
,. 

, .• . • 

. . . 
' • . . . 
' ' . . . 

<(' -· ·' 

• ULUSAL • Pazartesi gDııQ Londrada 
mOthiş bir kasırga kopmuş, 
büyük binalardan bir çoğu· 
nun kubbelerini v~ tara~ala· 

::::::::::: lı:mirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir rını alıp göUlrmllştllr. 

'l'Orkotise verilen malOmata 
g<>re, lsveç hükumeti yaş 
Oztıoılerimizden aldığı gDm· 
tQk resmini kaldırmıştır. I 

y --=~:-".:"~:-----==============------------------------------------Fiab (100) Para 

Kapattılar 
~~&~~===z==~~~~~===~z====:~~~~===~==========~~~~~~~~~~~~~~~~~K-~ç~,z:z:::::::::::==z=~~~>T~-~e::E:: 

Uzlaşma ümidi kalmamış gibidir. Her iki tarat silaha sarılmıştır j Iogiltere hazırlanıyor 

Ingiltere Cehelittarıkı kapattı, Sü- Drıtnavt ve liruva 
veyşte de sıkı bir koııtrol haşladı zörleri Akdenizde 

llaheşista~ın iç taraf Jarındaki It~lyan -k-onsolosı;;. Adis-A.b-;bayıı gele
miyorlar Ingiltere Somalisinden ~abeşistana liman veriliyor 

Italyan zırhlıları Sisam adasında 

~ ..... ""'-. 
~et,,;;; 18 (A.A) - Bet· 
~ .~0a.itesi ltalya ve Ha
~~•ııa yapılacak teklifler 
llıııta ibda bu akşam oylaş· 
' '· Komite yarın da top
~ '•k bunları kesin olarak 
't~Yacaktır. • ltalyan ve 
'it -t cevaplan gelince ko· 
,1_~ooıeye raporunu ve· 

"tır. 

~~Yter Ajansının öğren· 
~t göre, komite Habe· 
liı.: "• milliyet gösterilmek-... , f' 
ııı-._ ~bansel ve ekonomik 
~ •ırler almasını ve Ha
~~-. ltalyan sınırları ile 
t, d.!••tan'da oturan ltalyan 
b~ .•ıer yabancıların göven
ı-, ~Çin bir takım tedbirler 
~•Je etmektedir. 

!it 011tite, Habeıistana lngi
ı,1i:alb~liıinin bir parçasile, 
ıo ... 

1 
lııııanını ve Fransız "'' .. •et 1••nden de bir parça 

~d~tlc teklifinde bulunmak-
'· t,11 ••a .'•re 18 ( A.A)- Ha· 

Q 'J•nıı bifdiriyor : 
~dı~tler komitesinin hazır· 
t,,,~1 Proje, uluslar sosyetesi 
~lldan evvelce de tatbik 

l93 
5 Genel Nüfus 
Sayımı 

OitKrEŞRİN 
PAZAR 

.. ıcd iti 1 en devletler ulns 
ltttl.. de~H, uluslar dev· 
i~ •çin kaidesi hakim 

ttl_ 
~._ ' devletler sayıma 
~.,:rtı Vermezlerdi. Ka· 
~ltt tel'8ine döndnğn 
~. •ndan beri devlet· 
'-it Sayını gibi ulusa iyi 
.._ 'ttet yollarını göste· 
·~ ... 
a.. ''lere başvurmağa .,..,._ 

lnışlardır. 

tsl' 8AŞVEKALET 
ATISTIK UMUM 

'10ooaLOCO 

: l 1/uslar lwrumu birıas1 

~dilmiş olan usullerden mül· 
hem olmaktadır. Habeşista· 
nın siyasal ve ekonomik ten
sikinde hususi bir kurul im
paratora yardım edecek ve 
bu kurulda genel hizmetler 
için aasıulusal işyarlar bulu· 
nacakhr. Bazı düzeltimler 
yapılacaktır. ltalyanın bu 
teklifleri nasıl karşılıyacağı 

ve baron Aloisi'nin cevabı 
vermeden önce Romaya gi
giderek Mussolini ile görü· 
şüp görüşmiyeceği henüz 
belli değildir. 

Cenevre, 17 (A.A) - Beş
ler komitesi sabahleyin tali 
komitenin çalışmalarını ince· 
)emiştir. Komitenin konseye 
vereceği raporu akşama ka· 
dar bitireceği sanılıyor. 

Toplantıdan sonra M. La· 

Marsilya 
Cinayeti davası 

başlıyor 

Pol Bonkur 

Istanbul 18 (Özel)- Mar
silya cinayetinin davası, Teş
rinisaninin nihayetinde baş
lıyacaktır. Mahkeme, ltalyada 
bulunan Paveliç ile Koane· 
rinin ve Persecin mahkemeye 
müracaatlarını istemişse de, 
Italya bunları iade etmek 
istememektedir. 

Kraliçenin vekili eski Fran· 
sa başbakanlarından Pol 
Boa kurdur. 

9val,!konuşmalar içblbir':'.'esas 
anyoruz ve bulacağız :de
miştir. 

Rapor, sınırın dilzeltilme
sini, polisin tensikini ve eko· 
mi danışmalarının tayinini 

Kral 
Jorj, lngiltere 

kralının misafiri 

l"unan Kralı Jorj 

lstanbul 18 (Özel) - Yu
nan Kralı Jorj, Balmorala 
giderek lngiltere Kralının 
misafiri olmuştur. Jorjun, 
lngiltere kralının sarayında 
bir kaç hafta kalacağı söy · 
leni yor. 

Ingiliz 
Kabinesi toplandı 
Londra 17 (A.A) - M. 

Baldvi bugün bakanlar ko· 
mitesinin toplantısına baş· 
kanlık etmiştir. Toplantıda 

iç bakaniyle sü, deniz hava, 
tecim ve sömürgeler bakan
ları hazır bulunmuşlardır. 

Alman, Amerikan 
Balonlar1 Rusya'ya 

indiler 
Varşova 17 (A.A)- Alman 

balonlarından biri Sovyetler 
birliğindeki Kriccf yakınında 
ve Usniy Amerikan balonu 
da Sovyetler birliğindeki 

Bzef yakınında karaya in
miıtir. Tıflilit ıbnımımııtır. 

tavsiye :·edecektir. 
-imparatorun hakimiyetine 
riayet edileceği ve ltalya'nın 
uluslar sosyetesi idaresinde 
ıslahatın yapılmasına memur 
edileceği bildirilmektedir. 
Yağmur mevsimi geçti: 

Londra, 18 (A.A) - Adis
Ababa,dan gelen haberlere 
göre, yağmur mevıimi yirmi 
Eylülde bitmektedir. Birinci 
Teşrinin başında topraklar 
geçilebilecek derecede kuru
muş olacaktır. 

ftalyan kabinesi toplanı· 
yor: 

Roma, 17 ( A.A ) - M. 
Mussolini bakanlar kurulunu 
yarın için toplantıya çağır
mııtır. Bu toplantıya çok 
büyük önem verilmektedir. 
Cebelnttarık kapatıldı: 

Cebelittarık, 17 (A.A) -
Limanın cenub methali bu 
akşam sabih bir estakat ile 
kapatılmıştır. 

Komitenin karan bildirildi : 
Cenevre-18 (A.A) - Ak

şam üzeri M. Lava) ile Ital
yan delegesi Aloisi görütilr
ken diğer taraftan Lord Eden 
Habeş delegeıi M. Havariat 
ile konuşmuştur . 

Beşler komitesi raporunun 
ana çizgilerinin bu konuşma
lar sırasında ltalyan ve Ha
beş delegelerine gayriresmi 
olar ak bildirildiği sanılmak
tadır. 

Londra 18 (A.A) - Adis 
Ababa'dan bildirildiğine gö
re, Tondar, Dissiye, Maga· 
la ve Dcbremar'da bulunan 
İtalyan konsolosları henüz 
yerlerinden ayrılmamışlardır. 
Bunların hükumet merkezine 
ancak üç hafta da gelebile
ceklerine göre; ltalya ile 
Habeşistan arasındaki dip
lomatik münasebat kesile
cek olursa liunun üç hafta
dan evvel olmayacağı anla· 
şılmaktadır. 
Mısırın Durumu: 

Kahire 17 (A.A) - M111r 
gazeteleri batı çölleri yolları 
meselesiyle çok uğraımak
tadır. Çünkil bu taraftaki 
sınırın ötesinde ltalyanlar 
istihkamlar yaptıktan Ye tel 
örgüleri koydukları gör61· 
mektedir. 

lskenderiyede bulunan ln
gi'iz donanmasından bir kaç 
parça Portsaide ve Şap de
nizine doğru gitmiılerdir. 

Bir kaç remi de ıilteYf 
- Devamı 4 ilncll ıalıifoH-

·-·-· 29 parça lngiliz gemisi Yunan 
limanlarında demirliyecektir 

lngili: gemilerinden birinin ıarcıleri 

Atina 17 (A.A) - Her 
sene olduğu gibi bu sene de 
lngiliz Akdeniz donanmasın· 
dan 26 zırhlı lkruvaıörle üç 
torpido muhribi 25 Eylül ile 
15 llkteşrin arasında Argos· 
toli, Korfu ve Navarin liman
larında demirliyecektir. 

Cebelüttarık 17 (A.A) 
Hud, Renoun, Orion, Nep
tum, Arsil kruvazörleri ile 
Visroy, Veka Venetia ve 
Valorus torpito muhripleri 
İngiltere'den buraya gelmiş
lerdir. Başka gemiler bek
lenmektedir. 

••• 

Kurul 1 · Isve«; 
Bu sabah Berga· yaş üzümden gom 

ma'ya gitti rok almıyacak 

Ertuğrul ) atı 

Tarihsel eserler üzerinde 
incelemeler yapan, Afetin 
baıkanlığındaki kurul, bu 
sabah otomobille Bergama· 
ya gitmişdir. Kurula ilbay 
Fazlı Güleç ve Parti baıka
nımız Avni Doğan refakat 
eylemektedir. Kurul, Berga· 
ma'dan Dikiliye geçecek ve 
bu akıam Ertuğrul yatile 
Iıtanbul'a dönecektir, 

Dün gece Uray tarafından 
kurul onuruna şehir gazino
sunda bir ıölen verilmif, 
Öğretmen Afet şölende bir 
nutuk söylemiı ve bütün 
dünya medeniyet devirlerinin 
Tilrkler tarafından yaşatd· 

dı;ını beyan etmittir, 

Ankara 17 ( A.A ) - Is· 
tokholm'dan bugün telgraf
la Türkofise bildirildiğine 
göre, lsveçe ithal olunan yaş 
üzümlerin 100 kilosundan 
alınmakta olan 35 kron 
gümrük resmi kaldmlmışhr. 
Rugün lsveç piyasalarında 

orta mal yaş üzümün 100 
kilosu 75 kurondur. --Samuel Iloar 

Çok yorulmuş 
Londra, 17 (A.A) - Dış 

bakanı M. Samuel Hoar 
fazla yorgun düştüğünden 
Londra,dan ayrılarak bir kaç 
gün dinlenmek fikrindedir. 

Zaharof 
85 Yaşından sonra 

evleıtiyor! 
Londra - Meşhur milyo

ner Sir Basil Zaharof, 85 
yaılarında olduğu halde ev
lenmeğe karar vermiştir. 

Zaharof, müteveffa kömür 
kralı Holmanın karısını ala
caktır. Dul kadınm serveti, 
Zabarof'un servetinin üçte 
biri derecesindedir. 



- Hadiseyi haber ver
mek üzere gittiğim zaman 
orada bulduk, saat on ikiyi 
beş geçeye kadar odasında 

blunmadığı tesbit edilmişti. 
Con Straun, bu sözler 

üzerine son derece asabileş· 
ti ve yüksek sesle: 

- Bana niçin söylemedi
niz? 
Sormamış olacaksınız da 

ondan, kendisini telefondan 
aramışlardı. Haber vermek 
için gitmiştik, fakat bulama
dım. Nereye gitmiş olduğu

nu ve ne zaman döndüğünü 
bilmiyorum. 

Con Straun, Madam Pon
tes'in söylediklerini kifi 
gördüğllnden, kendisini fazla 
ııkmak istemiyerek: 

- Madam, zahmet ettiniz. 
Bundan dolayı size teşekkür 
ederim. Gidebilirsiniz. 

Dedi. 
Madam kapıdan çıkarken 

Con Straun da bir lahze için 
çıkmak istedi, fakat bu es
nada, odalarda araıtırmalar 
yapan Dedektif Ponyin gö
ründü ve biç bir şey bul· 
maia muvaffak olamadıiını 
söyledi. Taharri amiri, Mat
mazel Deizi'yi getirmesini 
emrettikten sonra Boni'den 
bir dakika için m&saade 
istedi. 

Boni güldü ve sonra da, 
masa üzerinde bulunan ma· 
dam Honhard'ın takvimini 
alarak yapraklarını karıştır· 
mağa baıladı. Boai, takvimi 
karııtırırken durakladı. Mad
mazel kora Barker, ne giin 
madam Honhard'ı ziyaret et
miıti? Boni, o günü bulmakta 
zorluk çekmemişti. Kora Paı:; 
ker Mayısın 19 uncu günü 
madam Honhard'ın ziyaretine 
gelmiıti, fakat o güne ait 
yaprak, takvimde yoktu ! 
Acaba kim koparmıştı ? 

Bu bir muamma idi, fakat 
Boni, bunu da hal etmekte 
gecikmedi: Madam Honhard, 
Mayısın 19 unda matmazel 
Parkeri vasiyetnamesinden 
silmiş ve bu hadiseyi, takvi· 
min o günkü yaprağına da 
kaydetmişti. Matmazel Par· 
ker, 19 Mayıs tarihini gös
teren takvim yaprağının bu-

Ulusal 

Birlik 
Cııodelik ııiyaeal gazete 

lunmasını elbete istemiyor
du. Zira bu yaprak onun 
vasiyetnameden silınmiş ol· 
duğuou ispat ediyordu. Şu 
halde takvim yaprağı, mat
mazel Kora Parker tarafın-
dan yırtılmıı ve . belki de 
• parçalanarak bir tarafa atıl-

mıştı. Bu yaprak, takvimden 
ne zaman koparılabilirdi ? 
Hiç şüphesiz cinayetten son· 
ra .. 

Boni, bu hükmü verirken 
bir kere daha düşündü ve 
kendi kendine; fakat Kora 
Parker cinayet iılenirken si· 
nemada değil mi idi?. 

Papagan bir kere daha 
haykırdı: 

- Madam para 1. 
Boni'nin tOyleri Orperdi. 

Boni Papagana dikkatle ba· 
kıyor ve dilıünüyordu. Bir· 
denbire : 

- Teıekk&r ederim kap· 
tan hatırıma retirdiniz ı. 

Con Straun, bu esnada 
kapıdan içeriye giriyordu. 
Boni'nin Papaıanla konuı· 
tutunu gö,·ünce pıaladı ve: 

- Galiba oynatmaia baı
ladın. 

Derken kapı çalındı. Con 
Straun: 

Buyurunuz 1 
Diye bağırdı. Madmazel 

Payiz ıelmiıti. Yllzinde te
hevvür alametleri vardı. Bu· 
na raimen, Con Straun'a 
bakarak: 

- Beni af etmenizi rica 
ederim. ıiz çağırmadan gel· 
mek niyetinde idim. Fakat 
birden bire uyumut kalmıtım. 

Dedi. Con Straun, matma· 
zelin bu nezaketine: 

- Biz de ıiıden af dile· 
riz çllnkü rahatsız ettik. 

Demek suretile mukabe· 
lede bulundu. 

- Arkaıı var 

ÖbOrenlert Mut-

laka (Okamentol 

3ks0rilk 'ekerle 

rini tecrflbe edi 

ıiz .. 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 1 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinc 
Beyler sokağı 

Abone şartlan : 
700 kuruş senelik 
400 11 altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırıhr 
Buılclığı yer :ANADOLU 
matbaaıı 

Ve Pflrjen ~ahapın 

en Qstnn bir mfls· 

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgO.n 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

18 Eyi~ 

Bir Alman gazete
• 

Si ne yazıyor 
Soveyş kanalının kapatılması için "Hitler bu suretle hareket •• !emektedir. ---

Cenevrede karar verilebilir mi? Rusyada atlı spor 

Londra siyasal çevenleri, 
Alman gazetelerinin Silveyş 
kanalı hakkındaki yazılarını 
dikkatle takip etmektedir. 
Zorihte çıkan .. Neue Zuriher 
Zlituai" ıazetesi, Süveyş 
kanalı için yazdıiı bir yazı· 
da diyor ki: 

..lmtiyazname mucibince, 
kanal ıirketi, Süveyş yolunu 
her memleketin tecim gemi
lerine ayni şartlar dahilinde 
tamamen serbest bırakmağa 
mecburdur. Savaş gemileri
nin de geçip geçmemesi 
meı' elesi, evveli hal olun· 
madı. 1870-71 savaşında, her 
iki tarafın savaş gemileri 
hiç bir güçlükle karşılaş· 
maksızın kanaldan geçebil· 
diler. Bu mes'ele 1882 yılında 
ltalya, kanalın korunması için 
arsıulusal bir polis müfreze
sinin kurulması hususunda 
bir çok ısrar ettikten sonra 
29 birinci teşrin 1888 de 
İngiltere, Fransa, İspanya, 
Almanya, Avusturya, Maca· 
ristan, Hollanda ve Türkiye 
tarafından imzalanan İstan· 
bul muahedesile halledildi. 
Muahedenin birinci maddesi 
ıöyle kararlaştırıyordu: 

"Süveyş kanalı, gerek sa
vaı ve gerek barıı halinde, 
bilikayuduşart, her memle· 
ketin savaı ve tecim gemi
lerine açık kalacaktır. 

Yüksek lkid devletler, 
barıf zamanında olduğu ka· 
dar savaı zamanında, kana· 
lın serbest kalmasını suiisti· 
mil etmiyeceklerini taah· 
btıdederler. 

Kanal hiçbir zaman blo· 
kad bukukaaun tatbikine 

maruz bırakılmıyacaktır.,. T .. k ler ~/( oS' 
Muahedenin dördüncü mad· ur men llJ. 1 

desi ise, kanalın " savaş ha· tdt 
linde, savaıa iştirak eden k ı ge 
devletlerin" gemilerine de ovaya nası 
açık kalması lizım geldiğini 

~~~---- .. ~ ve gerek kanalda, gerek ka- k JJJ 
naı etrafındaki limanıarda Kızıl meydanında büyü ve td• 
savaı hukukunun muteber h b apl olmıyacağını ve '1dü1manca lantan ir spor ayramı y teılİ'. 
bir harekete., baş vurulamı- Moskova gazeteleri Aşka- resının teşebbüı~yle2s 1ilf~ 
yacağını tasrih ediyordu. İn· bat ile Moskova arasında edilmiş ve yürilY.u!etir•" e~ 
giltere hükümeti muahede· yapılan 4000 kilometrelik at- men köylü gene• ~~ alll\ 
namenin tasdikini geciktirdi Jı yürüyüşün tafsilatını ver- miştir. Teşebbil5 ü 111eıı '. 
fakat 8 Nisan 1904 te im- mektedirler. Bu yürüyüş Türk· yeni yetiştirilen T, ri deoe. 
zalanan Entente Cordiale menistan cumuriyeti spor ida- )arının mukaveoıe~:ıboscı1:. 
münasebetile, muahedeyi ta· mek ve TürkıneD pot 1' 

mamile tasvip ettiğini bildirdi. Paris'te aktedilen diğer an- rının (köylülerinin) ~i. 5 
Esasen lngildere bundan laşmalarla lstanbul muahe· biliyetini gösterııı.~k yı• ı93 t 

daha evvel, ispanya-Amerika desinin hali muteber olduğu Bu kafile 30 ın• p..ı1'•b' 
savaşı esasında Vaşington kabul edilmişti. Hatta daha de Türkmenistao'd• toıİ~et' 
hükümetine, her memleketin 1? Temmuz 1929 da 0 za- şehrinden hareket e e ,ore1' 

manki nazırlardan Hender- ünlere ı.ıJd' 
kanaldan geçmekte serbest dir. Sporcular g 1.,r• "' ~ 

d 
son, Avam kamarasında k u:ı .. el 

ol uğunu bildirmiş ve Rus- sıca ve sus l'1' •1 

hükümetin 1882 muahedesini - 1- .. (72) derece 
1

8 .• ,.~' Japon savaşında, Rusların o ço unu d' .. , 
zaman lgiltere ile birlik olan değiştirmek için ortada biç altında geçmişler ı~· · ııor" 
Japonya ile çarpışmasına rağ· bir sebeb görmediğini hayvanların sıbb•t•;:tiftir~: 
men, gemilerini Süveyş ka· bildirmişti. Büyük savaş- mak ve onlara su .,,,ıı•' dt 

1 d 
tan sonra takib edilen b k · · tadl 1' 11" na ın an geçirmişti. Daha ilme ıçın .1ebile'e ,r 

sonra Türk - ltalyan harbi yol, Mısır'ın üzerindeki ha- kahramanca denı t ga•t 
esnasında da, kanal Türk kimiyetin, Türkiye'den bü- metanet ve gar;Tr. ot' 
toprakları üzerinde bulundu· yük Britanya'ya geçmesile · mt:k lazım ge~aııodeO •

0 lJİ' 
ğu halde, gene Jtalyan ge- hukuki durumun deiişmiş Karakum çollio athl•':tıli_, 
mileri hiç bir güçlükle kar- olması göz önünde tutulu· Orenburge var~·ıeo 1 

Of 
şılaşmadan, serbestçe geçip yordu. Eğer uluslar sosyete- durmadan del' yoril1 ,. 
gidebilmişlerdir: Kanal ancak sinin konseyi, kanalın ka- farklarına uyarda~ ·plitJ ·~· 

h d k. 1 lerı·nı' tam bir 
191 

"" Jt.r ~ büyük savaş esnasında Al· panması ususun a va ı o a· 'le"" ·~e· 
manlara ve Almanyanın müt· cak bir müracaat hakkında da ilerletınişler geldl

1 e~ 
tefiklerine kapanmıştır. hüküm vermek mecburiye· tosda MoskovaY• l''·ıı 

Bu hususta bilinmesi lazım tine kalacak olursa, o za· dir Gerek atlar•~· t•oı'"'~· . bh•ll 1il' 
gelen hukuki şekiller logil· man bugünkü karışık durum sporcula~ı~ Si 5pot, ,ı 
tere'nin Mısır üzerine bir yüzünden, Londra ile Kahi- yerinde ıdı. Bu d·k1''th ~t· 
protektora ilin etmesile kıs- re arasındaki münasebetler, yüşü o kadar ıtır lıi, ç' ~o 
men bertaraf edilmiıtir. lngiltere'nin hiç te hoşuna disiplinli yapılolll 8pıl•"'-~ 

Buna rağmen Versay mua· gitmiyecek bir şekilde mey· li ikler altında Y ",oJl'r- .J 

bedeıi (82) nci madde ve dana çıkacaktır. -Devamı 4 üncü 
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Olivier ve şdreka- N. V. ı Fratelli Sperco Vapur Acentası 
L. •t VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAts KUMPANYAsı 

Si ]fili et vapur "ULYSSES,, vapuru elyevm limanımızda olup 14 eylülde 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Liverpool hattı: 

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

Başturak No: 37 "DlDO., vapuru 17 ey=- lülde beklenmekte olup 21 
lliiı · eylüle kadar Liverpool ve 
ıı R r 1 Glasgovv için yük alacakbr. 
aın.za üstem ıOtoğrafhane Ve "ROUMELIAN" vapuru 29 
t t "' f } "' eylülde beklenmekte olup 
O ogra ma zeme magazası 5 birinci teşriae kadar Li-

fi llaın::a Rasıem beyin foıoğrafhanesi, l::mirde en verpool ve Glasgovv için 
oıog,.af Çi?kmekle şlJhret bulan bir san'aı ocağıdır. En için yük alacaktır. 
;::_.killpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· Londra hattı: 

'f;-n memnun kalmışlardır. "F ABIAN" vapuru 17 ey-
i <llnza Rüstem beyi~, f~ıo~a! ~rem.esi satan ma· lülde beklenmekte olup 18 
~ ~· muhterem muştenlennın ınce zevklerine g~re eylüle kadar Londra ve Hull 
dır ç~u mallan, foto{Jrar makinelerini bulundurmakta· için yük alacaktır. 

• Bır zıyareı her şeyi ispata kafidir. (1 " EGYPSIAN " vapuru 
ıQıir • Ba~turak caddesi, Refik bey çar~18ı) 27 eylülde Londra, Hull ve 

~lhıuıııııını!llllllll 111111111!1!111111111111111111111111111111 11111lııııııııııııı filin• ~u~::~::~ v!e~~i ~:!:::: 1 znur yurı mensucatı_ 6 teşrinievvele kadar yük 
s '}'ı alacaktır. 

1 ı ürk Anonim şirketi= The General Steam Navigation 
§ - Co. Ltd. 
s = 1 ~Bu mfteasese, iki yaz bin lira sermaye ile = "STORK,, vapuru 20 ey-
~ kkoı etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu- lülde beklenmekte olup 27 
s h.k ~ - eylüle kadar Londra için yük 
~ Jı...?urers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ alacaktır. 
1-ı •rdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasım satın = Deutsche Levante Linie 
~ .:1'tır. Fabrika bOUln teşkilAt ve tesisat ve mO.s· := " GALILEA ,, vapuru 10 
~ lih~İtnioi ile eskisi gibi I k4nunosani 1935 la· = eylülde Hamburg, Bremen 
~ ~kde? itibaren !eni ş~r~ct !arafından işletil· ~ ve Anversten gelip tahliyede 
~ili ledır. Her nevı yftn ıplilderı, kum~, batta. 5 bulunacaktır. 
~ l:_Ye ve çorap imal edilecektir. MamulAbn emsa· § Not: Vurut tarihleri ve 
;s: oqıe "~·ki - vapurların isimleri üzerine 
§ b ~• "yeti her tarafta takdir ve kabul edilmiAtir. = 
§ otı "" = değişikliklerden mes'uliyet 
~ iltiaa ~amulit Peştemalcılar başında eski Orozdibak =: kabuledilmez. 
~ liJt. ·~.deki sergide teşhir edilmekte ve sabş fah- _ • 
~ P ıçınde yapılmaktadır. -
~ 0•ta kutusu: 127 ;;; = l. ~ tlgraf adresi: lzmir:·~Alsancak = ~ 
~lllUI tlefon oumarası 2432 ve 3564 ;;; ~ 
~ 111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111mı111111111111111111ıı1111111111 ni ~ 
l;atılık motör DOKTOR - ~ 
~ .. ~'ı'ıir kuvetinde (Dizel) Ali Agah 
~ota' ı az kullanılmış bir Çocuk Hastalıkları 
~eh ••tılıktır. Taliplerin Mütehassısı 
~I •lleaıize müracaatlan IJ,foci Beyler Sokağı N. 68 

"""U1ıur. Telefon 3452 .......................... 

-~~~ 

o 11 ıu n• 
[&lrac.l .C,ANL<ASI] 

Der Zee Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
& C için yük alacaktır. o. 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anvers, Ro· 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

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

"iT AURI" 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
leniyor, 18 Bci.~teşrine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yükliye
cektir. 

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

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

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

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

"NORBURG" vapuru 8 
Bci. teşrinde bekleniyor, 
Anvers, r<oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 
DEN NORSKE MIDDEL -
HAVSLINJE ( D-S. A-S. 
SPANSKELİNJEN ) 

OSLO 
"SArDINiA" motörü - 27 

Eylülde bekleniyor, Havre, 
Dieppe ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

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

terdam, Amsterdam 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, Varna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

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

"GANYMEDES,, vapuru 19 teşrinievvelde gelip yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

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

ettikten sonra 15 Eylülde Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve lskandinavya limanları 
için yük alacacaktır. 

"VINGALAND,, motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, •Hamburg, Copenhage, 
o .. ntzig, Gdynia, Iskandinavya ve Oslo limanlarını için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 15 teşrinievvelde gelip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdyoia, ve lskandi
navya limanna hareket edecektir. 
"NORDL~ND,, 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, Marsilya ve Barselona 
için yük alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teşrini
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
"LEVVANT,, motörü 15 teşrinievvelde Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacaktır. 
Hamiş: Ilindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

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

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Te(efon: 2004 - 2005 - 2663 

İstanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Tftrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

ARMEMENT DEPPE
ANVES 

"EGYPTE" vapuru 12 Bci. 
teşrinde bekleniyor, Anvers 
Direkt mal yükliyecektir. 

THE EXPORT s-s coRPO- su" mer Banlz-
RATION-NEVYORK --- ~--•• 

Birleşik Amerikaya doğru 
seferler 

"EXECUTIVE" vapuru 18 
eylülde bekleniyor. 

"EXILONA,, vapuru 30 
eylülde bekleniyor. 

"A80UKIR" vapuru 20 
eylülde gelip 30 eylülde, 
Birleşik Amerika için aldığı 
malları lskenderiyede "EXE
TER" transatlantik vapuruna 
aktarma edecektir. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar" 
" ALISA,, motörü 10 ey- 1 lzmİr şubesinde bulurSUDUZ 

lülde bekleniyor, Belgrad, .. --------------•••----Novisad, Komaroo, Buda-
peşte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yükliyecektir. 

"TISZA,, motörü 18 ey
lülde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda
peşte, Bratiılava, Viyana ve 
Linz için yükliyecektir. 

"BUDAPEST" motörü 25 
eylülde bekleniyor, Belgrad, 
Noviaacl, Komarao, Buda·I 

peşte, Bratislava, Vivana ve 
Linz için yükliyecektir. 

AVUSTRALYA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının 

"ABOUKIR" vapuru 29 ey
lülde bekleniyor, Paninsular 
Orient Line kumpanyasının 
"BENDICO,, vapuruna Port
saitte aktarma edilmek üzere 
Avustralyanın bütün limanla
naa mal alacakbr. 

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

Geliş tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 



(Ulusal Birlik) 
.~~---------------

Kış tırtanaları, kasırgalar şimdiden kendini göstermeğe haşladı 

Londrada tra.;aları alıp götüren 
korkunç bir kasırga l{optu 

. -
Pazartesi günü baş1ıyan kasırgadan sonra şiddetli yağmur -

laı· da yağmış ve ehemmiyetli hasarata sebebiyet vermiştir 
lslanbul 18 (Özel) - l.JOndradan haber veriliyor: 
Pazartesi gilnn başlayan mnthiş bir kasırgadan sonra 

şimdiye kadar g"rOlmemiş derecede şiddetli yağmur-

lar yağmıştır. Kasırga esnasında birçok bnynk binala
rın kubbeleri ile ynzlerce evlerin traça ve kiremitleri 
uçmuştur. Zarar ehemmiyetlidi~. 

ltal yan gemileri Hep harp hazırlıkları 

Mes'ele gittikçe Denizaltı nakli-
büyüyor gibi ye gemileri 

Yunanistan Uluslar kurumundaki 
delegelerini haberdar etti 

Almanya hu iş için mütemadiyen 

lstanbul 18 (Özel) - ltal· uyandırmıştır. Deniz bakanı, 
çalışıyor, projeler yapıyor 

Iıtanbul 18 (Özel) - Bir 
harp vukuunda, gerek erzak 
ve gerek asker nakliyatını 

tı biçiminde nakliye gemile
ri yapılması Almanyaca ta
savvur edilmektedir. Bunun 

yan harp gemilerinin, fırtınayı bu' hususta matbuata izahat 
ileri sürerek Yunan adalarına vermiıtir. Yunan hükumeti, 
hodbehod uğramaları ve de· ltalyanın bu hareketini ulus
mir atarak günlerce durma· lar kurumundaki delegelerine 
ları, Yunanistanın asabiyetini bildirmiıtir. 

kolaylaştırmak için, denizal- için hazırlanıın projeler, Alman 

••••• 
lrıgiltere hennz cevap vermedi 

Merkezi A vrupada 
bir saldırım olursa 
Fransa, lngiltere'nin bu durumda ne 
tarzı hareket takip edecegini soruyor 

Londra 18 (A.A) - Ba· miinhal ekonomik zecri ted
kanlar konferansı bugünkü birlerin görüşülmüş olduğu
toplantısında Fransızların or· nu göstermektedir. 
ta Avrupada bir saldırım Londra 18 (A.A) - Lon
olursa lngilterenin iıe karış· dranın doğru haber alan çe
masına dair sorusunu tetkik venlerinden bildirildiğine 

göre; orta Avrupada bir sal
etmemiştir. Çünkü bütün la· dırım halinde logilterenin 
giliz bakanlariyle bu mesele karıımasına dair Fransız el
hakkında gö~üşülmemiıtir. çisinin sorusuna verilecek 

Toplantıda sü, söınürge, cevap, Fransız görüşüne uy
dış ve tecim bakanla.rının gun olacak ve diplomatik 
bulunuşu; dış, durumunun ve yolJarla yapılacaktır. ... ·~. ·~-------

Sovyet 
Konukları Istaobal'a 

dönfiyorlar 
Ankara, 18 (Özel) - An

kara'ya dönen Sovyet ku
rulu, Celil Bayar'la birlikte 
Eskişehır' e gitmişler ve şe
ker fabrikasını gezmişlerdir. 
Buradan lzmit' e geçen kurul, 
kiğıt fabrikasını gördükten 
sonra Hereke'ye gelmiş
dir 

Kurul bu akşam lstanbu
la dönecektir. Sovyet kuru
luna, büyük elçi Karahan da 
refakat etmektedir. 

Turizm 
Ve tarihi tetkikat 
Peıte 17 (A.A) - Türk 

turizm cemiyeti başkanı ve 
Türk tarih sosyetesi üyesi 
saylav Reıit Saffet Mobaca 
gelmiş ve şarbay tarafından 
karşılanmıştır. Reıit Saffet, 
Macaristandaki tarihi Türk 

lngiltere Cehelittarıkı Kapattı anıtlarını tetkik edecektir. 
Adis-Ababadan haber ~veri- Reıit Saffet, şehri gezmiş -Baştarafı birinci sahifede -

kanalında durmaktadır. Ka
nal sıkı bir gözet altındadsr. 
lngiliz" şap denizinin Hicaz 
taraflarının da gözetilmesi 
için lbnisuud yanında iiri
şilerde bulunmuşlardır. 

Vafd ulusal partisinin fik-
ri şudur: 

Mısır bir müdafaa harbine 
hazır bulunmalıdır. Italya 
Mısıra saldırmazsa Mısır d" 
bitaraf durmalıdır. 

liyor. Habeş imparatoru, Yu
ve sonra kanuni Sultan Sü
leymanın geceyi geçirdiği 

nanlıların hicret etmemeleri- tepeye çıkmıştır. Şarbaylık-
ni kendilerine tavsiye etmiı ta verilen şölenden sonra 
ise de bu tavsiye müessir Reıit Saffet tetkikle
olamamııtır. rine devam etmek üzere 

lstanbul 18 (Özel) - ltal- Pec'e gitmiştir. 
yanın, Almanyaya müracaat Afrikaya Gitmek iste-
ederek iki hükumet arasında k · 1 
bir dostluk muahedesinin yen es 1 savaşçı ar 

Roma (A.A) - Savaıçılar 
akdını teklif eylediği Londra- cemiyeti, eski savaşçalardan 
dan haber veriliyor. Afrika için on dokuz bin 

lstanbul 18 (Özel) - in- kiti gönüllü müracaatı al· 
giliz gazeteleri, ltalyanın 20- mıştır. 

kabinesine verilmiıtir. 

Tarım hakanı 
Motörle Rizeye geldi 

Rize 17 (A.A) - Tarım 
bakanı Muhlis Erkmen ya· 
nındakilerle birlikte bu ak
ıam Ofadan motörle Rizeye 
gelmiştir. 

Bu sabah llbaya, partiye 
ve belediyeye göretlerini ya
pan bakan ve yanındakiler 
ıehirde incelemelerine baı · 
lamışlardır. 

Rusyada atlı spor 
-B~ıarafı 2inci sahifede -
4000 kilometre yolculuktan 
sonra atlar da hiçbir yor· 
ıunluk görülmediği gibi hat
ta bir çok hayvanlar yolda 
bilakis kilo almıılardır. 

Türkmen atlılarını karııla

mak için Moskovadan uzak
lara kadar uçaklar gönderil-
miştir. Birçok bisikletli spor· 
cular, süvariler ve saire keza 
yollara çıkmışlardı. Bunların 
şehre girecekleri yerde büyük 
bir tak yapılmıştı. Süvariler 
törenle karşalanmıılardır. Sü
vari alayları, sporcu ve as· 
ker kafileleri bunları şehre 
girerken selimlamış, taklar 
ve caddeler Türkmeoistan 
Cumur başkanının reıimleri 
ve bayraklarila süslenmiştir. 

Türkmen atlıları; kızıl mey
danda Leoinin mezarına çe
lenk koymuşlardır. Bundan 
sonra kızıl meydanda yapı
lan büyük bir spor bayramı
na iştirak etmiılerdir. 
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lzmir vakıflar direktörlüğünden: 

ı--..-ıı~~-----------------.--~~ Muharriri 
MIŞEL ZEV AKO 

4 -

~ ·fe 
Şövalye Pasavan yıldırım soratı 

meçini çekti ve mevki aJdı! .. 
. • b • ..,.,clJ. 

Valantın: Şövalyenın enzı •ki 
- Rozeli, Senpol sarayında Adeta yem-yeşil oldu,,;: 

bulunmaktadır. Şimdiki ismi elini yukarıya kaldırdı k ) 
de Odet dö Sodiverdirt ( Devam ~ 
Demeğe hazırlandı. Fakat Manisa icra memurıu;ao· 
bunları söyliyeceği sırada dan: arOf 
salounun kapısı açıldı ve içe- Nuriye 172 lira 2S k bY' 
riye d'Arnıanyak bir fırtına vermeğe borçlu bacı .. 1• all 
gibi yirmi kadar zırhlı aske- mahallesinden rifat ~·~bl°' 
rile girdi ve: mustafa vereseleri mı~t ir 

- Madam, dedi. Büyiik muhsine ve naciyeye 11k ti• 
bir samimiyet ile hitab etti- sen intikal eden asmalı ~r 
ğiniz bu adamın ismini bili- marında gün doğuıu te rb.· 
yormısınız?.. razı mutaf mehmet gO~ ,. 

Darmanyak: bıı evvelce tarla ikeD ~,.; 
- Pasavan, Bavaryada ziraat müdürü ali,. kı. ~ 

karanlık bir gecede onunla evvelce tarla iken ıııadi' 
gizli, gizli konuştu.. değilmi? ile çevrili 6892 metre bela" 

- Konuıtum. Fakat gizli rabbaındaki bajıD "°"' 
olarak değil 1 metre murabbaına 20 p 

- Gene bu Pasavan, Sen 25 para kıymet tabmi~ • ,.. 
Marten sokağındaki otelde miş olmakla iıbu gayrı ı:., .. 
Jan dö Bursandiyo'oun Haı- kul açık artırma ile 111 ~ 
metlu davetlileri dö Skas, y~deye konularak m~b:efi'! 
dö Oketonvil, dö Kurtaj ve kıymetin yüzde yetmıt o-9'5 
dö Gin ismindeki Şövalye· bulduiu takdirde 22· 1 · ~ 
lerle birlikte bulunmadı mı? tarihine mllsadif salı ,....,.. 

Dö Pasavan güldü ve : saat 15 den 16 ya kad~. 
- " Haşmetlu,, tabiri ye- çok artıranın nıttıad• -" 

rinde kullanılmadı. Şövalye kılacaktır. Şayet mu~ bl 
dö Gin herhalde birçok ıey· kıymetin yllzde 75 Ol b.t 
ler bilen bir adamdır. dedi. mazsa mlizayedeni~ 0 '; .. tl" 

Darmanyak yüzünü daha riin daha temdidi il~ · _.,, 
fazla ekıitti ve : 935 tarihine mo .. dif ~ 

- Böyle gülmeyiniz. Va· ayni ıaatta en çok ar s-tlf 
ziyetin ıakaya tahammillil üstünde bırakılacakt•!• ... .J 
yoktur. dedi. peıin para iledir. "";biJ-

- Haydi canım! ben 3lüm prtnamesi herkeıia ~~ 
karşısında bile gülmüş bir mesi için 28-9-935 tarı ~· 
ıövalyeyim. Sizin karıınızda itibaren açık bul1111d ~ 
neden gülmiyeceğim Eğer caktır. Hekimin ~j• •'
burada matem hüküm sür- bir hak iddia ve itırall ·~ 
meseydi kahkahalarla güle- ıatııtan evvel yirmi g~ ~ti 
cektim. Madam, benim bu evrakı müsbitelerile bıf ı,ıl
gayriihtiyari olarak güldüğü- dairemize mllracaatla. ~· 
mü mazur görsiinler. dirmeleri lizımdır. A.ktl old"' 

Salonda bir An için derin de tapu kaydiJe .. bıt 
1 

fi"!' 
bir sükut hllkiim ıürdii, bir dıkca bedelinin pa~ ~,.~· 
az sonra, bu sükutu Darman· sından istifade edelll•1 
yak 'bozdu: ferdir. ,cı '' 

- Madam ve siz, kibar Baiın ıatıı ferai b• IJ' 
zatlar dinleyiniz: satış bedeli ilzeri~deO :..,.-' 

- Şövalye dö Pasavan iki buçuk dellibye ~~ 
kraliçenin dostudur, Sen müıteriye aittir. A 11,ıl'' 
Marten sokağındaki otelde muhammen kıyıoet lı p1f 
irtima edenlerle beraber bu- Teii yiizde yedi buÇl1 iıl't 

T k teli' 
lunmuştur. Kralın çok yakın akçası veya b~n. • 

0 
d•jtf_" 

adamıdır. Şövalye dö Pasa- mektubu ile bırJıkt IJJll-'~ 
van; cinayet gecesi Barbet mizin 931·1158 ° 011~ 
sokağında hazır bulunmadı- dosya ifadesile ıatıfd .,,.;-' . . .. ~ 
ğıoızı namuslu bir Şövalye olan manısa ıcra or•'" 
sıf atile yemin ile temin ede- ve deli il kerime : 3()00 / 
bilirmisiniz? ları ilin olunur. ~JJ' 

Izmir milli emlak mndnrlnğnııde ~ 
l diiklı'° Buca yukarı mahalle zafer caddesinde 9 numara ı 

34 
ı6 .a1 

Buca aşağı mahalle yağhane sokağında bili no.b 3 ;,.. ~ 
metre murabbaı /fi" 

Bornova beyler sokağında 4 e1ki 4 taj numar~lı 0~1.. 5 
Burnova yıkık minare sokağında 32 eski 34 t•J :;.,,,ı P! 

rah dükkinın nıııf Jı ef ~ 
Burnova birinciyaka ıokağında10-2eski10taj nu111ar• :.ı 
Turan menemen caddesinde 102-143 numaralı 09 ~ 

4-92 numaralı ev ~ 
" " " r: 

Londl'a 18 (A.A) - Adis
Ababadan Röytere bildiril· 
diğine göre, ltalya elçiliii; 
ltalyan konsoloslarının yer· 
!erinde bırakılmış olmasının 
bunların güvenle yola çık· 
maları hakkında hükumetçe 
ora işyarlarına henüz talimat 
verilmemiş olmasından ileri 
geldiğini söylemiştir. Habeş 
9evenlerinde ise bu konso
losların hangi yoldan gelmek 
istediklerini daha bildirme· 

tana taaruz edeceğini ve 2 
bin metre yüksekliğindeki 

dağlara tarmanarak bakim 
tepeleri tutmak için tedbirler 
aldığını yazıyor. Ayni gaze
teler, doğu Afrikasında harb 
başlarsa Almanyanın Avus
turya üzerine yürümesi ihti
malinin kuvvetli olduğunu 

Vakfı Nevi No. Mevkii Muhammen bedeli 
Bayraklı ıeftali sokağında 8 numaralı ev ~ 
Bayraklı burnova caddesinde 65 numaralı dükkiD 4~ " ,, ,, 67 numaralı dilkk10 

miı oldukları ileri sürülüyor. 
lstanbul 18 (Özel) - Ha

beşistanda oturan 2 bin Yu· 
nanhnıo, Habeş topraklaranı 

terk etmek nzere oldukları 

• ileri sürüyorlar. 
Iıtanbul 18 (Özel ) - Üç 

ltalyan torpitosu, Siıam ada
sına gelmiıler ve açıklarda 

demir atmıflardır. 

Kitipzade ahmet reıit dükkan 119-3 Kestelli 60 
" " " mağaza 58 Yemiş çarıısı 70 
" ,, " sebil diikkin 51 " 30 
,, " ,, dnkkin 121-2 Kestelli 60 
" " " " 119-2 " 60 
,, .. " 5 odalı ev bili ,, 150 

Osman pafa ev 12 Karantina ıılahane 120 
Yukarıda yazıla akarata açık artırma ve uzaltma mnd

detleri. içinde istekli çıkmadığından bir ay müddetle pazar· 
lığa konulduiuodan bu müddet içinde istekli olanların evkaf 
direkt6rliliilne mOrac:aatJarı bildirilir. 2998 

Bornova bübiil sokağında 18 numaralı ev 4'J,,O 1ıo Barağaç varvara piyade sokajında 38 no.lı ,ti' 
metre oıtr ~ 

Tepecik tepecik sokağında 2-2 no.lı 101,52 metre ,rt' 6'° 
rabb•1 

0, 

Karantina iskele caddesinde 108 numaralı e• a1'i ~f' 
Yukanda yazılı emvalin bedelleri pefiD v_ey• :.-1'~ '' 

badil bonosile ödenmek üzere miilkiyetlerı 111 ,..t 1 
konulmuıtur. Taliplerin 30-9-935 pazartesi ıünll7 ~ milli emlik mlldilriyetine mllracaatlan. 18-2 


