
laribi izerleri tetkik ede-1 
tek olan heyet bu sabah 
Ertuğrul yata ile şehrimize 
g~lnıiş ve otokarla Söke'ye 
gitnıiŞtir. 

.........:::::::-----------------------

e ULUSAL 

lımirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

• TDrkiye bava turu hu sabah 
bitmiştir. Son filo saat 8,30 
da şehrimize gelmiştir. Uı·ay 
tayynrccilere bir şölen ver· 
miştir. 

~: 2 - No : 48~ Telefon: 2776 - Cumartesi - 14 Eylül 193_5_________________ Fiatı (100) Para 

lngiltere 
~ . 

Süveyşi Kapatacak .. 
Cenevre konuşmaları bir dereceye kadar renk verdi 

ltalya, çizmiş olduğu yoldan 
ayrılmıyacağını söylüyor 

Muğla . 
l\feıııleket hasta
haııesi rontkeıı 

• • 
getırttı 

Muğla, 13 ( A.A ) - Hu-
susi muhasebe memleket 

1 Tarihi incelemeler 
1 

Bölgemizde önem-
li arastırmalar 

' ~~---~-----~~-
8 u sabah gelen l~üı·k tarihi tetkik Son kararı verecek olanheşler komitesi, öuümt\z

deki Pazartesinden evvel toplanamıyacak has~aha~esi _için. b~r ront~en. cemiyeti kurulıı Süke've hareket etti 
makınesı gehrtmıştır. Makıneyı • J 
yerinde kurmak için bir de 
uzman gelmiştir. Rontken 
cıhazı en son modeldir. 
Cihaz ilin büyük bir ihtiya
cını gidermiştir. 

Cezair 
Bu sene çok şarap 

yetiştirmiş 
Istanbul 14 (Özel) - Fran

sa tarım bakaolıiı, buğday 

Ceııcvre"de uluslar kurumu bimm i .. _ • •. r için busust bir komisyon 
~ ~diı-:-Ababa 13{A.A) _ racaataoı tamamen tasvıp d · maktadır. Uluslar. sosyetesi- teşkil etmiı ve tetkikata 
~ ~oır He M. Laval'in en tiğini-;öylemiş ve durumÜÔ nin üyesi olarak bütün dev· baılamııtar. Franıa'da bu yıl 
'-~ille umudları hududu- kendisini endişeye düşür· letler M. Mussoliniyi teşriki bir çok mahsuller fazladır. 
~.leçen söylevleri resmi mekte olduğunu ilave eyle· mesaiye çağırmak için son Yalnız Cezair'de 19 milyon 
'-ti~lerde fevkalade iyi bir miştir. bir gayret aarfetmiş olduğun- litre ıırap yetiıtirilmittir. 

,1 hasıl etmiştir. Son bir faaliyet: dan dolayı M. Laval'a kartı Fransa hükumeti, ıarapcılara 
"lııerika'mn durumu: Cenevre 13 (A.A) _ M. minnet ve şükran hissetmek- yardım etmeğe karar ver-

~'York 15 (A.A) _ M. Laval'in söyle\İ asamble üze· - Det'amı dördüncü sahifede miştir. 
1f. e!t M. Hul'un ltalya ile rinde çok iyi bir tesir hasıl ·~~----------
~~·••tında Kelloğ paktına -~~mişti!'.:_ Çün_!l~- asa~~~-bu Harp haşlat başlamaz 

& 1 
•diım·~;~:;;:~;;~iiEf:;;:::~bir davet ••r· lngiltere Süveyş ka 

Selçuk'tu lsa bey camii 

Türk tarihi tetkik cemiye· lar ve Ertuğrul yatında bir 
ti aıbaıkanı Afet'in baıkan· müddet kaldıktan sonra bir· 
lığındaki 16 kiıilik hey'et, likte pasaporta çıkmışlardır. 
bu aabah saat 1 de Ertuğrul Buradan otomobillerle Al
yah ile ıehrimize gelmiıler· sancak istasyonuna gidilmiş 
dir. ve saat 7,SO de özel otokar· 

Hey'eti, ilbay Fazlı Gileç, la Sökeye hareket edilmiştir. 
C. H. Partisi ilyGn kurulu Hey'et Söke'den otomo-
baıkanı Avni Do;an, aııar· bille Kupdasına geçecek ve 
bay, ıazeteciler ve alikadar orada tetkikat yapacaktır. 
zevat bir motörle karıılımıı· -Deı:amı 4 üncü Sahifede-

••••• erut konsolosu- nalını kapatacak 
~ U h • h • Id • • ._ • 1 · ı · d b. h. k NegOs, Fransızca bir söylev verdi 
~ zun ır } ırıgı ugı iZ OUanmaSJDlll mil ım ır IS• 
b -·-· mı Süveyş kanalt etrafmda toplandı Italyanın ithamla-
~ Qsyalarmda ili komiserlik işareti -
lılunaolar mallarını deı·hal alacak rını protesto ediyor 

Gasıplar elinde bulunan 
vatandaşlarımıza aid emlakin 
kendilerine teslim edilmesine 
ve tescil için yapacakları 
müracaatlarının kabul ve der 
hal inceleodirilmesine ve va
tandaşlarımıza azami teshilat 
gösterilmesine ve işlerinin 
-DP.v11mı 4 r1ncü snhifide-

Sıw 1)'e r la,k Jevkalüdc).omiseri 
'i), t Vatandaşlarının Su
' t 

0Praldarındaki hakları
~ l(Otu .,. k 11 1Dası ve mülkleri-
~ · tndile · · · ı ~•~ita rıne gen ven me-
~k111J1P•lrnası gerekli iıler 

"-ıaı'& • Berut baş konso
~ti il~Ull Yazısının bir Ör· 
b.'•ti,. '[1·~~•ra gönderil· 
~1-,1 i ,12ılı vatandaşların 
.,_ ) Yı •nlamları için aıa· 

•aı1or111: 

• • 
2(, iL K TEŞRiN 
1935 Pazar günü 

Sayım memurları, sa
yım kontrol memurları, 
bu işle ilgili resmi orun-

lar, bfiyOk ve küçfik 
işyarlar, sayıma girecek 
hntOn yurd da~ l n r ve 
yurdda oturan yabancı· 

lnr bir tek ödevle yn. 

knmlndnrlcr: 
NE BiR EKSiK. NE 

HIR FAZLA 
Tnrk ulusunun sa-
yısnn doğru çıkar· 

mak 
BAŞVEKALET 

İSTATiSTiK UMUM 

M0D0RL0G0 

\ 

lngiliz lıarp gemileri 

lstanbul 14 (Özel) - in· önemli bir tesir yapmıştır. 
giliz donanmasının mühim Söylendiğine göre, doğu Af-
bir kısmı, Süveyş kanalı et- rika'sında harp baılar baş· 
rafında toplanmııtır. Bu top· lamız, lngiltere Silveyı ka· 
laaıı, Siyaıal çevealırde çqk nıhnı kıpıtıcıkter. 

~~~--------~~-imparator, icabedeı·se her türln teca· 
vüze karşı koyacağını söylüyor 

Loodra 13 
(A.A) - Adis-
Ababadan Rö 
ter ajanıına 
bildiriliyor: 
Habeş impa

ratoru, bu ak-
şam radyoda 
Avrupa ıçın 

Fransızca bir 
ysöylev vermiş 

ve bu !IÖylev· 
de Ual - Ual 
hadisesi ha· 
kem komisyo
nunun hükmü
nü hatırlattık
tan sonra, ltal
yan muhbra
sındaki itham
ları protesto 

ederek, bunun 
yalan olduğu· 
nu böyle miş- Jlabe~ imparatoru 

ti r. 
Negüs, Habeşistanın bu 

muhtıraya cevap vereceğini 
ve Cenevredeki Ha beş dele· 

geler hey'etinın bir uluslar ıos• 
yelesi tahkik komisyonunun 
tıtkiliai iıteaıek için talimat 

aldığını bildirmiştir. 

imparator, memleketinin 
Cenevrede hak ve adalete 
uygun bir anlaşma temenni 
ettiğini ve fakat icabederse 
her türlil tecavüze karşı ko
yacajını ıöyleaıiılir. 
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§ Zabıta Romanı ~ 
Yuoanistanıu bazı yerlerinde açlık var 

Epir Halkı, Arpa, Buğday 
Yerine Yulafa Razıdır 

- -- -- -- -- -
;Beyaz Papağanıni 
-- ' Türkçeye. A 1SIRRI~ 
=: 14-9-935 ce;:.::: :.~~~ .~~AL ; 
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Dokuzuncu fasıl 
Paravanın arkasında saklı 

bulunan Boni, heyecan için
de idi. Saklı butunduğu yer
den fırlayıp o da kasketi 
görmek istiyordu. Bu kasket, 
acaba nerede bulunmuştu? 
taharri işlerine yeni sulük 
etmiş genç bir Dedektif için 
bu kasket, çok enteresan o· 
labilirdi. Belki de yakalanan 
bu ip ucu sayesinde bir çok 

şeyler meydana çıkarılabilirdi. 
Boni, birin içinde bütün 
bunları düşündü, fakat saklı 
bulunduğu yerden nasıl çı
kabilirdi? Boni bunları dü
ıünürken, Con Straun, kas
ketin astarı arasındaki kuı 
tüyünll alıp papağanın ka
fesinden içeriye uzattı. Bu· 
nu gören papağ'an, ıiddetli 

bir hücum yaparak Con'u 
ısırmak istedi. Bu esnada 
papağanın tllylerinden bir 
kaç danesi düıtü. Con Stra
un, yavaıça, bu tnylerden 
birini çekti ve kaıketin as
tarı içinde bulunan tüyle yan 
yana getirdi. Hiç şüphe gö
tllrmlyecek derecede bir mü
ıabihet vardı. Her iki tGy, 
papağanın Ulyil idi. 

Con Straun, tuylere bir 
defa daha dikkatle baktık
tan sonra: 

- Ru kasketi nerede bul· 
dunuz? 

O;ye sordu. Dedektif, der· 
hal cevab verdi: 

- Şefim, Doktorun size 
söylediklerini hatırladınızmı? 
Bu kasketi, Doktorun bah· 
çesi yanındaki pa11jda bul· 
dum. Doktorun söylediıi 
adamın adımlarını tesbit et· 
meje çahıırken, yol üzerin· 
de bu kasketi gördüm. 

Henüz isticvabı bitmemit 
olan Maknus oturduğu yer· 
den dikkatle kaskete bakı· 
yordu. Taharri imiri, kasketi 
kendisine göstererek: 

- Bu serpuşun kime aid 
olduğunu tayin edebilirmi· 
siniz ? 

Diye sordu : 
- Hayır, yalınız bu kasketi 

pansiyonda oturan bütün ki· 
racaların, şemsiyelerini, bas· 
tonlarını raketlerini astıkları 

Ulusal 

Birlik 
Cil.ndelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşda Öktem 

Neıriyat müdürü : 
llamdi Nıizheı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikincı 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruı senelik 
400 11 altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilroıuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare· 
hanede kararlqtırılır 
Basaldıjı yer :ANADOLU 
matbaa11 

aşağıdaki büyilk dolapta 
görmüştüm. 

- Sevie bu pansiyondan 
kaçtığında, hava yağmurlu 
muydu? 

Maknus, düşünür gibi bi· 
raz önüne b•ktı ve katları· 
nı çatarak; 

- Durun söyliyeyim, Se
vie buradan kaçalı tam 8 
gün oluyor. O kaçarken, 
kiracılardan matm•zel Sep· 
bend, yağmurun Markuı ser· 
gısıne zarar vereceğinden 
bahsediyordu. Bu iyice ha· 
tırımda kaldı. Sevie, o gün 
bu panıiyondan ba9ka yere 
naklediyordu. Mahaza kat'i 
ıurette temin edemem •• 

Taharri amiri, Maknaı'un 
söylediklerine dikkat etmi· 
yormuı gibi anıızın sordu: 

- Sizin, Madam Hon
bard'la lıiç m&nasebetiaiz var 
mıydı? 

- Hayır, kendiıiai phıen 
tanımak naıib olmadı. Be
nimle koauımak iıtediiini 
ıöyliyormuı. Ben de bir gin 
ziyaretine gitmeii d&tiln
mOıtilm. Fakat meııuliyetim 
haaebile bir tUrlB fidemi· 
yordum. 

Con Straua, bu kadarla 
iktifa etmeji muvafık bul
mut ve Maknaı'un y&zllae 
tebesaimle bir kere daha 
baktıktan sonra: 
- Teıekkilr ederim mllıy& 
Maknuı, ıizi daha fazla ra• 
hat11z etmiyeyim. fidebilirai· 
niz. 

Diyerek Maknuı'a müsa· 
ade etmiıtir • 
Maknuı, odadan çıkarken 

Con Straun, kaıketi getiren 
Dedektif Griyin'e ıa emri 
veriyordu: 

- Pansiyon ıabibi madam 
Pontea buraya kadar zahmet 
etsinler. 

- Arkası tıaT 

Ökeflrenler? Mut· 

laka (Okamentol 

ôksflrftk şekerle

rini tecrObe edi 

ıiz .. 

Ve Pflrjeıı ~abapm 

en Ostnn bir md!· 

bil ~ekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgfln 

Yahudileri • 
Zl· 

raattan para 
kazanıyor 

Kudüs - Bu ıene iptidasın· 
dan şimdiye kadar Filiıtine 

giden Yahudilerden yüz bin 
kişi yerleımiı ve bunlar, 32 
bin dönüm arazi dahilinde 
zer'iyat yaparak, 507 bin Mısır 
lirası kir temio eylemiştir. Bu 

~pir gençleri, gaz~telere verdikleri 
Yunan halkından yardım 

·ıe 
bir beyannadle 1 

dileyorlar 
• 'ıt•ll gc· 

vaziyet, bir çok Yahudilerin Av 
rupadan Filiatine geçip ora· 
da yerleşmelerine vesile ol
muıtur. 

Amerikalı 

Seyyahlar 
Bu sene Avrupaya 

akın ettiler 
Pariı - Ba sene Mayıstan 

Temmuz ıonuna kadar Ame· 
rikadan Avrupaya 130 bin 
Amerikalı seyyah gelmiıtir. 
929 yılındanberi Avrupaya 
bu kadar Amerikalı seyyah 
gelmemitti. 

Yunanistan'ın bazı yerle· 
rinde müthiş bir açlık baş 
göstermiştir. Epir gençleri, 
bütün Atina gazetelerine bir 
beyanname göndererek neı· 
rettirmişlerdir. Bu beyanna
me hlilisaten şudur: 

Yunan gençliği, bil ve is· 
tikbali noktasından Yuna· 
nistan'ın hakiki sahibidir. 
Bu itibarla Yunan gençliği· 
nin, Epir'deki kardeşlerile 
alakadar olması lazımdır. 
Epir halkı bugün feryat edi • 
yor ve açım diyor. Epir hal
kı, hastalık ve sefalet altın· 
da inliyor. istediği, bir par• 
ça kinin ve yulaftır. Yulaf! 
Yunaniıtanın diğer tarafla
rında domuzlara yedirilen 
yulafı iıtiyor. Yunan gençli-

önemli bir söylev 

Düşman, Fransa
nın kapısındadır 

·-·-· Rus · Fransız antlaşması hiı· kuvvet
tir. Fakat barış için teminat değildir 

Franıa'da Verkor b&lge· ı Bu muahedenin ruhu, Al-
aiade yeni teıia olunan mek- manyanıa ıon hareketlerile 
teplerin açılma töreninde ortadan tamamen kalkmış 
Radikal Sosyalist ıaylavlar- bulunuyor. Almanya, şarki 
dan (Leon Arşiaebo) Si· Avrupada arazi · istiyor ve 
yasal bir s&ylev vermiıtir. günün birinde bu araziyi ele 
Saylav bu söylevinde ezcilm· geçirmek için elinden ne 
le demittirkl: gelirse yapacaktır Haıırlanı· 

- Uluılar kurumu, ku· yor, durmadan harp için ha· 
rumu, Avrupayı ıtablize ede· zırlanıyor. 
memittir. Fransa'nın, Rusya ile yap· 

Almanya, bütlln dünyanın tığı an tlaıma, barış ıçın 
mal6mu olduğu üzere, mil· belki bir kuvvettir, fakat hiç 
temadiyen ıilihlanmakta ve bir zaman teminat olamaz. 
bomba imali için cihanın Fransız gençliği bugünkü 
dört bucağından bu ipti- durum karşısında gafil ha· 
dai maddeler celbeyle- reket etmemeli ve düşmanın 
mektedir. Versay muahede- Fransanın kapısında bekle· 
si, artık iımen mevcuttur. diğiai anlamalıdır. 

~~~~----.-.~.-.·~~~~~~~ 

Almanya 1 

Endüstrisine Ja-
zım olan iptidai 

maddeler 
Almanya' da döviz azlığı 

mübadele cereyanındıt ta· 
dilit yapılmasını intaç et· 
miştir. 

Dr. Sehac:ht'ın yeni planı 
Alman endüstrisine lilzumu 
olan iptidai maddelerin, 
müstahsil memleketlerden, 
milbadele yolile temin etmeği 
istihdaf etmektedir. 

Fakat bu ıiıtem bilhassa 
cenubi Amerika devletlerile 
giiçlGkle yürümektedir. Al
man ihracatının seviyesini 
yilkseltmeğe azmeden .D~. 
Schacbt, Dumping makıadile 
bir milyar marklık bir tah
ıiıat ayırmıştır. Bu para 
Almanya'nın yabancı mem· 
leketlere ilıraç ettiji mallann 
fiatıaı indirmek haausunda 
kallaaılacakbr. Ba ıiıtem 1 
Temmazdaaberi tatbik edil· 
mektedir. 

Italya 
Amerikadan çelik 
ve benzin alıyor 

P oma - ltalya hükumeti, 
AmeriL adan külliyetli mik
tarda benzin ve çelik mü· 
bayaa etmeğe başlamıştır. 

Bu ayın nihayetinde vasi mik
yasta buğday siparişleri ve
rilecektir. 

Define hikayesi 
Yapılan araştırmada 

hiç bir şey huluoamadı 
Devlet demiryolları seki

zinci iılctme müfettişliği 
anbarlarında bir define gö-
mülü olduğu bundan bir kaç 
gün evvel viliyete haber 
verilmiş ve tayin edilen bir 
memurun nezareti altında 
tabarriyata başlanmıştı. 

Üç günlük araştırmadan 
sonra hiç bir şey bulunama· 
dığından, bu ihbarın da 
diierleri gibi efsaneye ben· 
zer olduiu anlaıılmıt ve 
taharriyattan aarfınazar edil
mittir. 

ği; harekete gel, ve birleşe· yannamesı, Yuoanıl' bir te• 
rek elinden gelen yardımı nel efkarında öaeaı 1 tflka· 
Epirli kardeşlerin için esirge- essür uyandırmıştır. ate•el&t 
me, Atina, Pire ve civar met sefaletten Dl çlll'k 
şehirlerde oturan mesut Yu- hastalıkların ön~oe g~ı1'1' 
nan gençleri; bugün açhktan üzere acil tedbırler ~ ,dil• 
inliyen Epir halkının yardı· beraber, halka tevı~kdırdt 
mına koşunuz! mek üzere yeter mı 

Epir gençlerinin bu be- un da göndermiş~ 

Dünyaıi·ı~- en bii-
yük şosesi 

Şose, Kaleden başlıyarak Edirlleye 
gelecek ve lstanbula ulaşacakt•ri'

·eı• Dilnyanın en büyük şosesi nuşmak ve inşaat proJ ~ 
için tanzim olunan proje ik· tetkik eylemek iiıere "'' 
mal edilmiştir. Bu şose, Ka- peştede ÇekoslavakY• ar' 
leden başhyarak Brüksel, lavlar meclisi bioa1111d• _,. 
Frankfurt, Nürenberg, Lints ulusal bir kongre toPlt 
Budapeşte, Belgrad ve Sof- k re çek~ 
yaya kadar gelecek, oradan- caktır. Bu ong . ' ek0.-.1111' 
da Edirne yolu ile lstanbula lavakya ekonomı . kl•f'r" 
ulaşacaktır. bakanı müıyü Vı~oplt' 

Yolun inşası için yapıla- baıkanlığı altında 
cak masraflar hakkında ko· caktır . 

~~~~~----..--·--·-----~--------
Belediye 

Tenbihatıoı dinle
miyenler 

Belediye tcnbibatına riayet 
etmiyen esnaftan bazılarının 
para cezasına çarptırılmaları, 
belediye daimi kurulunca 
tak:urür etmiş ve bu gibilere 
ayrıca da ihtaratta bulunul· 
ması teosib edilmiştir. 

Hayvanlar 
logiltere'de nasıl hi· 

maye olunuyor 
Hayvanların en çok hima

ye gördükleri memleketin, 
lngilterc olduğunu iıidirse· 

niz inanınız, zira hakikaten 
lngiltere kanunları, • Vahşi
ler müstesna • bütün bay· 
vanları insanlar derecesinde 

gözetmekte ve bu hususda 
hayrete şayan bir titizlik 

ğöstermektedir. 

Son gelen Londra gaze· 
telerinde okuduğumuz şu ha
bere bakınız: 

Bundan biray evvel, Lond-

ra civarındaki çiftlik sahip· 
lerioden birinin beslemekte 
olduğu üç çoban köpegin
den birinin sağ ayağında bir 
çıban çıkmıştır. Çiftlik sa
hibi köpeği tedavi etmek 
lüzumunu görmediginden za· 
valh hayvanın yarası büyü
müş ve bu hal , çiftlik civa· 
rındaki belediye memurla· 
rının nazarı dikkatine çarp
mıştır. 

Bunun üzerine çiftlik sa· 
hibi aleyhine divi açılmış 
ve kendisi en yakın mah· 
kemelerden birine çağrılmıı· 
tar. Çiftlik sahibi, muhake· 
me esnasında köpeğin aya· 
ğında çıkan çıbanın farkın· 
da olmadığını söylemiı ise 
.de mahkeme bunu dinleme· 
mit ve ıuçlunun, bet Sterlin 

Fransız ıeeı 
Manevralarıllda 

k 
-·· bir tayyare 8 d"'-

Pariı - Franııı or ~ 
·varıll .J 

nun, (Reymis) cı d• ,,.. 
manevraları esnasın ""' 
bir kaza olmuştur. su bİ,bl' 
sonucunda iki tayyıdrcı ı.d.ıi' • 'o , .. - _... 
rine çarpmış ve ıçı releı"-
hepsi ölmüş ve t~ayY• 
parçalanmıştır · 

•• 
ölooıe ,, 

k ..... 
Çare buluuaca eı'" 

Rus Doktorlarıo.d•D)ı&ft't 
nameko, ölmtlş bır uo•r 
10 dakika kadar yıl' ıetl' 
muvaffak olmuştur. pro ·~ 

d 51yefl .Jk 
bulduğu meto adetf"" 
şimdilik az bir ıoli 1,rıd' 
için ölmüş olan i11110 _;.ti'• 

w • • 1ayle1P"" 
yaşata bilec?~ 

• 
Me,,aşı f 

b• -
ihracatımız btJ 

ta a7.dır ,.f· 
Bu haf ta Yuoaoiıt•11~1-•11 

· b•r • kolunan mevaı• ti• ' ·,be 
geçen haftelara Dl ..,,,1• 
idi. Yunanistaoın, R;, b•f 
ile Yugoslavyadall 

11 
11111•"' 

vanatı almağa b•f ıo· 

'

tur· .11.• 
buna sebep oflJ.'U 'Ol " tec• a 
manyanın, Yuoao oJd•»-
yasına karşı koyınu;,.,~d~ 
takayyüdatı kald~;o>ulı•D""~ 
Yunanistanda bı "''" r 
Romanyadan gel~:r •I'. 
hayvanatına k0 Y 90 ~.i 
resimleri kaldırııııtll'• ıo•f,.-
bepten Romaoyad•~ıoıtl''' 
ithalatı tekrar b•t ,--' 

tırılll' ,di• 
para cezasına çar!. ı,cl 1 
elindeki iki köpeı:...-~~· 
ye tarafından ~lıo d•b' 1., 

kendisinin de bır b•lı~~ 
pek beılemek • i k_,.,~ ,.,.,. 
mahrum edifmeııo 
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N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. -

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ULYSSES" vapuru elyevm limanımızda olup 14 eyllllde 
Anvers, Rotterdam, Amaterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eyllllde Anvera, Ro· 

terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yllk 
alacaktır. 

• aze temız ucuz 
ilaç 

tftrlfl tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

za Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

r...~ Rildem beyin fotopafhanai, lmıirde en iyi 
~ ~ llJ/aret bulan bir ıan'aı oetJ8ıdır. En 
~ olanlar dahi, burada ,elııirdilderi foıolıraJ

IL.":' lllemnun lcalm.ı,lardır. 
-.... R""'1na beyin, /Olol"OJ malremeai satan naa

t!- ,..,,,.,._ nalJperilerinin ince aevlcleri11e s~e 
""' ..ılan, /0f06rat rnalıinelerini bulundunnalda· 
-. .. ,..,... ""' ,eyi Upata luı(idir. 
~ • a..a-u mddeei, Refik bey Ç&rt••) 

Olivier ve ştlreka
sı Limitet vapur 

acentası 

"CHIOS,, vapuru 16 ey
liilde bekleniyor, Hamburg, 
Bremen ve Anveraten yük 
alacaktır. 

"iT AURI" vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, 20 eyliile 
kadar Anvera, Direkt, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bre· 
men için ylik alacaktır. 

•VVINFRIED" vapuru 1 
Bci. teıriad., bekleniyor. S 
Bci. teırine kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yiikliyecektir. 

"VVASGENVVALD" va· 
para 14 Bci. teıriade bek· 
)eniyor, 18 Bci. teırine kadar 
Anvera, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için ytıkllye· 

cektir. 
.. SOFIA,, mot&rtl 31 Bci. 

teırinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Anverı, Ro
terdam, Hamburı ve Bremen 
için yllkliyecektir. 

"ANU BIS" motaro 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
lS ikinci teırine kadar An· 
vera, Roterdam, Hamburı 
ve Bremen için yllkliye· 
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
Cendeli Han. Birind kor· HAMBURG 

don. Tel. 2443 •TROYBURG" vapuru ha· 
Ellermaa Liayn Ltd. len limanımızda olup Anvers, 

Liverpool hattı: Roterdam ve Hambarı için 
" ROUMELIAN ,. vapuru ylk ahyor. 

20 eyltılde Liverpool ve •NORBURG,, vapuru 8 
Svve .. eadan gelip tahliyede Bci. teırinde bekleniyor, 
balunacakbr. Anven, 'oterdam ve Ham· 

"DIDO,, vapara 17 ey· barı için yllk alacakbr. 
l&lde belrle•mekte olup 21 DEN NORSKE MIDDEL • 
eyltlle kadar Liverpool ve HAVSLINJE ( D-S. A·S. 
GJaııovv için yok alacakbr. SPANSKELINJEN ) 

"ROUMELIAN" vapara 29 OSLO 
eyllllde beklenmekte olup "SArDINIA" motirB • 27 
S birinci teırine kadar Li· EylBlde bekleniyor, Havre, 
verpool ve Glaaıovv için Dieppe ve Norveç limanla· 
için yok alacakbr. nna ylk alacakbr. 
Londra hatb: "SAN ANDRES,, motiril 

"FABIAN,, vapara 12 ey• 23 Biriad Tetriade bekleni· 
llUde beklenmekte olap 18 yor, Dieppe ve Nor· 
eylWe kadar Londra ve Hull vec limanlanaa ytık ala-
için yilk alacakbr. caldır. 

.. EGYPSIAN " npara ARMEMENT DEPPE· 
27 eylülde Londra, Hall ve ANVES 

.HHlllHlll lnlllllllll llll il• Anverstea gelip tahliyede .. EGYPTE" vapuru 12 Bci. 
• •• ' 1 111111111111 HllllllllllllllHllllll llll §§ bulwıacak ve ayni zamanda te~riade bekleniy.or, A~•era 
}f yun mensucatı 5 6 te rinievvele k d tık Dırekt mal yliklıyecektır. 

§§ 1 a ar y THE EXPORT S·S CORPO· 
İ'İ.-..k A • • k • § alacaktır. • • RATION·NEVYORK 
'-1.1.- Il 0 Illfil şır et}~ Tbe Gener~o~t~~; Navıgation Birlepk Amerikaya dojra 

.. .....,_ •ı-! b' lira il =: "STORK 20 seferler 
ltı..ıı: -~ ıaa yaz ın eermaye e § " vapar.u ey· "EXECUTIVE 18 
• ~ etmı. ve Di Ory ental Karpet Manu-5 lülde beklenmekte olup 27 lllld b ki . " vapara 

- lül k d L d • • k ey e e emyor. 
rers Limited (Şark halı) tirketine ait ~ ely ekt a ar OD ra ıçın yO "EXILONA" vapara 30 

= a aca ır. lilld b ki · 
L_ -- Balkapmardaki kulllaf fabrikamı satın ~ Deutscbe Levante Linie ey e e eaıyor. 
~· Pabrib bAtfln teşkilat ve tesisat ve mtıs- ~ " GALILEA ,, vapuru 10 e ;O~dBOUK~R .. 3~apa7 ld20 
~ ile eekiai ..:ı..j 1 Unon1188Dİ 1935 la· 2 eylülde Hamburg, Bremen B~ 1 'ek Aıe P.k •• ey lllclı~· . 

e..., = A t 1• LJ• d ır qı mera a ıçın a ıı 
itibaren yeni '°'ket tarafından işletil- = ve nvera ea ge ıp taa ıye e . " 
H • • likl • k ba 5 bulunacaktır malları lakendenyede EXE-• er nevı yan ıp erı, um-., ua. = · •e imal edil k • MamulA E5 Not: Vurut tarihleri ve TER., tranaatlantik vapuruna 

rauJ°rap ece tir. bn emsa. 5 vapurlann iaimleri &zerine aktarma edecektir. 
yeti her tarafta takdir ve kabul edilmiftir. ~ detifildilderden mu'aliyet SERViCE DIRECT 

..... 11141 Pettemalcllar batında eski Oro7.Clibak §§ kabuledilmez. DANUBIAN 
eki aergide tqhir ooilmekte ve 18t1f fab- ~ TUNA HATTI 

~ ....... e yapılmaktadır. ~ .. ALISA" motiril 10 ey· 
"'- ---127 § = •• i lillde bekleniyor, Belgracl, 
~ a~--ı t · ... "Al k a ..._.~ ~ ~ Noviaad, Komarno, Buda· u.._.: zmlJ'&.·· anca = ...._~ W' • • • 

oamaraaı 2432 ve 3564° §§ i ~ P~ıte: ~ratial~va, Vı~ana ve 

llUlllHll• llllHUllUlllUllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllm =::..-4 .c :O ~ Lıaz ıçın yoklıyecektır. ti k .. - "TISZA" mot6rli 18 ey· 
~ _ l motör . DOKTOR :: °! • illide bekleniyor, Belgrad, 

~ ku•etlade (Dizel) Ar ti nah • .... 'i .3 .j Noviaad, ı_comarno,. Bllcla-
.. . . 1 ~ 1 ., ,.. ~ peıte, Bratialava, V17aaa •• 

.......... , Wr Çocuk ffutahldan ~ d Lias içi• ylkliyecektir. 
t""lllldı•. TaDpleıta Mite•••• ~ :11 .. BUDAPEST motlrl 25 

lllracaatlan '1W:i ~-~ N. 68 • lllde belde.ır':., !!. 

"HERCULES" vapuru 7 teırinievvelde gelip 12 teşrini· 
evvelde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı 
limanları için yük alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 teşrinievvelde gelip 26 teşriniev· 
velde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yllk alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 20 eylülde gelip yiikünü tabliye· 
den sonra Burıaı, Varna ve Köıtence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES" vapuru 4 teırinievvelde gelip yllktıntı tabii· 
yeden sonra Burgaı, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"GANYMEDES" vapuru 19 teırinievvelde gelip yllkllnll 
tahliyeden sonra Burgaı, V arna ve Köıtence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND,, mot&ril limanımızda olup ylik6n6 tahliye 

ettikten ıonra lS EyUUde Rotterdam, Hamburı, Copenhaıe, 
Dantzlı, Gdynia, Gotebarı, Oslo ve lskaadinavya limanları 
için y&k alacacakbr. 

•VINGALAND" mot&rll 2 teıriaievvelde gelip yllklbıD 

tabliye ettikten aonra Rotterdam, •Hamburg, Copenbage, 
D•ntsiı, Gdynia, bkandinavya ve Oslo limanlarını için yOk 
alacaktır. 

"V ASALAND,. mot&r6 15 teırinievvelde ıelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hambarı, Dantzıg, Gdynia, ve lıkandi· 
navya limanna hareket edecektir. 

"NORDLAND" mot&rll 2 teırinisanide beklenmekte olup 
yOktln& tahliyeden aonra Rotterdam, Hamburg, Copeahaıe, 
Dantzıı, Gdynia, Oalo ve lskandinavya limanları için ylik 
alacakbr. • SERViCE MARITIM ROUMAIN 

• ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teırinieY• 
velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marailya ve Baraelona 
için yUk alacakbr. 

"SUÇEA VA" vapuru 27 teırinievvelde gelip 28 teırini· 
evvelde Pire, Napoll, Cenova, Malta, Ceaova, Marailya ve 
Banelon için yok alacakbr. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyaaı 
·"LEVV ANT" motörli lS teırinievvelde Anvera ve Gdynia 

limanlan için yok alacaktır. 
Hamit= lllndaki hareket tarihlerindeki dejiıikliklerdea 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafaillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

P..keti binası arkasında Fratelli Sperco acentahjına mlracaat 
edilmesi rica olunur. Te(efon: 2004 • 2005 • 2663 

lstanhul ve 'frakya 
Şeker Fbrikalan Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000rfork lirası 

latanbal Bahçe kapı d6rdllncü Vakıf ban 30-40 

-Sümer Bank---
Fabrikaları mamulatı ..... 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar-
lzmir şubesinde bıılursunuz 

peşte, Bratialava, Vivaaa ve 
Linz için ylkliyecelrtir. 

AVUSTRALYA HATTI 
Hidiviye kampanyaunın 

.. ABOUKIR" vapura 29 ey
liilde bekleniyor, Paninaular 
Orient Line kumpaayaaının 
"BENDICO. vapanma Port· 
Mitte aktarma edilmek lsere 
A,Ptt~~· 

"ABOUJIR" vapuru ayni 
zamanda Partsait aktarma11 
olarak, Hindistan, Aksayi 
ıark ve t•rki Afrikanın bil· 
tün limanlanna mal ala· 
caktır. 

Geliı taribleri ve vapur· 
lan11 ilimleri &zerine mea'a 
li1et kalla.I eclilmes. 
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Yunanistao'daki ikilik, gittikçe derinleşmekte devam ediyor 

Kondilis, geneloy «;abuk~ olmazsa Yu
nanistan kana boyanacak diyor 

, ..... ... ...... .. ....... ... ... _.._ ,,..,...,....,..,...,~ ..................................... # ..... ......... 

Ctımurluk tarattarları hazırlanıyor. Çiftçi partisi, her ııe bahasına olursa 
olsun Cumurluk için çalışmağa karar verdi. Para toplıyorlar 

Istanbul 14 (Özel) - Yunanistanda Cumurluk taraf· 
tarları gnnden gnoe kuYvetlenmektedir. Çiftçi Partisi 
sonuna kadar ve her ne bahasına olursa olsun cumur 

luğu mndafaa etmeğc karar vermiştir. 

Yunanistaoın kana boyanacağmı söylemekte ve fikrin· 
de ısrar eylemektedir. Muhalif partiler, şimdiden para 
toplamakta ve geneloy propagandaları için hazırlan· 
maktadırlar. 

Istaobul 14 (Ôzel) - Sn bakam general Kondilis, ge· 

neloyuo bir an evvel yapılmasını ve aksi takdirde 

Venizelos'uo da 
leniyor. 

bu iş için para glınderdiği eôy • 

Rikad 
imtiyazları işlete

cekmiş! 
Londra 13 (A.A)- Rikad 

bu akşam Kroydona gelmiş· 
tir. Rikad imtiyazı muhafaza 
etmek ve işletmek niyetinde 
olduğu~u söylemiş ve dün
yanın uzun zamandanberi 
görmediği bir imtiyazı elde 
ettim, bu işin başarılmasın· 
dan dolayı bilhassa gurur 
duyuyorum demiştir. 

Şili delegesi 
Uluslar so~yetesi pren· 

siplerini kabul etti 
Cenevre 13 (A.A)- M. La· 

valin söylevinden sonra söz 
alan Hindistan murahhası 
Ağahan 1ıluslar sosyetesinin 
Avrupa menafiini tercih et
mekte olmasından dolayı 
memnuniyetsizliğini beyan 
etmiştir. 

Cenubi Afrika birliği mu· 
rabhası M. Cevater, M. Ho-
ar tarafından tarif edilmit 
olan siyasaya tamamile mu· 
zahir olduğunu söylemiştir. 

Şili murahhası, uluslar ıos· 

yeteıi prensiplerini kabul 
etmekte olduğunu bildirmiıtir 

Başkan celseyi tatil etmittir. 
Assamble öğleden sonra top· 

lanmıyacaktır. 

Türk.iye 
Turu hu sabah 

ikmal edildi 
Tayyarecilerimiz, Türkiye 

turunu bu sabah muvaffa· 
kiyetle ikmal etmişlerdir. 
Sabahleyin erkenden lstan· 
bul'dan hareket eden yüz 

başı Tabsinin kumandasında 
ki filo saat 8,30 da şehrimi· 
ze gelmiş ve Seydiköy tay-

Cenevre Konuşmaları 
-B~ıarafı birinci sahifede -
tedirler. Uzlaştırma teşebbü· 
sünün akamete uğramatı 

taktirinde Fransanın arsıulu
sal tesanüd bakımından öde· 
vioi ifa etmeyi taahhüt eyle· 
mesi kayda şayan ı5rülmek· 
tedir. 

Faşizm kongresinin ka· 
raru 

olan teklif Roma'da en çok 
kabule değer gibi görünmek· 
tedir. Bununla beraber ltalya 
tatbiki Habeşistan'ın iyi ni
yetine mütevakkıf kalacak 
her tilrlll anlatmayı reddet· 
tiği için ltalya'nın Habeşistan 
üzerinde siyasal ve süel 
kontrolu elzem addedilmek
tedir. Negüs bu takdirde 

Montro, 13 (A.A) - iste- tacını muhafaza edebile· 
fani ajansı bildiriyor: cektir. 

Evrensel faşizm kongresi· ltalya noktaioazannı de• 
nin tanzim komisyonu Ital- ni~tirmiyor: 
yan saylavı Koselsinin baı- Roma 13 (A.A) - M. La-
kanbğında yaptığı toplan• val'in ıöylevi renit bir an
hda ltalyan-Habeş anlaşmaz• layıf hissi ve innaait bir 
lığı hakkında bir karar su- zihniyetle karıılanmaktadır. 
reti kabul etmittir. Komis- Bununla beraber bu ıöyle-
yon bu karar suretinde vin ltalyan noktainazarını 
Montro kongresine iştirak değiıtirmemekte olduğu ve 
eden 17 ulus delegelerine ltalyaoın kendisinin çizmit 
tercüman olarak sadece bir olduğu yolu takibedeceği 
müstemleke işi mahiyetinde beyan edilmektedir. 
ltalyan Habeı anlaşmazlığı- lstanbul 14 (Özel) - Ce
nın uluı1ar sosyetesi vasıtası nevreden haber verildiğine 
ve ıun'i bir Avrupa işi ıek· ıöre, ltalyan·Habeıistan an
line aokulmuı olmasını Av- laımaıhğı hakkında kat'i ka· 
rupa barışını tehlikeye dü· rarı verecek olan betler ko
türebilecek olan zecri ted- miteıi, önümüzdeki Pazarte
birler teklifini ve bunun sinden evvel toplanacaktır. 
muhtemel tatbikini protesto Romadan alınan ıon haber· 
etmekte, faıiıt ve ulusaı ler, ltalya siyasal çevenleri, 
hareketlerin yapıcı ve ha· ltalyaoın tayin etmiı oldu
yırkir eserini yıkmaya matuf ğu hattı hareketinin, hiç bir 
olan bütün kuvvetlerin Muı- veçbile diğişmiyecej'i kanaa
solioi ltalya'sına kartı ittifa· tind.: bulunuyorlar. 
kını haber vermekte ve lstanbul 14 (Özel) - Do· 
Avrupa uluslarının bütün ğu Afrikaııoda büyük süel 
zinde L uvvetlerioi barııı hareketler baılamııtır. ltal
kurtarmak için birleımeye ya ordusu, genel komutanı 
ve medeniyeti kurtarmak Deyoao, karargihını hudu· 
için olan mücadelesine deva· da yakın bir mahale oaklet-
ma davet etmektedir. miştir. Harbın ıayri kabili 

İngiltere memnun: ictinap olduğu ve muha· 
Londra 13 (A.A) - Reı· samatıo başlamak üze· 

mi mahafil M. Laval'ıoFran- re bulunduğu, son gelen ha· 
sanın uluslar sosyetesi mi· berlerden anlatılmaktadır. 
sakına sadakatını yeni baş· Cenevre 13 ( A.A ) -
tan teyit etmesinden ve ıöy· Beşler komitesi pazartesin· 
levinin Fransız ve lngiliz tez· den evvel toplanmayacaktır. 
leri arasında tam bir muta . Cenevre 13 (A.A) - Beş· 
bakat hasıl olduğunu göster- ler komitesinin tali komtesi 
mesinden dolayı memnuni- bugün iki toplantı yapmışsa· 
yet beyan etmektedir. Halen da kararını salı gününden 
mevcut olan her türlü uz- evvel bildrilmeıi zanoedilmi · 

yare alanına inmişler ve ha· laıtırma umudunun M. La· yor. 
raretle karşılanmışlardır. val'ıo Cenevre'de gerçeklet· --.--.-.-..t.-ı----

Uray, tayyarecilerimiz unu- tirmiş olduğu beraberhk saye- Tarıhı ıncelmeler 
runa şehir gazinosunda 50 · d d h · d k ti . . . . _ _ _ . sın e a a zıya e uvve e-
kışıhk bır ogle şolenı ver· - · h · ti k d . . necegı e emmıye e ay e• 
mıştır ' d'I kt d' ----•• ı me e ır. 

Kadınlar kong-
• • 

resını 

.Mussolini açacak 
lıtanbul - Kadınlar kon

ıresini M. Muaolioi açacak 
ve bit tl11ev ver•cektir. 

Mandaterlik mes'elesi: 
Paris, 13 ( A.A) - Tan 

gazetesinin Roma'dan aldığı 
bir telgrafa göre; bazı tek· 
lifler arasında ltalyanın Habe· 
tlıtan'da lnıiltere'nin Irak· 
taki durumuna benzer bir 
durum verilmeti hakkındı 

-Baştarafı 1 inci sahifede -
Hey'etle birJikte ilbay ve 

parti baıkanı da Kuıadası· 
na gitmişlerdir. 

Trakya genel espekteri 
Kazım Dirik, başkan Afete 
refakat etmektedir. 

Bu akıam ıebrimize di5· 
oecek olan bey' et, yarın 

Efe1 harabelerinde tetkikat 
yapacaktır, 

Yalanmış 
Moratoryom ha· 

herleri için ne 
diyorlar 

Roma l:i (A.A) - Stefa· 
ni Ajansı bildiriyor: 

Havas Ajaosıı, ltalya'nın 
tecim borçları hakkında mo· 
ratoryom ilin edeceği hak
kında Deyli telgraftao aldı
ğı bir haberi neşretmiıtir. 

Bu haber tahrikimiz ve esas· 
sızdır. 

Balkan 
Gftreş mftsabakaları 

fstanbul - Balkan güreı 
müsabakaları bugün baılıya· 
cakbr. Bulgar, Romen, Yu
goslav, Yunan takımları 
latanbul'a gelmiılerdir. 

Cinayet 
Hiç yoktan bir yurd· 

daş öldflrflldft 
Gaziler mahallesinde ara· 

ba tamircisi lbrahimin ima· 
lithanesiode dün öğleden 

sonra hiç yoktan bir kavga 
olmuş ve bir yurddaıın ölü· 
mile neticelenmiıtir. Bu ha-
dise şöyle olmuştur: 

Arabacı Rüstem oilu Fer
had, bundan iki buçuk ay 
evvel tamirci lbrahime iki 
araba tekerleği ısmarlamıştı. 
Dün arabacı Arif oğlu Etem 
giderek bu tekerlekleri al· 
mıştır. lbrahim; bunların Fer· 
hada aid olduklarını ıöyliye
rek vermek istememiıse de 
Etem dinlememiş ve zorla 
almıştır. 

O sırada Fer had da oraya 
gelmiş ve bu tekerleklerin 
kendisine aid olduğunu söy· 
lemiştir. 

Bu yüzden aralarında bir 
çekişme olmuş, münakaşa 
büyümüş, Etem; tamirhanede 
bulunan bir çekici alarak 
Ferhad'ın karnına vurmuş· 
tur. Bundan fena halde 
hiddetlenen Fer had yanında 
taşıdığı tabancasını çekmiş 

ve Etem'e dört el ateş et· 
miştir. 

Kurşunlar Etemin göksüne 
dolmuş, bir tanesi de kalbini 
delmiştir. Yaralı (Sıhhi im· 
dad) otomobili ile hastaneye 
götürülmüııe de kapıdan 
içeri girerken ölmilıtür. Ka· 
til Ferhad; tabancaıile tutul· 
muıtur. Adliyece vak'a tah· 
kikatanı devam edili1or. 

Dokuz Eyini 
Takımı Maoisaya 

gidiyor 
Gayrifederelerio kuvvetli ta· 

kımlarıodan 9 Eylül takımı· 
nın takvi)reli bir şekilde Ma
niıaya gideceği haber alın
mııtar. lzmirli gençler Mani· 
sa Yıldırım spor takımı ile 
bir maç yaparak akşam av
det edeceklerdir. 9 Eylül ta
kımı iyi bir şekilde tertip 
edildiğinden yapılacak maçın 
ilgi uyandıracağı muhakkak
tır . 

Halk sahasında yarın liklere 
hazırlık maçlarına devam e
dilerek saat 16,30 da Yük· 
aelme - Hacıhüseyinler ve 
saat 17 de Turan - Türkyurda 
takımları karıılaşacaklardır. 

Bu yılın gayrifederelikleri 
için hazırlıklar baılamışbr. 
Bu sene liklere Cumaovası -
Gürece fudbol takımı da gi· 
receklerdir. 

Suriye'de emlaki 
olanlar 

-Başıarafı birinci sahifede -
tez elden bitirilmesine dair 

ili komiserlikte hazırlattığım 
tamimin bir örneği ve Türk· 
çeye çevrilmiıini taktim e
diyorum. 

Bu emirde dosyalanna 
Ali komiserlik tarafından 

ltalya 
Romaoya'daJJ 

buğday aldı o· 
Son günlerde Italy•ı ~. 

manyadan mühim mikt• b• 
buğday satın almış. ve rr 
mübayaattan mütevelht bo t 
ların yüzde altmııını ıerb';o 
dövizle geri kalan ynıde .

1 ını da kliriog yoluyla öde~. 
tir. Ahiren, Ziraat bak•11~. 
28 bin vaıon buğday ,. 0 
nın temin edildiğini !>':. 
etmiştir ki, buDUD 3 bı0.,... 
goou, tediyesi logiliı li .. 
ile yapılmak üzere, Yu••.~~r 
tana sevkolunacaktır. Dil ti 
taraftan ihracatçılar Birli 

de, 4,900 vagon buid•:; 
parasının yüzde 15 i d6f 'b• 
ödenmek Ozere, lsviçreY' 

1 
t· 

raç edilme.ine mllıaade ;..t 
mesi için hükOmete 111D:ı
etmiştir. Dıı tecimin ta IC' 
için kurulan komisyoad• ~· 
carların Lehistan• yap• ib• 
ları 800 vagon yat nzDlll 
racatına muvafakat et111i'!!;: 
Lehiatana yapılan bu "Lr 
lardan mütevellit borçl•;.,.. 
bistan ile Romanya ar• ..,
mevcut tediye anlat• ... kdf• 
kOmlerine göre 6deD~ 

M. E. ·H~zkıır~ 
Saylavımız Mahmut bfl' 

Bozkurd lstanbuldan ıe 
mize gelmiıtir. 

• itizar dl' 
Yazımızın fazlalıj1• ...... 

( Korkmaz Jan ) tefri~• 
koyamadık. Ôzilr dil~ 

Lire· 
verilen veraset ilimı vesair ı · h h k k ıo•P mır sul u u 

verilen kararlarda kendileri· 
ne iade edileceii itaret edi
lenlere emliklerinin başka 
hiçbir muameleye ihtiyaç ol· 
maksızın, teslim edileceği; 
hukuka taıarrufiyelerinin bi· 
zim tarafımızdan çıkarılmış 
tapu kayd örnekleri üzerine 
tescil olunacağı, veraset 
tescili için müracaat ede· 
ceklerin keza bizim taraftan 

vesaik iizerine mahlul ad meıinden: t~ 
edilmiş veya hazine yahutta Liitftl vekili avukat lJ ~ 
üçüncü tabıılar namına ali· tıçyüz liranın tahıili bık dl 
kadaranın ibraz ettiği kayt mtlddeialeyh Kem~raltı~bi 
tarihinden ıonra tapuya eıkitehir bakkaliye•• ,. r. 
kaydedilmiı de olsa buna Ahmet Necati aleybi~:.:•ı
itibar edilmiyeceği ve kayt· tıtı alacak d ıvaııuın ı ~ 
larının icra ve mallarının gihı belirsiz kalmaıı11• 111' ,.ıs 
kendilerine teslim olunacağı gazete ile ilineo rıy•P k• isi' 
sarahatla göıterilmiıtir. nın tebliği ıuretile icr• ,ı.4' 

Bir de Suriyelileri bizim hnan muhakeme aetic• fi• 
taraftaki emliklarından do· milddeabih ıeaet ıoub~ 
layı iade tarihine kadar vergi yati olan 300 liraaıD t• ~· 
vermiyeceklerine mukabil ne l0-7-1935 taribiad• ~ 
vataodaılarımızdan da ken- d•" dJ 
dilerine iade edilecek em· rar verilmit olduj~D ~ 
likları için, vergi metalibe deialeybin kanuaı 111

1118"' 
edilmiyeceği temin edil- zarfında mahkemeye it-' 

caatla temyiz yolu11• 1 •tb' 
miıtir. ı 

Emlik talepnamesi ver· diği taktirde verilell d•''' 
memit bulunan ve mallarına hükmün katiyet ke•P~111 ol• 
tasarruf etmekte olan vatan- ği tebliğ makamı11~.~:~r. / 
daşlarımızın da mahalli me- mak üzere ilin o ~111• 
murine müracaatları takdi· zası için azlmi teıoİD~ik•tt' 
rinde yukarıdaki hususattao mıı bulunuyor. Tat 1111.ıo~ 
istifade edecekleri ilive et- her hangi bir '1° ·JıJ~t 
tirifmiştir. vaki olursa derhal k 1~1,biJt 

Bu emirlerle vatandaşları- edilerek bu yolsuzlu 
mızın bukukl:trının muhafa· ettirilecektir. 

lzmir ithalat 
lüğünden: 

gümrüğü ıııO 
dOt' 

Teıbit defteri 
146 t'iJO ,,.-

EJYaDID cinsi 3678 t 
Köhne otomobil demir parçaları 6110 ,,, , 

Yukarıda yazılı eıya 18·9·935 inci çarıamb• '·;o• 11
,, 

14 de açık artırma suretile harice sablacağınd•0 1 
t etdl' 

!enlerin ithalit gümrüğü ıatıı komisyonuna mnraca•~sV, 
leri ilin olunur. · ~tlıJ: 

Ankara M. M. V. SAT. AL. ({0·~-4· 
84401 : 84450 sayılı Harbiye ayniyat mıkbU111 ~-

84413 aayılı yapraiı kaybolmuştur. 111~ 
lıbu makbuzun hilkmll olmadıjı ve veıik• •• ıpr 

dat yerine kullanılanıyaca;ı kamu7a bilittirilir. 

.. 


