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. ~ulgar kabinesinin bu aylar 
ıçınde istita edeceği ve yeni 
kabineyi kralın itimadını ka· 
lannıış olun Genot'un teşkil 
~yeceği söyleniyor. 
............. =-----------------------· 

• ULUSAL 
-

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Balkan gflreş ınOsahakaları· 
nıo sonuncusu dün gece tak
sinı stadyumunda yapılmıştır 
Takımımız balkan şampiyo-

nu olmu.<tur. 
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• •:al ya-Habeşistan anlaşmazlığı etratında 1 Ekmek 
~apolı, Cenova ve . l{atanya- Mes'elesiüzerinde 

Alman siyasas• 

Hit ercı er- barısı 
./ -

dan asker sevkediyorlar. ıe~~if~=8~,0!n~X:.~~~~-r haz ___ a i 
nah ı A db• J ı k h den bahisle DarhıD değişti• -

f istiyor? 
eş er de fevkalade te ır er a ma ta ve cep eye rilmesini isteyen fırıncılar, bir Bitlerin normal bir siyasa takip 

ask . d k d. I H b l . k. . ... l kaç gündür eksik ekmek d..... d .. 
et-

er gön eı"me te ır er. a eş erıo illi çoga ıyor çıkarmaları yüzünden şehri- me ıgın en bahs edılıyor 
lstanbul 17 (Özel) - Ro· mizde adeta bir ekmek buh

ma gazeteleri, yazmağa baş- ranı baş gösterilmiştir. Dün, 
ladıkları son makalelerde, bir çok fırınlarda ekmek 
Fra"nsa, İngiltere ve ltalya çabuk satılmış ve akşam Ü· 

arasında ki birliğin bozulması zeri lzmirde lokantalarda 
taraftarı olmadıklarını ileri bile ekmek bulunamamıştır. 

l Ilabcş asherlcri 
tit'•tanbul 17 (Özel) - Pa· şiddetile devam ediyor. Ha
~~tb haber veriliyor: Adis beşlerin, ltalyanlara karşı 
H ba'dan alınan haberlere karşı besledikleri kin, gittik· 

re, •üel harekit, biltnn çe çoialmaktadır. 

sürmekte ve eskisine nisbet· 
le çok yumuşak davranmak· 
tadırJar. 

lstanbul 17 (Özel) - ltal
yanJar, doğu Af rikasına mü-
temadiyen asker gönderiyor
lar. Cenova, Napoli ve Ka
tanya limanlarından hareket 
eden nakliye vapurları, as
ker ve mühimmatla doludur. 
Romadan bildirildiğine gö
re, doğu Afrikasına gönde
rilmek üzere yeni bir fırka 
teşkil edilmektedir. 

Bulgar 1 

1 ............ ·------

l{.lıinesi istifaya ha· 

lat z1rlanıyor 
)''el. •nbul 17 (Özel) - Sof-
8' il haber veriliyor: 

'i~ lıar kabinesinin, bu ay 
ij~ Yellerinde ve yahutta 
f, \tırhıhı başlanğıcında isti· 
~b~deceği söyleniyor. Yeni 
~ •ile, Kralın da itima· 
.:: kazanmıı olan profe· 

~- · Ceııofun teşkil etmesi 

~!t!meldir. 

~ örfi idare 
~,~ tanhut - Habeşistan'ın 
İllı: ta~aflaranda örfi idare 

edılnıiştir. 

Fransa 
Ayan meclh•i intiha· 

batı yarındır 
lstanbul 17 (Özel) - Fran· 

sa'da iyan intihabatı çok 
hararetli olacaktır. Saylav
lar, yarın toplanarak reyle
rini vereceklerdir. Fransa'da 
ayan seçimine büyük önem 
verilmekte ve bu seçimin 
sonuçları merakla beklen· 
mektedir . 

Şaka! 
iplik fabrikasında amele 

Ali oğlu Hasan ile lbrahim 
oğlu Yusuf şakalaşırlarken 
kavgaya tutuşmuşlar, Yusuf 
desti ile Hasanın başını yar· 
mıştır. - --·--Yeni dünya ve Avrupa 

~tnerika 2 milyar 
Dolar koyuy~r 

~0rgantav, Ispan.yaya geliyor ora

l.t 
dan r ortekize geçecek 

~'- •nbuı 17 (Özel) - Ame· 
ııı:, f' 
~. •bana bakanı Morgan-

1 bu ~ ' ttl ıunlerde Avrupa ya 
~pttek ve fakat Portekiz'Je 

'ıay 'd t,t'f • an başka hiç bir 
tt!' gitmiyecektir. 

~-L.0'K•ntav'ın gazete mu
Qltle . 

t6t ruıe verdiği bir diyeve 
' 'h . • cı . . • • ~'il •n fınansıyel ışlerı-
••lth 

~Q"'- ı ve genel kambi-
~ ... 'il •tablize edilmesi irin 

... ,t'k T 

'-~ 1 
• 2 milyar dolar 
9Ylemiıtir, M.IRuıvelt 

.... uzum 
Fiatlarını dOşOrenlere 

son ihtar 

Üzüm Eiatlarını sarsıntıdan 
kurtarmak üıere Tarım ve İş 
bankalarının i~tirakile kuru· 
lan bir milyon lira sermayeli 
sosyete yakında faaliyete 
geçcek ve piyasadan üzllm 
satın almağa başlayacaktır. 

Dış piyasalarda lüzumsuz 
yere fiat düşüren ihracatçı
lara Türkofisi vasıtasile son 
bir ihtar yapılmıştır. Bu ih
tarı nazarı dikkate almıya· 
rak fiat kırmakta devam 
edecek tecimerlerin Ekono· 
mi bakanlığınca tertip edi· 
len kara listeye konacakları 
bildirilmiştir. 

sebepsiz yaralama 
Dün gece fazla sarhoş olan 

kunduracı Hayri, Şehitlerde 
yoldan geçen Ali oğlu Hak· 
kıyı sebepsiz yere bıçakla 
yaralamııtır. Hayri yakalan· 
mııtır. 

Haber aldığımıza göre il-
baylık, bu mesele ile ciddi 
surette ilgi göstermeğe ve 
urayla beraber tetkikat yap· 
mağa başlamıştır. Fırınciların 
hakikaten zarar ettikleri tes-
bit edilirse ekmek narhına 
bir az zam yapılacak ve hal· 
kın en milhim gıdası olan 
ekmek işi bu anormal du
rumdan kurtarılacaktır. 

Hey'et 
Yarın Istanhul'a 

dönecek 
Türk tarihi tetkik kurulu 

üyeleri, buglln mOzeyi gez• 
miıler ve lzmir' deki tarihsel 
eserleri tetkik eylemiılerdir. 
Bu gece saat yirmi birde 
şehir gazinosunda kurul ilye
leri onuruna bir şölen veri· 
leccktir. 

Hey'et yarın sabah Diki
liye giderek oradaki eser· 
leri tetkik edecek ve Ertuf • 
rul yatı ile lıtanbula döne· 
cektir. 

Hey'et dün Sart harabe
lerini gezmittir. 

lliılcrciler 

lstanbul 17 (Özel) - Hit · Ayni gazeteler, Hitlerin nor· 
lerin Nurenberg'te verdiği mal ve barışa badim bir si
söyletvdl e~ bHa~tıled,e~I ~ranbsı.z yasa takip etmek istemedi-
gaze e erı, ı er cı erın a· 
rıfı bombalamakla meşa-ul ğini ve daima fırsat kolla-
olduklarını yazmaktadırlar. dığanı ilive ediyorlar. 

Kim Acaba 

Bir lngiliz subayı, 
Arapların başında 

Sünusiler, Trahlusgarp hudutların

da Italyanları sıkıştırmağa başladılar 
lstanbul 17 (Özel) - Bü· 

yük rütbede bir logiliz 
zabiti, Trablusgarp hudutları 

haricindeki Sünusilerle Ital
yan düşmanı Arapları tahrik 

etmiş ve bunların başına ge· 
çerek Bingazı Trablus hu
dutlarını tazyike baılamıştır. 
Sünusilerle ltalya kuvvetleri 
arasında bazı müsademeler 
olmuştur. 

(Deyi Meyi ) gazetesinin neşriyatı 

lngiltere, barış i«;in bütün 
dünyaya karşı koydu 

------------------------------Mu s sol ini ltalyanın haysiyetini nasıl koruyacak? . 
(Deyi Meyi) Ingilterenin silahlanmasını istiyor 

lstanbul 17 (Özel) - (Dey
li Meyi) gazetesi, yazdığı 
son makalelerde; ltalya·Ha· 
beşistan anlaşmazlığı müna
sebetile lngiltere'nin son duru 
mundan bahsetmekte ve İngi
liz siyasasının, barış için tepe· 
den tırnağa kadar silahlan
mış olan koca bir dünyaya 
karşı koyduğunu ileri sür
dükten sonra, lngiltere'nin, 
diğer büyük dev ere nisbet· 
le çok geri kaldığını ve ne 
yapıp yaparak, tayyare ku
vetlerini ve donanmasını 
takviye etmeğe çalışmasını 

lüzumlu göstermektedir. 
Londra 16 (A.A) - Bu 

pazar günkü lngiJiz basını 
M. Muasolini'nin uluılar ıos· Baldvin 

yeteaiae verditi cevabın, ulu•lar sosyetesi tarafıadıD 

~rapılacak her türlü uzlaşma 
tekliflerini kesin olarak 
reddecek mahiyette görmek-
tedir. Bununla beraber Sun· 
day Times Cenevre aytarın • 
dan alarak bastığı yazısında 
şöyle diyor: 

Burada sanıldığına göre, 
M. Mussolini Adua'da hare· 
katın başlangıcından en faz· 
la üç hafta sonra kazanma
yı tahmin ettiği bir gösteriş 
kabiliyetile iktifa edecek ve 
bu galibiyet üzerine İtalya 
onurunun korunmasından 

sonra uluslar sosyetesi b'1a· 
fından barışı yeniden koru· 
mak için yapılacak gayret
lerin boşa çıkmasına çahı· 
mıyacakbr. 



Sahife 2 
Kemalp.aşa icra memurlu- ı ı M -- d ı 

~:::ı~aşacamikebir vak· ta yanın ısır a 
fına borçlu kemalpaşadan Ab- ıw d Hü k A 1 • d jtbll' 
di oğlu hafız Oımanın işb~ yaptıgı propagan a UIDC 1 e . 
borcundan dolayı. yukarıd~k~ ıatt tahdid edıyot 
dosya numaralarıle tevhıtlı • - • - • ~ v~ birinci derecede cami ke- Ingiltere hükumeti, ltalyanın hu .. ırakta çıkan b.ir. k•

0

eoel bır vakfına ipotek ve birin- gore, Irak devletının '·c1P 
cİ derec _de ziraat bankası• hareketinden endişe etmektedir ek~D~~.i m~nfaat!a~101

1

b'' 
na merhun bulunan ve ke- ettırdıgı taktirde fın ket• 

(Uloıal Birllk) 
17 Eyl61jjL 
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logiltere, ltalyanın Mısır- beslenmekte ve silahlan- k 1 w b-t·· -eıııle malpaşa tapu dairesinin m t an ıgınm u un a.u dde· 
hibi madam Ponteıin yüzüne 3ı1 tarih ve 
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.
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sa ılı :r. da yaptığı propagandadan makta olan kuvvetli Sünusi lerden ithal olunan ~· 0• 
irn111nn1111111111111111nıııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

- Evet, bu kasket koca
mındır. Fakat eskidir ve 
çoktanberi giymemektedir. 
Nerede buldunuz? 

baktı ve.· Y u endişe etmektedir. Hatti gruplarınm ltalyan sınırı bo- 1 • t hd'd d b.l esı h0
' damacıJar mekiinde doğusu erı a 

1 
e e 

1 
m . e ,.. 

Diye sordu. 
- Con Straun, kasket 

hikayesini kısaca anlattı, likin 
madam Pontes, istifini boz
madan ve hi9 telaş göster· 
meden dinlemişti. Soğuk 

kanlılığını mu haf aza ederek: 
- Bu kasketin, ne suret· 

le Pasajda bulunduğuna şa
ııyorum. Geçen hafta çar
şamba gnnn, aşağıdaki do· 
labı karıştırıyordum, pansi· 
yondan ayrılan Sevie'nin pa· 
buçJarını arıyordum, o gün 
bu kasket dolapta idi. O gün 
hava da yağmurlu idi. Bunu 
kiracılardan biri giymiş ol· ı 
maaın? 

Dedi. 
Con Straun sordu: 
- O gün Sevie'nin eş· 

yalarını buldunuz mu? 
- Kısmen buldum. Lakin 

ansızın telefon çaldı. Sevie 
de dolaptan bazı eşyalarımı 
aşırabilirdi. Buna rağmen 
telefona bakmak üzere yal
nız bıraktım ve kendisinin 
de aramasını söyledim. 

Madam Pontesin bu söz· 
)eri üzerine Con Straun, 
(nasıl söylediklerimin hepsi 
çıkıyor mu? ) demek ister· 
miş gibi Boni'nin saklı bu
lunduğu paravanaya doğru 

bir bakış fırlattı ve sonra 
sordu: 

- Madaoı Pontes, madam 
Hondard'ın yemeklerini ko-

canız mı götürüyordu? 
- Evet, zira Dosti, rah· 

metlinin tabiatlarını ve sev-

diği yemekleri herkesten iyi 
anlamıştı. Bu esnada papa
ğanın, ini bazı hareketler 
yapmağa ve kanatlarını bir 
birine çarparak: 

- Madam para .. Madam 
para. 

Diye haykırmağa başladı-
ğı işitildi. Herkes hayret 
içinde kaldı. 

Oııuncu fasıl 
Con Straun, papağanın bu 

haykırışından dolayı yeni bir 
ip ucu yakalamış kadar se
vindi. Heman, pansiyon sa· 

Ulusal 

Birlik 
Ctındelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adreı : lzmir ikinc 
Beyler sokağı 

Abone ıartları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

blirosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
hanede kararJaıtırılır 
Buıldıjı yer :ANADOLU 
matbaası 

- Madam, papağanın, şim
diye kadar böylehaykırdığını 
hiç işittiniz mi ? 

- Hayır işitmedim. Bu 
Papagan hayrete şayan bir 
derecede zeki bir kuştur. 
Yeni istediği bir kelimeyi, 
kolaylıkla derhal ö~renir, ş~ 
kadar var ki, sahibi madam 
Honhard 'ın telkini olmadan 
pek az söylerdi. Şimdi söy
lediklerini, zan etmem ki 
madamın ağzından işitmiş 
olsun .. 

Con Straun, Madam Pon-
tes'in bu ifadesini tetkike 
şayan gördü ve ehemmiyetle 
tekrar sordu: 

- Kuşun, biraz evvel söy

lediklerini geçmiş günlerde 

söylemediğine 1 kat'i surette 

emin misiniz?. 
- Madam Pontes, ciddi 

bir tavırla ve katiyetle: 
- Evet, evet eminim. Ben 

çok d~fa geceleri gelir ve 
rahmetli Honhard'la geç 
vakte kadar beraberce otu· 
rurduk. Kuşun söylediklerini 
ve söylemeğe alışmış olduğu 
kelimeleri, hatta madamın 
her gece öğrettiği yeni ke
limeleri aşağı-yukarı bilirim. 
Çünkü kendisi, ekseriya be
raberce oturduğumuz.zaman

larda bu kelimeleri lıuşa 
telkin eder ve tekrar tekrar 
söylerdi. Maabaza bu gece 
benden sonra Honhard'ı 
Matmazel Norma'da ziyaret 
etmişti. İhtimal para lakır
dısı geçmiştir (de kuş bu 
kelimeleri işitti? 

Diye cevab verdi. 
Madam Pontes; ben gel-

diğimde, matmazel Doizioin 
odasında bulunduğunu söy
miştiniz zannederim 

- Arkası var 

ÔkeOrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

ôksnrnk şekerle· 

rini tecrObe edi 

tiz •• 

Ve POrjen ~abapın 

en nstno bir mfls· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mflshil 
ietiyenler Şahap 

Sıhhat sflrgfln 

haplarını Maruf 
ecza depoların 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

kosti batısı kukum oğlu ali Barideki telsiz istasyonunun yunca toplanması ve bu sunda Irak HükumetıD 
çavuş poyrazı tarikam kible· geceleri Arapça neşriyat hareketin Mısır topraklarında lihiyet verilmiştir. 
si kukum oğlu süleyman ile yapmasını, kendi aleyhine cereyan etmesi hakkında lspa"nya . 

tahrikat addetmiş ve Italya-
çevrili 400 lira değerinde izahat istemek hakkımızdır. • .. etil 
3676 m. m. baö- yine mart yı ı:esmen protesto etmişti. Mukaveleyi tasdi~ 
319 yıl ve 26-2'7 sayılı çel- Yarı resmi gazete olan, (lı Bu gruplara kim silah veri- A l 1 t . d yulllor· 
tik yerinde dog"usu çalnr ter· Jurnale d'lıalya), bunlardan yor? Ve kim ko aylıklar rsıu usa ecım e (ıl~· 

b h d k d
. k' gösteriyor? Bunları kim teş- talarm damgalanaıasık·oul 

zi batısı demirli çay poyrazı a se ere ıyor ı: kında Brükselde 11 ilk a fC' 

yağcı kosti kiblesi dayı oğlu Morning Post ile Manch- vik ediyor? Sünusilerin Trab- 1931 de imzalanan 11\uk~ ... 
panayut ile çevrili 100 lira ester Guardian gazeteleri, lusgarp sınırlarında yaptıkları lenin ispanya tarafıodaP rıoı" 
değerinde 4595 m. m. tarla lngilterenin emperyalizm a- hareket karşısında Mısır hü- diki için Hariciye o•'\,.. 
ve yine tapunun teşrinievvel sığları alehinde ltalyanın Mı- kiimeti nasıl bitaraflığı temin meclise bir kanun liY\dır 
322 yıl ve 94.95 sayılı çel- sırda büyük bir propaganda edecek ve bunun için ne arz etmesinin kararlaştırl 
tik yerinde doğusu batısı yaptığını iddia etmektedirler. gibi tedbirler almıştır? anlaşılmıştır. 
kadir efendi bağları poyrazı logiliz kamoyunda bir Ital- • • • • a 

manisah mehmet efendi kib- yan tehlikesi hissini uyandır- Çare bulamazlarsB 
lesi bekir efendi ile çevrili mak ve ltalyanın muahede-
100 lira değerinde 2987m.m. lere karşı bir mütecaviz dev-
tarla cami kebir vakfına bi- Jet olduğunu göstermek ni- ha h ı 1 }rtJt 
rinci derecede ipotek ve yi- yetile bütün büyük Britanya rp fil u a {_ { a ~ 
ne borçlunun kemalpaşa zi- gazeteleri ltalyan propagan-
raat bankasına ipotek bulu- dasının tehlikesinden bahset- H b l d k ) 1 1'ıl' 
nan mart 327 yıl ve 2

6
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mektedirler. Hakikatleri gös· arp aş a 1 tan sonra U US at 
sayılı budamacılar yerinde termeği bir ödev sayarız. rumunun ne yapacag" ı bekleniyO~,. 
doğusu giritli hüseyin batısı Mussolioi meşru lngiliz asığ- ~ OSP 
ve poyrazı ve kiblesi sahip larına hiçbir suretle dokun· Cenevre konuşmalarından aylarda Almanyadao ilÇ ,-· 
mülk ile 300 lira değerinde mıyacağını Bolzano diyevinde bahseden Avrupa gazeteleri, yon ton sahn alarak ta~ 
3906 m.m. bağ ve yine mev· aleni ve net bir şekilde be- ltalya - Habeşistan anlaşmaz· lamıştır. Kimyevi mı~I 
ki mezkurde mart 324 yıl yan etmiştir. ltalyanın takip lığının, bugün için en önemli re ait ihtiyacını da .b_.J . . . d f k d. . . d iıl• 

ve 149· lSOsayılı doğusu istefan ethğı sıyasetin irekti i bu· mes' ele olduğunu ileri sür- en ı sanayıın en b•' 

b 
dur Fakat b k kt b edecektir. Ordunun v.e 'ı•• 

atısı uncu hafız poyrazı ko- · u sıyasa arşı· me e ve unun sonucunu l k 0 

kum oğluali çavuş kıblesi kibya lıklı olacaktır. lngiltere ta· dikkatle takip eylemektedir· linin iaşesine müteal ı bıJ 
oğlu vereseleri ile çevrili600 rafından yapılan bazı bare· ler. Bu gazetelerin neşriyatı diğer mevadı da ~u ,ı· 
lira değerinde 6306 m.m.bağ ketler ve tavsiyeler Italya miicemmelen şudur: Cenevre biikümetlerden tedarık 
ve yine ayni yerde şubat329 nın nazarı dikkatini celbet- konuşmaları bir uzlaşma yolu miMştir. 'b . acı içi• 
yıl ve 250-251 sayılı doğusu mektedir. Sanksiyonlar mes- bulamazsa, bir ltalya - Ha- eseli, ordu ı bY ooO b'f 
kukum oğlu süleyman batısı elesini bir tarafa bırakalım beşistan harbından ictinap cenubi Afrikadao 10, efP' 
bacak oğlu mehmet poyrazı çiinkü; ltalya buna dair ge- etmek imkinsızdır. Doğu sığır aldığı gibi diğ~r '°ıııi~' 
tarik kıblesi sahip mülk ile reken cevabı vermiştir. Afrikasmda harp başlarken leketlerden de mübılll tll'' 
çevrili 300 lira değerinde Bugün lıalya'nın Mısır'daki uluslar kurumunun alacağı tarda buğday satın aııoı ol' 
4595 m.m. bağ ve yine borç· asığları aleybinde yapılan bir durum ne olacaktır ? Bari Şimdi nim askeri bati• lı'" 
!unun kır ovasında mart 321 hareket teşvik görmektedir. muharebenin genel bir bal keri mukabelei bilı11isil ..,.. 
yıl ve 23-24 sayılı doğusu Halbuki ltalya, Mısır asığla· almasının önüne geçebilecek lıyor. Buna ne cev•P. till't 
emin batısı hacı haşim poy·l rına karşı bareket göster- mi? Bu miiessese, mukave· lim. ltalya ordusun• 

11 

.,., 

razı osman onbaşı kıblesi miştir. Mısır ulusunu da sa· ledeki ahkima miisteniden ederek mukavemeti•. 1~(il• 
papas oğlu:panayut ile çev· mimi bir dost saymaktadır. mütecavize karşı tedbir ala· ediyor. Tabiri aliarlı ıb ~b' 
rili tapuda bağ halen 

300 
li- Bunun için lıalya, gerekMı- cak mıdır? başkası karışır ise 111uhl d•" 

ra değerinde ı hektar 
1 

sır ve gerekse Büyük Bri- ltalyanlar; şiddetlenecektir. ItalY~,ııı 
hektar 8380 m. m. tarla ve tanya'nın asıK"larına karşı "Uluslar kurumu yolumuza nanması tarafından fef' 
nifaltı yerinde mart 

321 
yıl hiç bir tecavüzde bulunma· mani olursa onu terkedece· adasının bombardı111•

111

bld(ıl" 
ve 27-28 sayılı doğusu aşçı dığını beyan eder. Fakat iyi ğiz" diyorlar. Cebelitarik boğazının ~ fid' 
yanku batısı kasabalı oğlu de yapılacaktır bu arttırma· Uluslar kurumunun karar· gibi lngilterenin Bahr'.'" ,.,. 
abmet poyrazı çapaklı basan da en çok artıranın üstünde ları mütebavvil olmakla be· ku~anda eden iki 111ü~;r,,.: 

kıblesi tarik ile çevrili 300 lira 2004 no. kanun mucibince raber muhtelif derecelerde- kulceyş noktasına ,;1e 
değerinde 1838 m. m. bahçe ihalesi çekilecektir. Iıbu ar· dir. Bazıları sırf ahlikidir. edildiği takdirdô •;il ol· 
ve yine ayni mevkide teşri· tırma şartnamesi berkesin Diğerleri de netice itibarile uluslar kurumu da da d• ıı· 
nievvel 322 yıl ve 96-97 sa. göre bilmesi için tarihi ilin- muharipler üzerine tesir ya- mak üzere son dereceÇ .. .,~O yılı doğusu abdi oğlu osman dan itibaren yirmi gün müd· pacak iktısadi ve bilvasıta hamet kesbedecektir. ~,oi• 
batısı sısamlı andonaki poy· detle açılitır. askeridir. Ahlaki kararlar uluslar kurumu muk•\'~bio'e 

b 6 dd 
. a:ıuc• , 

razı çapaklı oğlu hasan kıb- işbu arttırmaya iştirak ede· ir rey eksikle uluslar ku- 1 ıncı ma esı d rrfJ~f. 
lui tarik çevrili 300 lira de- ceklerin yüzde 7 buçuk pey rumunca tasdik olunmasa mütecavizi cezalan d b1

' 

ğerinde 1838 m. m. bahçe akçesi vermeleri veya ban· dabi tatbik olunur. lktısadi ve taarruza uğnY•01 ~4· 
peşin para ile açık arttırma- ka mektubu ibraz etmeleri kararlar ablukadır. Askeri mayeye borçludur. Bu. ce· ·ryor· . 
ya çıkarılmıştır. Birinci art- işbu emval üzerinde bir ala· kararlarda Süveyş kanalın· de de şöyle de~. ı as• lı'. 
tırmaıı 16-10-935 yılına mü- kası olanların tarihi ilandan dan muhariplere aid erzak miyete mensup ır ıs illcı 
sadif çarşamba günü saat itibaren yirmi gün içinde ev· ve mühimmatın geçirilmeme- bul ettiği 12, 1

3 
ve ol•''~ 

17 de kemalpaşa icra daire- rakı müsbitelerile müracaat sidir. Bu da taarruza uğrı- maddeler hil~1·0:e oi_ 1c:; 
sinde yapılacaktır. Birinci etmeleri lüzumu ve bu yer· yan hükumete pek ağır ge- harbe doğru H gı ~er 5oJıif~ 
arttırmada yukarıda tahmin lerin vergi borcu satış be- lecektir. Tatbiki muhtemel -Devamı 4 uncu~ 
edilen kıymetin yüzde 75 ni delinden tutulacağı daha faz· bu sınıf ve derecelere ait F • ı • • t • d 
bulmazsa ikinci açık arttır· la malümat1almak isteyenle· kararlar hakkındaki bir be- } } S J V 
maya çıkarılacağı ve ikinci rin kemalpaşa icra dairesinin yanat, ltalya hükumet reisine ~ arttırması 2-11-935 yılına mü· 929-987 ve 932-187ve933-392 atfolunmaktadır. btJğdıl; 
sadif cumartesi günü saatll sayılı dosyalarına müracaat Birinci halde -Uluslar ku- Hariçten 
de kemalpaşa icra dairesin· etmeleri lüzumu ilin olunur. rumunca reyin ademi tasdiki İsteoıiyot fi• 

Jzmir ithalaAt Ü Ü" Ü d halinde- ltalya içtimaı terk garı 9,5 
. g mr g IDÜ Qr- ederek uluslar :kurumundan Alınan babe.rle.re ki0oll 0• 

lüg" Ü o den: ayrılacaktır. listinde ilkteşrıoo·g"to1' yo~. 
ikinci halde: Tatbiki muh· ayları içinde 15 k• b11Ô, 

T. Kilo Adet Eşyanın cinsi temel iktisadi ablukadan şak buğdaydan ~af bİf ~ , 

223 1125'1 188 Kullanılmış galvanizli demir varil müteessir olmamak için ltal- day ithali için, bıÇ ., 51..,~, 
Yukarıda yazıh variller açık artırma suretile 26-9-935 ya, ihtiyacı olan iptidai me- saade verilmiyecekt•f~ll ıt0, 

gününe rast gelen perşembe günü saat 14 de ecnebi mem· vadı kifi derecede evvelden diki halde mevcut 
0

tı'Y'r,11J 
1 k 

'b Jot• 

e ete götürülmek şartile satllacağından isteklilerin satış tedarik etmiıtir. Bu suretle ların memleket 
1 

.~P"' 
komi•yonuna .a baş vurmaları. 2920 kömüre olan ihtiyacını geçen kifi sıeldiii anlatıl 111 

• 

.. 
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Olivier ve şüreka- N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
sı Limitet vapur VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Der Zee 
"ULYSSES" vapuru elyevm limanımızda olup 14 eyllllde 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamd
6 

Nüzh.et 
Sılıbat Eczanesi 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Liverpool hattı: 

.. ROUMELIAN " vapuru 
20 eylülde Liverpool ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

0 DIDO., vapuru 17 ey
lülde beklenmekte olup 21 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glasgovv için yük alacaktır. 

fotoğrafhane Ve ''ROUMELIAN., vapuru 29 
t t ""' f" ] ""' eylülde beklenmekte olup o ogra ma zeme magazası 5 birinci teşrine kadar Li· 

~ llam:.a IUi.stem beyin fot-0ğraflıanesi, lzmirde en ıyı verpool ve Glasgovv için 
Oto{Iraf çel•mekle şöhret bulan bir san 'at ocagıdır. En için yük alacaktır. 

;::kalpesent olanlar duhi, burada çehtirdiklP.ri foıokraj- I.oııdra hattı: 
dan memnun kalmışlardır. ..FABIAN,, vapuru 17 ey-

g llanıza Rılstern beyin, foto6rra1 mal' Pmesi satmı ma· lülde beklenmekte olup 18 
,::.ası ~a muhlerem müşterilerinin in~e. 'Zc>vl:lerirı~ göre eyJüle kadar Londra ve Hull 
d feşıı mallan, fotoğrm makinelerını bulundurmakta· için yük alacal<tır. 
'~ Bir zıyareı her şeyi ispata kafidir. " EGYPSIAN ,, vapuru 

ıtlıir •. Başturak caddesi, Refik bey çarşısı) 27 eylülde Londra, Hull ve 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

"CHIOS,, vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, Hamburg, 
Bremen ve Anversten yük 
alacaktır. 

"ITAURI,, vapuru 16 ey· 
lülde bekleniyor, 20 eylüle 
kadar Anvers, Direkt, Ro
terdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

"VVINFRIED,, vapuru 1 
Bci. teşrind~ bekleniyor. 5 
Bci. teşrine kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

"VV ASGENVV ALO,, va· 
puru 14 Bci. teşrinde bek· 
leoiyor, 18 Bci.Eteırine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremcn için yükliye· 
cektir. 

"SOFIA,, motörü 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teşrine kadar Anvers, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yükliyecektir. 

Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anvers, Ro
terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 7 teşrinievvelde gelip 12 teşrini
evvelde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

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

"HERCULES" vapuru 20 eylülde gelip yükünü tahliye
den sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES,, vapuru 4 teşrinievvelde gelip yükünü tabii· 
yeden sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"GANYMEDES,, vapuru 19 teşrinievvdde gelip yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND,, motörü limanımızda olup yükünü tabliye 

ettikten sonra 15 EyfUlde Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskaodinavya limanları 
için yük alacacaktır. rr 1111111111111!11111111111111111!1!1111~11111111111111111111111111111111111111111111il111 11111 ı • :u~:::~:: .:·~;. i ~.~~:!: 

~ znur yun mensucatı 6 teşrinievvele kadar yük 
§,......, = alacaktır. 

1 g l ürk Anonim Şİrketı· The General Steam Navigation 

•• ANUBIS., motörü 11 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
15 ikinci teşrine kadar An· 
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükliye· 
cektir. 

"VINGALAND,, motörii 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, • Hamburg, Copenhage, 
D.ıntzig, Gdynia, lskandinavya ve Oslo limanlarını için yilk 
alacaktır. 

0 V ASALAND" motörü 15 teşrinievvelde gelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve lskandi· 
navya limarına hareket edecektir. 

~ = Co. Ltd. 
~ t Bu mfiessese, iki ynz bin lira sermaye ile "STORK,, vapuru 20 ey· 

~ eşekko.ı etmiş ve Di Ory en tal Karpet l\lanu- lülde beklenmekte olup 27 
~ f:.L .. • • . = eylüle kadar Londra için yük 
~ I g:Çorers Lımıted (Şark halı) şırketine ait = 1 kt 
§ t . = a aca ır. 
~ 111ıırdt. Halkapınardaki kumnr.ı. fabrikasını satın := Deutscbe Levante Linie 
§a v = 
~ ta llıı~tır. Fabrika bntnn teşkilat ve tesisat ve mfis· " GALILEA " vapuru 10 
~ . hdinıini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- = eylüldı! Hamburg, Bremen 
~ l'ihindc • "b . . 1 f d • = ve Anversten gelip tahliyede 
~ Ilı k n ıtı aren yenı şır cet tnra ın an ışletil- = 
~ 'tJ.'e tedir. Her nevi yO.n iplikleri, kumaş, batta- bulunacaktır. 
~ t·'Ye ve çorap imal edilecektir. l\1amulutın erosa· - Not: Vurut tarihleri ve 
§ 1tıe ft "k· . h fi k . . - vapurlann isimleri üzerine 
~ n uı ıyetı er tara ta ta -dır ve kabul edılmiştir. = değişikliklerden mes'uliyet 
~ it~ nıamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak - kabul edilmez. 
~ t'i~lSalindeki sergide teşhir edilmekte ''e satış fab. = • 
§ -"il •• 
~ p ıçınde yapılmaktadır. -
~ 0sta kutusu: 127 = 
~ T -
~ Telgraf adresi: lzmir:--Alsancak 
111111111111 elefon oumarası 2432 ve 3564 _ 

~ ııı ııı 1111111111111111111• 11111111111111111ıı111111111111111111111111111111ıı1111111 ıı ı m• 
"atılık motör Do K T O'R -

~~::•Ygir kuvetinde (Dizel) Ali Agıih 
~Otö lh az kullanılmış bir Çocuk Hastalıkları 
ld.t ~ satılıktır. Taliplerin Mütehassısı 
U," t 

1 
aııeınize müracaatları 1L-inci Bevler Sol.aJS.ı N. 68 

o Utıu J b' 
r. Telcforı 3452 ------------· 

J 

-... = . 
~' o 
~z 

-~~~ ----- --

lKIUirUf 011 ıu ıı• 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"TROYBURG,, vapuru ha· 
len limanımızda olup Anvers, 
Roterdam ve Hamburg için 
yük alıyor. 

••NORBURG,, vapuru 8 
Bci. teşrinde bekleniyor, 
Anvers, t<oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HA VSLINJE ( D·S. A-S. 

SPANSKELINJEN ) 
OSLO 

"SArDINIA" motörü - 27 
Eylülde bekleniyor, Havre, 
Dieppe ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

11SAN ANDRES., motörü 
23 Birind Teşrinde bekleni
yor, Dieppe ve Nor
vec limanlarına yük ala· 
caktır. 

ARMEMENT DEPPE· 

"NORDLAND,, motörü 2 teşrinisanide beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzıg, Gdynia, Oslo ve lskandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teşrini ev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marıilya e Barselona 
için yük alacaktır. 

"SUÇEA VA,, vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teşrini
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için yilk alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
"LEVV ANT" motörü 15 teşrinievvelde Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacakbr. 
Hamiı: Uindaki hareket tarihlerindeki deiiıiklikJerden 

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

tirketi binası arkasında FrateUi Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'"fork Jirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

ANVES 
"EGYPTE,, vapuru 12 Bci. 

teşrinde bekleniyor, Anvers 
Direkt mal yükliyecektir. 

THE EXPORT s-s coRPO· s 0 .. mer Bank 
RATION-NEVYORK •--- •--• 

Birleşik Amerikaya doğru 

seferler Fabrikaları mamulatı 
"EXECUTIVE" vapuru 18 y }} 

eylülde bekleniyor. erli ma arın en iyisi, en sağla-
"EXILONA,, vapuru 30 ) • 

eylülde bekleniyor. mı, en ucuzu en güze ı 
"A80UKIR,, vapuru 20 Hereke kumaşları 

eylülde gelip 30 eylülde, 
Birleşik Amerika için aldığı F esane kumaşları 
malları lskenderiyede "EXE-
TER,, transatlantik vapuruna Beykoz ktınduraları 
aktarma edecektir. 8 k k b } • 

SERViCE DIRECT a ır öy ez erı 
T~~~u~!~~ı Somer Bank yerli mallar pazar· 

•• ALISA,, motörü 10 ey· 1 lzmİr şubesinde buJurSUllUZ 
lülde bekleniyor, BeJgrad, ----------------··-----· Novisad, Komarno, Buda· 
peşte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yükliyecektir. 

"TISZA,, motörü 18 ey· 
lülde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda· 
peşte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yilkliyecektir. 

"BUDAPEST,, motörü 25 
eylülde bekleniyor, Belgrad, 
Noviaad, Komarno, Buda-

peşte, Bratislava, Viv.ana ve 
Linz için yükliyecelrtir. 

AVUSTRALYA HATTI 
Hidiviye kumpanyaıının 

"ABOUKIR" vapuru 29 ey
llilde bekleniyor, Paninsular 
Orient Line kumpanyasının 

"BENDICO" vapuruna Port
saitte aktarma edilmek üzere 
Avustralyanın bütün Umaala
rına mal alacakbr. 

"ABOUJIR,, vapuru ayni 
zamanda Partsait aktarması 
olarak, Hindistan, Aksayi 
şark ve şarki Af rikanın bü· 
tün limanlarına mal ala· 
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
ların isimleri &zerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefoa 
No. 2007 - 2008 



17 Eyl61 935 

• Cumuriyet hükOmetioin endüstrileşme alanındaki büyük başarışı 

mensucat fabri
törenle a«;ıldı. 

l(ayseri pamuklu 
kası dün büyük 

~ .... _ ............... ~ 
Fabrika hakikaten iftihar edilecek bir eserdir. Ekonomi hakanımız Celal 

Fındık' 
Almanya piyasa
dan çekildi, alıcı
lar çekingendir 

4Sa~ 

imam Yahya 
öldnrnldD ıno? 

lstanbul - Halep'tey,t: 
kan bir gazete, lm•ID rtıl· 
ya'nın bıçaklanarak öldil 
düğünü yazıyor. 

Kııza 
Parmakları kesildi 
Kavalalı Hasanın tuil• ,e 

kiremit fabrikasında ~·~~ 
amele Mehmed oğlu Ahı ·oe 
·ı· d• k• • • dic(İSI sı ın ır ma ınesıoın " .. 

1 
kC' 

kaptırmış ve üç parm•S' 

Bayar önemli bir söylev verdiler. Hey'et bu sabah Ankaraya döndü. 

Türkiyenin yeni mahsulün· 
den şimdiye kadar 20 bin 
çuval iç fındık satılmıştır. 
Ağustos teslimi Gireson fın
dıklan, cif Triyeste 610-620 
F. Frangı üzerinden satılmış· 
tır. Fakat Almanyanın piya· 
sadan çekilmesi üzerine fiat· 
lar düımektedir. Alıcılar çe· 
kingendir. Viyana piyasası 

Eylül teslimi, cif Triyeste 
500 F. Frangı üzerinden fiat 
beklemekte ve ancak o za· 
man alışa giriıecekleri an· 
laşılmaktadır. 

silmiştir • ~ 
, .. o· 

Akhisar icra memurluf11 

Kayseri 16 (A.A)- Ana· 
dolu ajansının özel aytarı 

bildiriyor : 
Kayseri bez fabrikası bu

büyük hükumet memurları, 
Ankara ve latanbul gazete· 
cileri ve bir çok çağrılı 

bulunmakta idi. 
gün büyük törenle açılmıştır. Tören yeni haıırlanmış 
Istanbuldan, Ankaradan ge· olan spor alanında yapıla
len tren saat 8, 10 da istas- cakh. Futbol sahasında 
yona varmış, başta ilbay ol- muntazam mavi elbiselerile 
mak üzere Halk Partisi er· 
kanı, şarbay, vilayet işyarları 
ve çok kalabalık bir halk 
kütlesi tarafından karşılan· 
mışhr. 

Tren istasyonda yarım sa· 
at kadar durduktan sonra 
Kayseri'den binenleri de ala· 
rak fabrikaya gelmiş ve 
yolcularını çıkarmıştır. 

Törene iştirak etmek üze
re Kayseriye gelenler ara· 
sında Sovyet konuklarımız, 
Sovyet büyük elçisi Kara 
Han, Ekonomi Bakanı Celil 
Bayar, Tüze Bakanı Saraç 
oğlu, Sıhhiye Bakanı Refik 
Saydam, bir çok Saylavlar, 

işçiler yer almış, yekunu on 
bine yakın tahmin edilen bir 
halk kitlesi de alanın dört 
bir tarafına dizilmişti. 

Saat onda fabrika adına 
bir işçi şu güzel sözlerle 
töreni açmış oldu. 

" Şanlı cumuriyetimizin 
verimli bir plana dayanarak 
ülkemizi ekonomik alanda 
yükseltmek yolundaki endüs· 
tri eserini bugün burada aç 
makla ıevinç duyuyoruz. Bü· 
yük izerin kısa bir zamanda 
ne kışın soğuğuna, ne de 
yazın sıcağına bakmıyarak 

canla başla meydana getiril· 
mesi için çalışan bizler, bu 
giinden sonra da daha ağır 
ödevleri başarabilmek sure
tiJe sevgili cumuriyetimize 
layık işçiler olduğumuzu is
bat etmeğe her zaman ha-
zırız.,, 

Bunu şehir namına avukat 
Naci'nin söylevi takip etti. 1 

Muallim Şaban heyecanlı 
bir hitabede bulundu. Fahri· 
kada çalışan sovyet işçileri 
namına mühendis Kardiyef 
Yoldaş Rusca bir söylev 
verdikten sonra, kız işçiler 
namına Şükrüye temiz bir 
sesle güzel bir şiir okudu. 
f\undan sonra Ekonomi ba· 
kanı Celil Bayar, hafif bir 
sesle başladığı söylevi gittik· 
çe artan ve hissedilen bir 
heyecanla irad ediyordu. 
Evveli uzaklarda duran ahali, 
şimdi tribünün etrafını sar· 
mış, bakanın sözlerini can 

kulağı ile dinliyordu. Söy
levinin büyük öndere talluk 
eden kısmı dakikalarca al
kışlandı. ismet loönü'ne, sa· 
nayi programına, istihsalitın 
artması lüzumuna aid kısım· 
lar ayni halkın derinden 
gelen bravo sesleri ile kar· 
şılandı. Söylevden sonra 
davetliler iki saat kadar 
fabrikanın muhtelif tarafla· 
rını gezdiler. 

Umumi intiba, cumuriyet 
hükumetinin sanayi alanında 
aştığı bu ilk adımın ne ka
dar sağlam esaslara dayan· 
dığı merkezdedir. Fabrika 
hakikaten iftihar edilecek 
bir miiessese olmuştur. 

Çağrılılar saat 14 te fab
rika kantininde öğle yeme
ğini yediler. Saat 15 te spor 
hareketleri yapıldı. Akşam 
verilen ziyafetten ıonra saat 
24 te Ankara'ya dönülmüş· 
tür. 

Balkan güreş sam-1 Mısır ve logiltere 

. ld 'k lngiltere Mısıra do-
pı yonu o u k k 

Romenler ikincidir. Stadyumda Ullmtyaca • 
dün gece tezahürat yapıldı 

lstanbul 17 (Özel) - Bal· 
kan güreş müsabakalarının 
sonuncusu dün gece Taksim 
stadyumunda yapıldı. Dünkü 
güreşlerde büyük varlık gös
teren takımımız, Balkan 
şampiyonu oldu. 

Romenler Balkan ikinci· 
sidirler. Müsabakalardan 

sonra, Türk, Romen, Yugos· 
lav, Yunan ve Bulgar milli 
marşları ıöylendi. Tezahürat 
yapıldı. 
Şampiyon takıma, güzel 

san'atlar akademisinde yapı· 
lan bir büıt hediye edildi. 
Birinci, ikinci ve üçüncüye 
madalyalar verildi • --·--

Elen 
Bahriyelileri Alman· 

ya'ya gidiyorlar 

Adapazarı'nda 
Hava kurumu meofaa· 
tına yapılan maçlar 

Mısırın muvatakatı alınmadan 

özel tedbirler alıninıyacaktır 
Kahire 16 (A.A) - Elcihat Mısır'ın haklarından hiçbiri· 

gazetesinin yazdığına göre, sine dokunmamayı ta1ı&hhüt 
Mısır başbakanı ile İngiliz etmiıtir. 
üsnomal komser muavini ara· lngiliz makamları evvelce 
sında harp halinde Mısır'ın Mısır hükümetinin muvafaka
durumu hakkında yapılan ko· tını almadan Mısırda hiçbir 
nuımalar sonunda lngiltere özel tedbir almıyacaktır. ............... 
Tokat ilinde .bü

yük faaliyet 

Son lstanbul teklifleri Ey· 
lül teslimi, iç fındık cif Tri· 
yeste 510. - F. frangı üze· 
rindendir. Italyan teklifleri 
henüz gelmemiıtir. 

Avusturya geçen yıl içinde 
türlü ülkelerden 2, 156,000 
şilin değerinde 10,804 kental 
fındık ithal etmiştir. Bu 
miktar bir yıl önce, 1,959,000 
şilin değerinde 9,192 ken
tal idi. 

Geçen yılki fındık ithalatı 
ülke itibarile aşağıda veril· 
miştir. 

Proiya gazetesi 
Yunan donanması için 
ne kadar para topladı 

Atina - Proiya gazetesinin 
Yunan donanması için açmıı 
olduğu iane defteri kapan· 
mıştır. Bu gazete, toplamıı 

olduğu 8 milyon 254 bin 192 
drahmiyi hükumete teslim 
eylemiı ve makbuzunu al .. 
mııtır. --Çare bulmazlarsa harp 

muhakkaktır 
-Baştaraft 2inci sahi/ede -
miyete mensup diğer azalara 
karşı da muhasım vaziyetine 
düıer. İlh. 

Uluslar kurumu zafını 

lstanbul 17 (Özel) - Al· 
manyadaki denizaltı gemileri 
imalathanelerini ziyaret ede· 
cek ve Almanyadaki son 

Bir şarap fabrikası kuruluyor, 6 ka· 
mun merkezinde mektepler açılıyor 

müdrik olarak mukaveleyi 
tatbik etmezse, sulhun mu· 
hafazası ve mütearrızın tec
ziyesi gibi esas vazifesinden 
m•hdud olan taahhüdüne 
vefasızlık etmit sayılmaz 
mı? Ve mukaveleyi tatbik 
ettiği takdirde ateıin mevzii 
olarak kalması lizım gelirken 
daha fazla yaymak gibi di· 
ğer neticeler tevlit et
mez mi? 

Iıte size ltalya·Habeı ih· 
tilifının tevlit ettiği facıab 
karışık vaziyet. O mit edelim 
ki en ıon saatte sulhun mu· 

Tokat 16 (A.A) - Şehri· lanmıştır. Dökmetepe kamun 
mizde bir şarap fabrikası merkezinde 30 evin yapı iı· 
kurmak yolundaki teşebbüs· leri bitmiıtir • 
leı ilerlemektedir. Bol üzüm Tokat 16 (A.A) _ El k-

haf azası için bir sureti hal 
bulunsun. 

dan : b ,ç-
Hasan velisi Nefiıeye 0 

O 
lu hacı sarıların Meblllet ki· 
Mustafanın Karayer 111e' Oç 
inde 5665 M M tarl•1110 

.. 

hissede bir hisseı~ 1~26(1 
tarla, ayni mevkıde . etİ 

b •k' bı•• metre ağın beıte ı 1 ge· 
olan 504 metre, HaskÖ1 ktt' 
renlik mevkiinde 1 be bit' 
5638 metre tarlanın nç szı2 
sede bir hissesi! ol•11 ı.;dl 

· e'""' metre, tarlanın ay11ı m bir 
5029 metre tarlanın Oç t676 
sede bir hissesi olıll od• 
metre tarlanın bir •Y 

111 
k•· 

detle açık arttırm•Y1 :9,S 
rılmııtır. ihalesi) 17·~ct-
Perıembe saat 15 te 1 klf. 
yapılacaktır. Mubam1D111

1 
_..., 

75 • . bU ..,.,.._S 
metin yüzde ıaı ele 1 
ihale bulmazsa mOı•Y' ;
gün uzatılacaktır. Sıtıf ~tti'· 
delliliyeıi harcı alanı 11 

it' 
Fazla m•liimat iıt!yeoJ~~ot· 
raya müracaatları ıli~6' 

~ Akhisar icra memurl 
dan: kt 

Akhisarın karaıo11Y• blfll 
yilnde aydınlı oilu 

1 
6'7 

mehmede bir kıta illOI • .-d• 
lira borçlu kaymakıOI ·--. ... ' 
mustafa kızı neraıı~ı ti)e 1'' 
faziletin zabıta marıf~kılll't• 
pılan tahkikattan dı 1 bll' 
gihı bulunamadıj'ıadıll. ~· 
kuk usul muhakeme~;,~• 
nunUDUn 142 ID.~ ıt jet'• 
tevfikan ilinen t~bhl uıood•: 
sına karar verilaııt b t•,ilt' 
ğundan iıbu iJa11ıll b'r •~ 
neşrinden itibareo . 

1,J'1 
içinde borçlu ne~ID111 dıit'' 
faziletin akhisar ıcra ·~ 
ıin~ müracaatla bir ;di"' 
varsa bildirmesi akıi tıet tı-'' 
bir dah3 tebliiat• ~·',0.,o-' 
maksızın muameleoıll.,. il,_ 
kadar takip edile''/;6s 
olunur. b"' 

. ,oJb 
· Ahkimı ıahııye 

kuk mahkemeıindell: '/ dl'' 
Karııyakada al•Y'i:,Jtod~ 

ballesinin aheste •
0 ı\i,dol 

4 sayılı evde otur•11 b _ _. d• ·-ılif 
lahın vesayeti al

1
t111 Jıdl~ 

nan 332 doğum u ,;o 
d 

w .h. dar• ·~' 
ogum tarı ıne. • d• ıV 

ilerleyiş hamlelerini takip 
edecek olan Yunan deniz 
l;ıeyeti, deniz miralayı İkono· 
mo'nun başkanlığı altında 
dün Atinadan Berline hare
ket etmiştir. 

Pariste 

Adapazarı, 16 ( A.A ) -
Hava kurumu menfaatına 
yapılan futbol maçları sona 
erdi. ilk oyun Y eniay - Sa· 
karya spor takımları ara· 
sanda yapıldı. Birinci devre 
2· 1 Sakarya sporun üstün
lüğü ile bitti. ikinci devrenin 
başlangıcında rüzgarın altına 
düıen Y eniay oyuncuları 
yargıçın idaresine müdahale 
ettiklerinden oyun yargıç 

tarafından tatil edildi. 
ikinci maç ldmanyurdu· 

Harbe iştirak eden A· Gençler birliği takımları ara-

yetiştiren Tokat için böyle 'k . . e 
b

. f b 'k k 
1 

trı santralı l>ınası tamam· 
ır a rı anın uru masına 

büyük bir ihtiyaç vardır. . lanmıştır. Makina aksamı 
Tokat 16 (A.A)- Tokat'a Samsundan getirilmektedir. 

bağlı alta kamun merkezinde Cumuriyet bayramına kadar 
yeni yaptırılan yatı okulla- tesisatın bitirilmesine çalıııl· 
rının birinci katları tamam· maktadır • 

'20 İLK TEŞRİN 1 
PAZAR 

rilıte eriımit ııe uı011d..r' 
hastalığı ile malii! b 1111,dıt 
ve kendisine mıhk ~11., i~ 
vukubulan ihbar nıer•oserlı" 
kılınan mahakemed; j• b;,. 
Abdullahın ibtİY11f1

111,-r ', 
bile vesayetten 18~ ··ıır•tl ~. 

merikalılar için tören sında yapıldı. Birinci devre 
1·1 berabere, ikinci devre 

yapıldı. de gençler bir gol daha ya· 
lstanbul 17 (Özel) - Ge· parak oyunu kazandılar. 

nel savaşta Avrupa cephe· Alal\da kalabalık seyirci 
lerinde ölen Amerikalılar için vardı ve oyunu heyecanla 
Pariste büyük bir tören ya· seyrettiler. 
pılmışhr. Bu törende Fransız • 
ve Amerikan ricalinin bir 1 • 
çoğu hazır bulunmuş, Fran- lızat11 

sa cumurbaıkanı M. Lebruna Yazımızın çokluğundan 
ve Amerika ~umur baıkanı ( Korkmaz Jan) tefrikamızı 
M. Ruzvelte tazim telgrafları bugün koyamadık. Okurla· 
çekilmiıtir. rımızdan özür dileriz. 

........... ~-
Tabanca atmış 

Knrd Feyzullah in ti· 
kam mı alacaktı? 
Gazete müvezzii Koli oğlu 

Kilrd Feyzullah, dün akşam 
üzeri Birinci kordon :lan ge-
çen ve bayi Hamdi'nin ya· 
nanda çahıan Mehmed oilu 
Hüsnü'nün iizerine bir el 
tabanc~ atmıı, kurıun Hüs· 
nll'aiia ıol cebini delerek, 

etine dokunmadan geçmiştir. 
Kürd Feyzullah ikinci defa 
ateş etmek istemiş ise de 
nokta memuru derhal koş· 
muş ve tabancayı alarak 
milvezzii yakalamıştır. 

Kürd Feyzullah geçen 
sene öldürülen kardeşinin 
katli hadisesinde Hüsnü'nün 
de methaldar olduğunu id
dia etmektedir. Dünkü hi
diteDİD ıebebi ıine budur. 

Genel Nntus Sayımı 

Sayım yurdumuzun 
her tarafmda ayiıi gftn· 
de yapılacak ve bir 
gnode bitirilecektir. 

Bunun için herkes 
yalnız bulunduğu yerde 
yazılacaktır. 

BAŞVEKALET 
iSTATiSTiK UMUM 

M0D0RL0G0 

ledigw i hakkındaki 1 ı.1J b" ·ro 1 "' ,. 
bilmuayene Ism•1 1 JdOJO t • 

tahğına müpteli 0 d 111•'1 
por münderacatile ,:ııf11dl~ 
yet buluoduiU . il• fel.'11 
olduğundan bacrı b•clet ofl" 
yete ehliyeti şı 

111111 
d 

ıabit olan sille)' il f·-~· 
Osman Gümilıç•Y• fi t ..ı· 
altına konulm••10f., ,Aı,d~·· 
yette bulunan b• _,,., 4d. 

Jahın çıkarılm••1~:.ıf ol ,t• 
mece karar ver• _,_. .... ,,. 
iundan keyfiy•t• 
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