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lzmirde çıkar, akşamcı aiyual ıazetedlı 

1 
Meşhur tayyareci Liodberg, 

, yeni yaptırdığı boynk bir 
yolcu ıayyaresile uzun bir 
seyahat tecrftbesioe çıka

caktır. 
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Tütün piyasası 
Dün açıldı 

~aburun-Mani;~ -havalisinde kum 
~yalar 60-90 kuruştan mal aldı 
~ pi1ua11 dlla açıl· te geçmeleri beklenmekte· 
~""· lierman Ye ·Felemenk dir. 
~Jalan Karaburun ve inhisar idaresi de yakında 
~ lıavalilinde 60-90 mlibayaata baılıyacak ve 

la mal almaia ba la- piyasanın yükselmesini te· 

' ''· . mine çalııacaktır. 
rlkaa kumpanyaları Bu sene Gavur köyündeki 

.. _~llbayaata batlama· tlitlnler fevkalide nefis ol· 
""·Mamafih bu kum-•I duğundan bura tlltlialerine •raa memurlan tiltlln 
~ •lanada bulunmakta fazla fiat •erileceği oranlan· 
~k~ beklemektedirler. maktadır. 

·~ bir luıım memurlar Tlitlln ubılarınıD rençber• 

.. 
tltlnlerl ayırmıı· (erimiz ve tecimerlerimiz için 

· ll•·1an• faali1•· ba11rb olmaııaı dileriL 

Sovyetler ~nkara· 
da 3-2 galip geldi 

Yeni hok6met, solluğa tahammQ) et
miyor, komOnistler sOrgOn ediliyor 

lstanbul 22 (Özel) - Ati· emrolunmuıtur. ilk partide 
nadan haber veriliyor: 28 kiti tayin olunan yer· 

Kral Naibi General Kon· Jere giinderilmek &zere va· 
diliı, Dlin gece geç vakit iç para bindirilmiıtir. 
itleri bakanı ile tilze baka- lçiıleri bakanının ıazete· 
nım ziyaret etmif ve her iki cilere verdiği diyevde; bil· 
bakanla uzun mliddet ko· kômetin içiılerini tanzim eyle· 
naıtuktan ıonra askeri ri- mek tızere ıiddetle hareket 

Maçın ~İtmesine iki dakika kala c ile de fikir teatisinde bu· etmek mecburiyetinde bulun· 
• lunmuıtur. Bu konaımalar· duğuna, tesbit edilen proı-

2-2 berabere idik. Fak at.. dan sonra Atinada isimleri rama karı• vukubulacak her 

Ankara 21 (Ôzel) - An· 
kara karııık takımı bugln 
ikinci maçım Sovyetlerle 
yaptı. Sovyet takımı bagln 
değiıik bir ıekilde çıkmııh. 
Bizim takım ise ıu ıekilde 
idi: 

Cihat, Reıat, Ltıtfi, Y aıar, 
İbrahim, Ihsan, Necdet, Va
hap, Muzaffer, Hakkı, Fik
ret. 

Maç, hafif bir yaimur al· 
tında cereyan etmeie baı· 
ladı. ilk dakikalar, her iki 
tarafıa akı•laril• ıeçti. lSci 

dakikada Vahap topu boı ka· zabıtaca mahfuz komüoiıtJe- hangi bir ıolluğa tahammill 

:::..::~ı:r.:tue~· b:~~':! ;.tiıüıiıiiıııiôiıfıôiiıııü~::ıiııi~ııııııiı~::unı:unnirmiilııüHiı:um:;. 
sonra çok ı&zel oyaam•i• 5 En bol ve doğru haberleri 1 
baıladılar, Yalnız Vahap = H b hl k = 
biraz dartunca. Dakika 21 § er gQn 88 8 arı ÇI 80 ~ 
bizimkilerin bir hllcumunda =A d 1 5 

~·~:ı..f::~ ~:.e .. r;,.>;~:~ 1 na o u GAZETESINDEI 
dııarı çıktı. a 1 ..... = 

25 inci dakika: Liltfi Va· i Bu abilirsiniz i 
hb d == - = a a erin bir pas verdi. -- == 
Vahap Fikrete ıeçirdi. Top E LONDRA, BEKLiN ve KOPENHA(;'daa Resim 5 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
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;zabıta Romanı = acarIS an, manya 1 e O· 

~Beyaz ~apağanın: lonyaya yaklaşmak istiyor 
_ l 'l'iirkçeye . A • SIRRI= GömhOşün ( Berlin) seyyahatından çıkan matbuat 
=22-10-935 Çeviren • KAMI ORAL ) d 
5 Tefrika Numarası : 69 = gürü İÜ leri ba)a evam ediyor 
~lllllHlllllllllllllllllllllUlllllllJllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll!llllfra (Zurih) te çıkan "Neue dostluğun doğmasını mem· mışhr. Aldığımız habere gö· 

- Söyleyin ne çalayım? diği ışık, Sevie'yi öir kat 
Diye sordu. Kora'nın neş'e· daha korkunç bir hale ko· 

ıizliği, salonu dolduraclara yuyordu. 
da sirayet etmişti. Bu mü· Gözleri kıp-kırmızı idi. 
nasebetle hiç kimse cevab Koranıo bu adama gönlünü 
vermedi. Biraz daha oturdu- vermiş olmasına kimse inan-
lar ve sonra dağıldılar. Boni, mıyor. l~te, günlerdenbiri 
odasına çıktı . Vakit geç oldu- bütün Hamilon zabıtasını it· 

iu için ıoyunub yatmağa karar gaf eden, Boninin uykuları· 
vermişti. Soyunurken, Kora oı kaçıran adam bu idi . 
ile Maknus arasındaki müka· Beş altı sivil zabıta me· 
lem eyi düşünüyordu. Ne söy- muru ile komiser Torner 
lediklerini anlamak istiyordu, Sevie'nin etrafıoı çevirmiş· 
fakat kimden? Genç Dedek· lerdi. Torner, Sevie'nio ba· 
tif dalgınlıkla ayakkaplarını şından ayrılmıyor ve ona: 
çıkarmadan yatağa uzandı. - Sevie, tekrar ediyorum, 
Uykusu gelmişti, tam dala- suallerime cevab vermezsen 
cağı esnada telefon çaldı. sonra pışman olursun. O 
Boni hemen mikrofonu eline gündenberi nerede saklanı
aldı. Emniyet merkezinden yordun? Honhard'ı öldürüb 
aranıyordu. Torner: parasını aldı~tan sonra ne· 

- Alo, alo, Boni, sana reye kaçtın? 
önemli bir haber veri· Sevie, dişlerini sıktı ve 
yorum. Sevie'yi yakaladık! onu merhametsizce tazyik e· 
sizin buraya gelmeniz faydalı den zabıta amirine kinli bir 
olacaktır · bakış fırlattıktan sonra ce-

Boni, heyecanla yatağın· vap verdi: 
dan fırladı. Giyinirken kendi - ~adam Honhard'ın Ö· 

kendine söyleniyordu : lümüyle hiç bir alakam olma-
" Sevie yakalandı ha 1 eğer dığını size tekrar tekrar ıöy· 

benim tasavvuratım tahakkuk ledim. Bununla beraber o giln· 
ederse, zabıta aleminde bir den beri nerede bulunduğu
harika göste~miş olacağım. mu söyliyeceğim. Gelip size 
Bu adam yarına kadar istic· teslim olmakla büyük bir 
vap edilir ve herşey anlaşı- budalalık gösterdiğimi şim-
lır .,. di anlıyorum. 

Zürcher Zeytünğ" gazetesinden nuoiyetle karşılıyacağına re; bu karar yakında Ro· 
tercüme edilmiştir: göre, son günlerde şu üç manyanın da iltihak edeceği 

Memleketin istikbalini em· devlet arasında geçen ha· Rus· Çekoslovak hava an· 
niyet altına almak ve siyasal diselerin Mnssolininin aley· laşmasının tabii bir · sonucu· 
dayancını sağlamlaştırmak hine çevrilemiyeceği bilhas· dur • 
istiyen Gömbüş'ün Hitler'e sa kaydolunmaktadır. Polonya yeni bir hava 
yaptığı ziyaretten sonra, Almanya - Polonya • Maca· müsellesini yalanladığı için 
Macar hükumetinin, Peşte'nin ristan müzakerelerinde bil· Şimdi Macaristan basını da, 
Roma ve Viyana'ya karşı hassa müşter~k bir hava Gömbüş'ün Almanya gezisi· 
aldığı durumda bir değiıik- müdafaası imkanlarının ge- nin gösterimsel mahiyetini 
lik olmıyacağını iddia etmek- nel hatlarının tesbiti mevcut hafifletmek maksadile, neı· 
tedirler. teknik ve hukuki nizamna- riyatının Önemli bir kısmını 

Bununla beraber Polonya melerin bugünkü şartlara uy- Titülesko'ya ayırmıştır. Me· 
Dış işleri bakanı albay Bec· durulması gibi mes'elelerin seli gayrı reımiğ Pester 
kin bugünlerde Budapeşte- görüşüldüğü zannolunuyor : Loyd, Macariıtanın tekimül 
ye gelmesi beklenmektedir. Meseli ikit devletlerin uçak· siyasasına karıı gelmekle 
ftalya, bir çok taraftan bü- larıoın, birbirlerinin ltoprak· ittiham ettiği yabancı bası· 
cumlara uğradığı sırada ları üzerinden serbestçe ge· nına ve küçük andlatmaya 
Berlin Varşova ve Budapeş· çebilmeleri ve karaya inme· karşı şiddetli bir polemik a· 
te arasında sistematik bir feri büyük bir ilgi : uyandır· çarak diyor ki: 

Yeni bir Man.;uk~o 
devleti daha 

Japon 
bile 

generali, Mongol ka
reis1eri ile kon uştıı 

Tokyo'dan haber veriliyor: 
Japon generali Doihara 

kabilelerden teıkil olunacak 
mahalJi kıtalarla bu illeri 
müdafaa etmek lazımdır. Bu 
maksada, Mongolistan prens-

"Mukaveleler, ıllel anlat· 

malar ve paktlar imzalamak 
peşinde olan M. Titiilesko 
ile M. Beaeı'in özel vagon· 
ları bütün kontinan üzerinde 
mütemadiyen gidip geldiği 

halde, bu geziler arsıuluıal 
basında timdiye kadar hiç 

bir heyecan uyandırmamıı· 
ken, sadece bir Macar 
devlet · adamının baıka bir 
memlekete gitmit olması, 
müthit gürültülere vesile 
oldu. Bunun sebebi, Maca· 
ristanın kendisine bir müt· 
tefik aradığı haberinin orta· ·-. 

22 Birinci Teıria 9SL
Şarkspor ve deo~ 
sporları yurduuuP 

kongreleri 
Şarkspor kulübiinüa, ~ 

lık kongresinin önümOıde~ 
27-10-935 Pazar günü ••11 

20 de kulüb binasında toP" 
)anacağını haber aldık. 8° 
toplantıya kulübün biltl' 
üyeleri cağırılmıtbr. GeoÇ" 
lere hayırlı verlıklar dileriJ. 

• •• 
Haziran ayında kurul" 

deniz sporları yurdunun ID' 
hilal eden yönetim kur11111°" 
nu yeniden seçmek içiD lef" 
kalide bir kongre yapıl•~ 
caktır. Önümüzdeki 27-10" 
Pazar günll öğleyinden ·~ 
vel saat 10 da Alaancak "' 
H. Partisinde toplanacak o'ıl' 
bu kongrede yeni seçiaı 1•; 
pılarak kulübün itleri b 
düzene konulacaktır. 

Nofus sayımı 
HOUln ilimiz kazals
rında muntazam oJdO 
Nüfuı sayımı hakkıod• 

mülhakattan ilbaylığa g~ 
haberler, 1&yımın, b6tilD ~
larda çok muntazam bi' 
halde yapıldığını bildirdi~ 
tedir. Hiç bir yerde bi~ 
kimse sayım harici kallll'" 
mıtbr. ~ 

--------------~-,,,,,,,,,...., ya yayılmasıdır. Bu h•b" 
temamen asılsızdır. sat" 
ıeyler Tunanın karııkı ,.. 
bilinde yapılır. Macari•": 
ıüel aanısiyonlar temi• a~ 
mek için kendisine m&tt• fi 
arayor, aadece ıağlaaı 
samimi dostlar istiyor.,, 
-Devamı 4 anca. ıalıifıJr" 

Boni saatine baktı. Gece Diye ilave etti • 
yarısından sonra iki buçuğu Torner son derece kızmıştı. 
bulmuştu. Şimdi, kimse ha- Sevienin bu sözlerini alayla 
ber almadan sokağa nasıl dinliyor gibi bir tavır takın· 

Çinin Çahar vilayeti iç Mon • 
golistaadaki Moogol kabile 
reisleri ve miimessilleri ile 
görüıtükten sonra Japonya
nın protektorası altında müs· 
ta kil bir Mongolistan teşki • 
lini Japon hüktlmetine teklif 

lerinden Dövan ve Su-iyan 
vilayeti ilbayı muvafakat 
etmişlerdir. MongoJislan me· 

deniyet ve kültür bakımın· 

dan çok geride kalmıştır. 
Almanya' da .. erza~ 

çıkacaktı? Hususile, ki ki- mıştı : 
racıların hepsi uykuya dal· - Gelip teslim olmak mı? 
mıı bulunuyorlardı. Ansızın, be adam, bari bunu söyleme 
papuclarıaı çıkarmak ve so· adamlarımız şimdiye kadar 
kağa yalın ayak fırlamak seni her tarafta aradılar, 
hatırına geldi. Boni, papuç· gine saklı olduğun yerden 
larıoı eline aldıktan sonra çıkmadın? 
ayaklarının ucuna basa basa Sevie derhal cevftb verdi: 
sokağa çıkb. Yarım saat sonra - Ben kendim teslim ol-
emniyet merkezinde idi. Bir mak istiyordum da ondan, 
bekci, Sevie'yi yakalamağa yoksa Hamilton'a başka ne 
muvaffak olmuş imiş gibi iş için gelecektim? Üç gün 
mağrurdu. Boni'yi tanımıyan mütemadiyen beni takib et
bu bekci, tereddütle Sevie-

tiniz, ben gelib teslim olma

mış ols&ydım, hiç bir zaman 

beni tutamıyacaktıDJzl 

Torner, Sevienin bu sözle· 

rioe son derece kızdı , fakat 
belli etmemek için: 

- Arkası var -

111---•--ı---. 

ediyor. Bu seyahatından muk· 
den'e avdet eden general 
oradaki Japon orduları baş 

kumandanına vaziyeti anlat

mış ve bu izahattan sonra 

gazetelere şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

" Çin kızıl müfrezelerinin 
Mongolistana girmemelerini 

temin için mongol kabilelerile 

meskun yerlerde bir tampon 
hükumet teşkil etmek ve bu 

Fakat bu lilkenin ·Japon 
yardımı altında medeni iter· 

leyişini bütün Mongollar iyi 
telakki edeceklerdir. Bet 
vilayetin birleştirilmesile vll· 
cud bulacak olan bu yeni 
devlet, kuzey Çin'de barışın 

ve güvenin tesisi için büyük 
bir amil olacaktır. "Mes'e· 
lenin kat'i halli için 30 Ey· 
lülde Çen·Çun şehrinde 
büyük bir kongre toplan· 
mıştır. 

~anisa vakıflar direktörlüğünden: 
Manisa me~kez ve köylerinde bulunan 4142 ağaç zeytinin 

bu seneki mahıulü art1rmaya çıkarılmıştır. istekli olanların 
25 -10-935 cuma günü Manisa evkaf direktörlüğüne müra· 
caatları ilan olunur. 18-22-25 3434 

lzmir Emrazı ~ariye 
başhekimliğinden: 

hastanesi 

darlığı var 
Askeri ve polis tedbirlerile köylolt" 

• re mal sattırmamak mes'elesı 
Tas ajanıininBerlin aylarının 

haberlerine göre; Almanyanın 
büyük ıebirlerinde et ve yağ 
kıtlığı görülmektedir. Devlet 

tarafından erzaka narh ko-

nulma1ı köylnnün pazara er
zak sürümünü azaltmııtır. 

Devlet mabfelleri bu kıtlığı 

geçen yıl hasılatıoın azlığına 

ayni zamanda halkın alım 

kuvvetinin artma1ına atfedi· 

yorlar. Halbuki asıl varlık 

bir taraftan iş mükellefiye· 

mek. yahut köyllileri def~ 
tin koyduğ fiattan erzak~ 
maya mecbur etmek 1 -~ 
gelecektir. Hariçten er &
ithaline döviz kıtlığı •• d 
vizlerin aıkert ihtiyaçlar "!;, 
tasarruf zarureti eng~I~ 
Aıkeri ve poliı tedbır 
ile köyUUeri mal ıatıtJl'f' 
mecbur etmek ise idik~: 
sızdır. Bu sebeple ~-~ 
tün dükkinJarda •• -
altıdan itibaren meseli t 

0
, 

gram yağ alabilmek içlll ~, 
zan sıralar teıekkül etlll' 

tedir. ,ılı' 

nin bulundurulduğu odaya 

sevketti. Boni, cinayet g ü· 

nündenberi zihnini işgal eden 

bu adamı yakından görmek 

için can atıyordu. Bir kaç 

dakika sonra bu adamla 

kartı karşıya gelmiş bulunu· 
yordu. Odanın ortasında 
elleri bağh bir halde yerde 
oturmuş olan Sevie'de insan i

l Halkevi 
1

, 

ilk ve Orta tahsil Hastanemizin 7 aylık yevmi ihtiyacından ı. ili 40 kilo 

tinin ve askeri kıt'aların ço· 
ğalmasından ve birde et 
konserve fabrikalarının sa• Alman gazeteleri b 1, 

yağ ve et yerine fasla P ~, 
tates yimelerini teklif etlll',, 
tedirler. Halktan baıılafl b'f 
bilha11a kadınlar gazete d•' 
muharrirlerine telefoll 'fi'' 
rek bu rejimi kendi . 11• -, 
)erine tatbik etmeği t•f 

kıyafeti kalmamıştı. 
Yumruklar1D1 sıkıyor ve 

bir esir gibi etrafına bakı
narak, çok kinli olduğunu 
ıöıteriyordu. Odanın tam 
ortasında asılı olan küçük 
bir elektirik lambas1nın ver· 

Sıhhat 

Balık 

Yağı 
Norveçyanın halis Morina 

Balık yağıdır. 

Şerbet gibi içilebilir iki 
defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhct 

s~.H ... H_A_T EzANESJ 

kursları açılıyor ekmek ile 1. ili 25 kilo taze sebze ve bir defada alınacak 
35 ton kok kömürü açık eksiltmiye konmuştur. 

vaş ihtiyatı için et ve yağ 

mahsulünü hemen kimilen 
toplamalarından ileri gelmek
tedir. 

Halkevinden: Halk ders· 
haneleri ve kurslar şube
miz, geçen yıl olduğu gi

bi, bu yıl da ilk ve orta 
tahsil kursları açmağa ka· 

rar vermiıtir. KurslarArap ' 
fırınındaki Dumlupınar ilk 
okulunda açılacaktır.Kurs
lara devam etmek istiyen-

Jer her gün öğleden son-
ra Bahribabadaki Halkevine 
giderek ve birer fotoğraf 

vererek kayıtlarını yaptır· 
malıdırlar. 

Kuraların ne zaman açı · 
lacağı ve derslere hangi 
saatlarda baılanacağı ay· 
rıca ilin edilecektir. 

1
' istekliler şartnameyi anlamak üzere her gün ve kat'i ihale 

günü olan 1 teşrinisani 935 cuma günü saat 1 Od~ emrazı sariye 
hastanesinde toplanan komisyona müracaatları. 15-21-26-31 

. 3365 
Buiday darlığının izalesi 

için ya hariçten erzak getirt• 

TAYYARE SiNEMASI l•---------1 BU GÜN 1---------•I 
Fraıısiska GAAL io yOksek ~ôhretini ebedileştiren senenin en bflyOk filmlerinden 

aa Solkalk çnçeğD oD 
iki saat devamlı kahkaha Nefis - musiki - Cazip sahneler 

Fransiska Gaal bu filimde zoraki erkek rolüde olup seyircileri güzel sesi 

ile gaşyetmekte ve mütemadiyen güldürmektedir. 

AyrH·a Foks '-DOnya havadisleri,,Türkçe sözlü Miki "Karikatflr komik,, 
DİKKAT : Fiatler ucuzlamıştır. 30 - 40 - 50 kuruştur. 

~--~~~ -------------------
Seans saatleri: Her gün 14,30. 16,45. 19. 21,15. Cumartesi 13,30. 14,30 Talebe ıeanıı 

ye etmektedirler. ~ 

Satılık motö~ ,ı) 
12 beygir kuvetiade (Di' bit 

markalı az kullauıfdllf ti' 
""Ot6r Htılıktır. TaliPı;.,. 
idarehanemize miraca• 
ilin olunur. 

DOKTOR 
Ali Agib 

Çocuk ffaıtabklar• 
Mtitehauıaı {J6 

1J..inci Beyı. Sokal' fi. 
~ on 3452 

---·---~ 

' .. 
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Olivier ve şOrek8- Fratelli Sperco Vapur Acentast w 

L• • ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
Si ımıtet vapur Aavera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı liaa .. 1"1 

acentası için y&k""alacak olan vapurlar 
Cendeli Han. Birind kor· "ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylille kadar 1tll 

don. Tel • 2443 alacakhr. 
Ellerman Linyn Ltd. "ACHILAS,, vapuru 24 eyUllden 30 eylllle kadar yQ1' 

Liverpool hattı: alacaktır. 

"FLAMINIAN,, vapuru 16 "HERCULES,, vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci tefriQ• 
rinci teırinde Liverpool ve kadar yilk alacaktır. 
Svvenseadan gelip tahliyede "HERMES,, vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teıriae 
bulunscak ve ayni zmanda kadar yllk alacaktır. 
19 birinci teırine kadar Li- "GANYMEDES,, vapuru 5 2 nci t~ırinden 8 2 nci tet• 
verpool ve Glaıgovv için rine kadar yilk al•caktır. 
yü'k alacaktır. Burgaı, Varna ve Kösteace limanları için yük alacaktır. 

" LESBIAN ,, vapuru 26 
8. teırinde Liverpol ve "HERMES,, vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar içi• 
Svvenıeadan gelip tahliyede y6k alacak. 
bulunacak ve ayni zamanda SVENSKA ORIENT LINI EN 
2 ikinci teırine kadar Liver· Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Oıl• 
pool ve Glaıgovv için yük ve lıkaadin•vya limanlara için yilk alacak olan vapurlar 
alacaktır. " VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 
Londra hattı: için yllk alacacaktır . 

• ...&.. " GASTILIAN " vapuru "VASALAND,, motörü 16 1 nci teırinde buradan hare• 
• ~ halen li.nanımızda olup 18 

ket edecektir. tetrine kadar Londra ve 

~ 
• 

O jl lu ll. Hull için yilk alacaktır. 
1K il] ru I "MARONIAN,, vapuru 20 

~ 
/ 8. tetrinde beklenilmekt~ 

"NORDLAND,, motaril 2 2 nci. teırinde buradan hare· 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

•

. J' olup 28 8. teırine kadar 
d"' ( ~ ' l t Londra ve Hull için yiik .... ıra~ ..l::>ANl..<Ası alacaktır. 

'--------------~~== ...... ~~--........ ~~~====~ "THURSO,, vapuru 15 
\1 N. V. 
\1. F. H. Van 

Der Zee 
1 

8. tetrinde Londra, Hull ve 
·~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!.. An ve11ten gelip tahliyede 

bulunacakhr. 
BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz il4ç 

ve tuvalet çeşitleri satar. 

The General Steam Navigatioa 
Co. Ltd. 

"ADJUTANT,, vapuru 30 
8. teırinde beklenmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yllk alacaktır. 
Deutsche Levante Linie 

.. SOFIA,, vapuru 28 8. 
teırinde Hamburg, Bremen 
ve Anversten beklenilmekte 
olup tahliyede bulunacaktır. 

Not: Vu.rut tarihleri •e 
vaparlann isimleri llzeriue 
cleiifiklllderden meı 'uliyet 
kabul edilmez. 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelone ve 
Cezair limanlan için yiik alacak vapurlar. 

.. ALBA JUL YA ,, vapuru 2 1 nci teırinde gelip ayni 
gilnde hareket edecektir. 

"SUÇEAVA,, vapuru 27 1 nci. teırinde gelip 28 1 nci. 
teırinde hareket edecektir. 

Yolcu ve yiik alır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyaıı 
Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 

"LEVVANT" mot6rfl 10 1 nci. teırinde yilk alacaktır. 
Hamiı: Uindaki hareket tarihlerindeki deiiıikliklerdea 

Acente meı'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıillt için ikinci Kordonda Tahmil ve TabliJ• 

tirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentalıtına mlracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

llinda yazılı tarihlerdeki değişikliklerle navlonlardaki 
deiiıikliklerde acente mesuliyet kabul etmez. 

-Sümer Bank--
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japoolar, Avrupadaki gailelerden bilistifade programlarını tatbik ediyorlar! •• 
Ma.;urideki sağ cenah japon kuvvetle

ri, mongolistana saldıracaklarnıış 
Tüccar sıfatile Mongolistana giden japon kafilesinin, erkanıharp· 

lardan mürekkep olduğu anlaşılarak tev~if edildildi 
lstanbul 22 (Özel) - Japon ordularının, 1'fançuri· 

deki sağ cenah ku\·vetleri, Mongolistana taarruz için 
bnynk hazırlıklara başlamışlardır. Moskovadan son 
gelen haberlere gôre, bundan biray evvel Mongo1ista· 
na giden Japonlardan bnynk bir kafile, Moogoliıtan· 

Korf o adasında ln
giliz tayyareleri 

da tevkif edilmiş ise de, Japon sefirinin ciddi teşeh· 
bnsatı neticesinde kısmen serbest bırakılmıştır. Mon· 
golietana tnccar sıffatile gittikleri halde bilahare as· 
keri tetkikata başlıyan bu kafilenin, Japon erkAnı· 
harplanndan mnrekkep oldu~u anlatılmıttır. 

Aksum, zengin 
bir hazinedir 

~~~--------~~-Bir tayyarede ikişer pilotla dörder Aksum'daki zengin kiliseler, don-
tayyare zabiti vardır yanın hiç bir yerinde bulunmaz 

. lıtan~ul 22 (~zel) - in- dün Korfo adasına gelmiı- lstanbul, 22 (Özel) - ltal· teıebbllsatta bulunmuılardır. 
ıılterenın, 203 uncü tayyare )erdir. loailiz tayyarelerinı"n h • d b 1 kt Söylendiaine aöre dünyanın fil M it • yan cep esın e u unma a • • ' 
ı oıuna mensup ve a a beherinde iki•er pilot ve dCSr· 1 b. • . biç bir yerinde, bu kilise-

kuvvetlerine mülhak 2 bü· " o an ecne ı gazetelerıaın l d ld .. k d d • ı· 
d 

b · · d er e o ugu a ar eger ı 
yllk bombardıman tayyaresi er tayyare za ıtı var ır. 3zel aytarları, Akıam ıeb· avani yoktur. Akıum ıeh· 

L d E
s • d• • • • rindeki kiliseleri ziyaret için riadeki mabetlerin hepsi, 

Or en ıza• Abuno (Metropolid) nezdinde birer hazinedir. ............ 
hat verecek ölü kral ve krali

Avam kamarası, bugün öğledeıı 
sonra toplantısını yapıyor 

lstanbul, 22 ( Ôzel ) - lanbda baıbakan Baldvia 
ile dıı itleri bakanı Sir Sa· 

Londra'dan haber veriliyor: 

Avam kamarası, bugün öi· 
)eden ıonra fevkallde ıu· 

rette toplanacaktır. Bu top-

muel Hoar'dan ıonra Lord 
(Eden) in de Cenevre mllıa· 
kereleri hakkında uzun izahat 
vermesi mukarrerdir. -··· Yugoslavya 

Ankara ya 
uçakları 
gelecek 

Dost devletin uçakları bayra
mımıza iş.tirak edecektir 

lıtanbul 22 (Özel) - Cu· ve oradan Ankaraya geçerek 
murluk bayramı miinasebe- .. yapılacak törene iıtirak ede-
. . cektir. Dost devletin tayya-

ble Yuıoslavyadan bır tay· 1 • ı t b ld t•• ı re erı, s an u a oren e 
yare filosu latanbula gelec:ek kartılanacaktır. ............... 

yarın toplaniyor 
lıtanbul, 22 (Özel)- Fran· tere avam kamarasının top• 

aız kabinesi, yarın cumur )andığı bir sırada Franıız 
baıkanı Milsyll Lebrun'un kabinesinin de fevkallde 
baıkanhğı altında f evkalide toklanmaıına bil yük önem 
aurette toplanacaktır. lngil· veriliyor. ............ 

Yunanistan 
162 Milyon okka huğ· 

day ithal edecek 
lıtanbul 22 (Özel - Ati

nadan hı ber veriliyor: 
Yunan hükumeti, Yunaniı-

tanın iaıe ihtiyacını temin 
için hariçten buğday getirt· 
mek mecburiyetini hisset· 
mittir. Bu ıebeple dıı mem· 
lektlerden ithal edilecek 
buğday miktarı tesbit edil
mittir. ithal edilecek miktar, 
162 milyon okkadır. 

Avaryana 
Cenevreden cep· 

heye gidiyor 
lstanbul 22 (Özel) - Ha· 

beıiıtanın uluılar kurumun· 
daki bat delegesi Milıyll 
Avaryana, bu gllnlerde Ce· 
nevreden ayrılacak ve Oga• 
den ct.pheaine giderek kıt'a· 
lardan birinin kumandaıını 
llzerine alacaktır. 

~elerin kemikleri 

Atina üzüm tecimer·a 
l!t 

leri toplanıyor 
lıtanbul 22 (Özel) - Yu· 

nan ekonomi bakanhğı;llıüm 

mahsulllntın dış piyasalarda· 
ki durumunun ıılihı için bil· 

tnn llzllm tecimerlerinin it· 

tirakile Atina'da bllylik bir . 
toplantı yapılmasını emr· 
etmiıtir. Toplantı, bu hafta 
içinde Atina tecim ve en· 
dilstri odasında toplanacak
tır. 

lzmir muhasebei 
dorlOğünden: 

hususiye mil· 

Bedeli muhammeni 
Lira K. 

Cinıi 

350 00 Binek otomobili Şevrule garajında 

Bedeli peıin verilmek llzere viliyet eski makam otomo· 
bili 18-10·935 tarihinden 28·10-935 tarihine kadar 10 glln 
mllddetle temdiden açık artırma ile aatılaia çıkarılmııtır. 

isteklileri ihale gilnll olan 28-10-935 pazartesi gllall 9 dan 
12 ye kadar depozito veya bank mektubu ile vilAyet daimt 

encümenine milracaatları. 3473 

lzmir muhasehei 
dnrlttğünden: 

hususiye mü-

Villyet konağının perdeleri 10 gun mtlddetle temdiden 
ekıiltmiye konulmuıtur. ihale l·ci teırin ayının 24·cll per· 
ıembe ıün& ıaat 11 de villyet encllmeninde yapılacaktır. 
istekli olupta ı•raiti 6irenmek iıtiyenlerin villyet encümen 
kalemine mllrıcaatları. 3474 

Sarayda kraliçe ile Pasavan karşı 
karşıya konuşmağa başladılar 

liçe, Şövalyeye tatlı bir ı,.· 
kışla baktı ve: 

Dedi. 
Pasavan: 
- Evet, dedi. Bunlarda 

gelsin!. 
Biraz sonra bu alay Pariı'in 

ıokaklarandan saraya doğru 
yürüyordu. 

Saitano, binbir klifür ile 
kapıyı bunların arkasından 

kapattı; hiddetinden titriyor, 
dişleri gıcırdıyordu. Merdi· 
venden yukarı kata çıkmak 

istedi. fakat tlizlerinin bağı 

çözülerek olduğu yere düıtü 
ve b_ayıldı . 

Grandi, büyilcüyll zorlukla 
kaldırdı, bir koltuia oturt· 
tu ve: 

- Size, Pasavanın eliniz-

den ka(ırılacağanı söylemiş· 

tim de, dinlemediniz! Dedi. 
• • • 

Kraliçe, Pasavanın kolu· 
na asılmıı gibi dayanarak 
ilerliyordu. Bu ıuretle sara

ya giderlerken, Bua Redon 
arkadan kendi kendine: 

- Kim bilir, bu adam 

kraliçenin muhafızlara ku· 

mandanı olmıyacak mı? Di· 
yordu. 

Nihayet Senpol sarayına 

vardılar. 
Bua Redon adet veçbile 

asma köprllyll indirdi, kra· 

- Eğer korkuyorsan, bll'. 
radan geri dönmeie serbe,ı 
sini dedi. . 

Pasavan cevap verecejl 
yerde, hepsinin önünde ~·· 
rayın köprilıünden ilerlediJ 'b 

Kraliçe de Pasavan'• ta~ 
etti. Biraz ıonra artık ıar•· 
yın iç dairelerinde idiler. 

Devamı :!,, 

Ankara' da 
Yapılan tenis maçlıatı 

Ankara 22 (Özel) - JJ8' 
öileden evvel teoiscilerilPİ'' 
le Sovyet tenisçileri arı'111' 
da maçlar yapıldı Dabld• 
NekrakoHki·Midivani, St 
d~t-Ka~akaı 6-2, 6-2, 6· .Oı 
Mıdvanı, Tilrk Frengi 6-2,6 
6-0 yendiler . 

Sovyet · Ankara JJIS( 
- B~ıarafı birinci sahif ed' "' 

V ahabın ayağına geldi ~ 
Vahap güzel bir eıape • 
topu Hakkıya geçirdi. 1',JI 
ci ile karıılaıan Hakkı rı.,a 
bir vuruıla topu ağlara ta~· 
tı. Bundan sonra 32 inci V 
kikaya kadar bizimkiler ~ 
kim oynadılar. fakat bu0 3J 
sonra Ruılar açıldılar ve 
üacll dakikada bir bOcod' 
yaptılar. Bu hücumda Lelı~
vıkinin çektiii ıut biıiosJıİ

1 

lerin ayaiına çarparak k•1~ 
mize girdi ve birinci de~~~1 
bundan sonra hiçbir de~r.J. 
lik olmadı. 1-1 beraberP'~ 

bitti. 
ikinci de;..e: 
ikinci devreye 4,10 I'~ 

başlandı. Bu partinin ilk ,P1 

Jaranda çok hakim oya•1~ 
duk. Fakat elimize ı•' 
btUiln fıraatları kaçırıyord~ 
Bntnn akınlarımız, bak• ,-1 
hakıız müdahalelerile k ti" 
liyordu. V ahabın ye 
Ankaralı Niyazi geçmiıti· r 

18 inci dakikada Sod~ 
ler ofaaidden bir gol ~ 
attılar. Bizimkiler ba ili' 
itiraz ettiler. ' Oyun kı•• ~t 
milddet tehir edildi. f ~ 
dinleyen olmadı. Ve te k~,t 
oyuna baılandı. Biıilll , 
çok asabileımiıti. MOt::;, 
diyen Sovyet'lerin kıl ,_ı 
akıyorlardı.Gene bir hO~ 
da Hakkı, Nuri'nia .,e_1J• 
pası kafa ile Sovyet k.. ,. 
nin ağlarına taktı. Ve bel 
berliii temin etti. bl' 
Bundan ıonra maç ço~ 

yecanh geçti. Her iki 
ta akınlar yapıyorlardı. ~' 
fakat Ruslar ıon dakik . ,_, 
kalemizi sıkı bir çenber ıÇ .t.i . 'ar aldılar. Oyunun bitmellO 1,..ı· 
dakika kala, muhaciml•:ı,,• 
zin hati11 yilıllndeD Oç ~ 
golü de yedik ve b6yl• ~ 
sabayı 2 • 3 mağlQp terke 

Sarayda bir RuoJ 
Bj Döl.BERD. 

Zevkle okuyacağınız. Yeni romaoıOJ•"' 
yakın~u başhyoruz .. 


