çocuğu, harman 

~a:.d~eler ile diğ:r mamulat ı:~ umaraya 29406 y yerinde oynarken eline ge· 
uzderıneB kohnulacagkı' 58_?ılmkak- ı~abeı etmiştir. • çirdiği bir kibritle samanlara 
ta ır. u ususta ı muza e· tk•b• L• K l • • 
relerden taviz meselesi gibi 1 lll ıra azanao ar Dtıoktı gftn n dfto kazana· ateş vermiş ve kendisi de 
nazik mes'eler ortaya çıka- 28665 15227 mıyan bdUln ondabfr bUetler kaçamayarak vücudunun muh· 
caktır. blrtr boçnk lira amorti alı· telif yerlerinden yanmıştır. 

lstanbul 13 (Özel)- Italya Bin Lira Kazananlar caklardır. Çocuk biraz sonra ölmüştür. 
Habeşistan harbının Avrupa· 16833 9668 5411 7963 ...... •~•-.·••-•~•------
ya sirayet etmemesi için in- 3385 2614 21315 18882 
iiltere ve Fransa arasında 10139 23959 28917 22701 

esaslı temaslar başlamıştır. 500 Lira Kazananlar 
Bu temaslara büyük önem 2376 
veriliyor. 19ö0 

Istanbul, 13 (Özel) - Ha· 2:175 

2076 
1950 

3284 2727 
966 2425 

3850 2646 3805 
beşlerin ltalyanlarla esaslı 6913 
bir surette çarpışmak üzere 5713 
külliyetli kuvvetler toplıya.. 9133 
rak bir meydan muharebesi 8892 
için hazırlandıkları Londra- 10698 
dan bildiriliyor. 15684 

6613 
54 18 
93:JG 
7673 

ll:M6 
15997 
14899 

611~ 6105 
5338 5182 
9935 10355 
7073 7012 

11346 12100 
16749 16928 
14979 15182 

Niifus sayımı ~~~~~ 
19ö75 

Sayım günü kimler dı- 24583 

21543 
19697 

21961 22467 
19971 20317 

24905 25~21 25491 

b 1 b b ·1· ~7621 
şarıda u un a ı ır 12655 

27655 
1~793 

28734: 28964 
12791} 13035 

Genel nüfus sayımı için 13133 
atanmış olan sayım ve kon· l4028 

• 17323 

13270 
14981 
17658 

13569 13846 
14271 14751 
18429 18911 

trol memurları dün belediye 26j96 
mıntakalarmda toplanmış ve 2 ısoı 

26679 27077 27222 
23287 23628 23695 

orada belediye mıntaka amir- 23735 
leri tarafmdan kendilerine t567 8 
ödevleri anlatılmış, ayni za- 27396 

23914 
25796 
27444 

2414:l 24520 
26428 2ö!95 
27531 2i571 

manda 20 ilk teşrinde nü· -le-rd_e_i_n-ti-şa-r--e-de_n __ g_ü_n_lü_k_ 
foslarmı yazacakları sokak
lara gidilerek tatbikatta bu· gazetelerin müvezzileri ta· 

rafından satışına müsaade 
lunulmuştur. Bugün sayım 

merkez bürosu şef ve me· 
morları yakın köyler~ gide· 
rek köylerin sayımı ıçın 

atanmış olan sııyım ve kon· 
trol memurlarile görüşmüş 

ve onlara talimat vermiş· 
lerdir • 
Sayım memurları odan baş· 

ka 20 ilkteşrin genel nüfus 
sayımı günü 1400 kişi dışarı 
çıkabileceklerdir. Bunlar ge· 
nel hizmetlerle alakadar 
olanlardır. Meseli doktor, 
şoför, havagazı, elektirik, su 
tamircileri vesaire o gün bir 
ihtiyaç vukuunda meslekle· 
rinden istifade edilecektir. 
Genel nüfus sayımı hazırlık· 
)arı tamamlanmıştır. 

istatistik genel direktörlü
ğünden ilbaylığa dün gelen 
telgrafta aşaiıdaki bildirikte 
gelmiştir: 

l - Sayım günü ıebir· 

edilecektir. Müvezzilerle mad· 
rabazların sayımı sabahleyin 
bir içtima yerinde ayrıca te
min edildikten sonra satış· 

lara serbest bırakılacaktır. 
2 - Gazetelerin sayımı 

müteakip 21 ilk teşrin teş
rin pazartesi günü intişar 

edebilmeleri için ayrıca di· 
zici ve basıcılara ruhsatiye 
verilmek suretile matbaada 
çalışmalarına müsaade edi
lecek ve sayımları çalıştık· 
lan bina dahilinde yapıla .. 
caktır. 

3 - Sayım günü sayım 
ameliyesini takip etmek arzu 
eden ecnebi ve yerli gazete 
muhabirlerile fotoğrafçılara 
ve bunların binecekleri oto· 
mobillerin şoförlerine ruh
satiye verilecek ve bunların 
sabahleyin erkenden sayım .. 
!arının yapılması temin edi· 
lecektir • 

Yunan tarihinde 
bir merhale 

-Baştarafı 2inci sahi/ ede -

ve yapılan tadilat için bilyük 
bir para sarfedilmişti. Şimdi 
Kralın gelmesi yakın oldu· 
ğundan, sarayın parllmento 
kısmı, eski haline ifrağ edi· 
lecek ve saylavların kürsü
leri, tekrar eski ve tarihi 
parlamento binasına naklo· 
lunacaktır. 

Milletlerin tarihlerinde te· 
şehhüt miktarı denecek ka· 
dar az bir müddet için Yu
nanistandan kalkan kraJh .. 
ğın bu ıefer tekrar iadesi 
Yunan ulusu için çok önem· 
li bir hadise teşkil eder. Bu 
hadisenin, Rumlar üzerinde 
yaptığı tesir ise, az değildir. 
Kralcılar, büyük ve derin 
bir iştiyakla kralı beklemek
te ve yabancı memleketlerde 
yatan müteveffa kral Kos
tantinin kemiklerini bir an 
evvel Yunan topraklarına 
naklettirmek haves.ile çırpın· 
maktadırlar. Söylendiğine 
göre, bu mes'ele için pek 
yakında bir karar verilecek 
ve Kostantinin kemikleri, 
Palermodan büyük merasim· 
le Atinaya naklolunacaktır. 

Atina'nıo güzel bir yerin-
d~ ve deniz kenarında inşa 
edilerek (Elenikon) adı ve
rilen sayfiyede çok müteva· 
zı köşkünden sonra hadise
leri istişmam eden mulğa 
cumurluk batkanı M. Zaimis, 
cumurluk için verdiği yemi
ne derin bir sedakat besli· 
yen yegine adamdır. 

M. Zaimiı, müıvik bir ana 
ıibi senelerce Yunan mille· 

tinin başında bulunmuş ve 
siyasi ihtiraslardan her za .. 
man uzak kaldığından, mil
letçe son derece sevilmiştir. 
M. Zaimis, siyasal durumun 
değişeceğini daha evvel an· 
lamış olduğu için, eski baş· 
bakan Çaldarisin istif asından 
Pek az evvel general Kon· 
dilise gönderdiği bir mek .. 
tupta istifasını verdiğini bil· 
dirmiştir. Şu hale göre, M. 
Zaimisin yazdığı mektubun 
mürekkebi kururken, Yuna
nistan'dan da cumurluk kal
kıyordu. Cumurluğa aşık ve 
bütün mevcudiyetleri· bu re· 
jime bağlanmış olanlar için 
bu ne acıklı bir neticedir?. 
Cumurluğun ilgası, çok 

ani olmuştur. Cumuriyetci 
partilerin başkanları, olanca 
kuvvetlerile soğuk kanlılık
larıoı muhafaza ettiler ve 
tekrar kan dökülmesine se• 
bebiyet vermek istememiş· 
lt:rdir. Yunaniıtan'ın en bü
yük partilerinden biri olan 
liberaller hadisata uzaktan 
bakıyorlar. 

Bunların başında bulunan 
Sofulis, çiftçi partisi başkanı 
Papanastasyu, Abrar partisi 
başkanı Kafandaris, amele 
partisi başkanı Milonas ve 
muhafazakarlar partisi baş· 
kanı Mihalakopulos plebisit 
için ne gibi bir durum ala
caklarını henüz bildirmemiş· 
lerdir. Bu partilerin genoya 
iştirak edip etmiyecekleri 
malum değildir. 

• * 

Sovyet sporcuları 
23 Teşrinde şehrimiz· 

de olacaklar 

Cumartesi günü güreş mü
sabakaları olacak, Pazar gü· 
nü de revanş maçı yapıla· 
caktır. Dost devlet sporcu· 
ları ertesi gün saat 7 de 
şehrimizden ayrılacaklar ve 
tekrar Ankaraya dönecek· 
lerdir. 

P arisli terzi kızı
nın hayatı 

Baştarafı 2 ilıci sahijede • 
Vakıa, Lulu 85 bin lirayı 

aldıktan sonra.. Bir müddet 
lüks bir hayat içinde akıllı, 
uslu olmaktan çıkmamış 
fakat... Son günlerde Mon· 
te karlo muhitlerinde çılgın 
bir bayat ıürmeğe başla

mııtırl 
G.ızetedeki, havadislere

bakılırsa, Lulu'nin kazan .. 
dığı servet sene sonunu güç 
bulacaktır! Ve Paris yüksek 
sosyete hayatile . fazla meş· 
gul bir gazete: 

.. Piyanko parasından kim 
hayatının ıonuna kadar zen· 
gio kalabilmiş ki genç, gü· 
zel ve şuh bir terzi kızı ka
zandığı büyük ikramiyeyi 
muhafaza ve iyi idare edil
sin!" demektedir. 

l 


