
i'-........---:--------------------~ kralcı saylavlardao 200 ki-
tinin imzasile hazırlanan bir 
tak · rır, Yunan cunıur başka· 
nıoa verilerek kendisinin is· 
lita eı . . ·ı k . :---.-..__ nıesı. ıstenı ece tır. 

..........;:::--------------------

M. Znim i.ı;; 
dilis Partisine mensup say· 
lavlardır. 

Zelzele 
Çankın 19 (A,A) Bu 

giln sabaha karşı hafif bir 
yer deprentiıi olmuıtur. 

• ULUSAL • Arnavutluk askerleri ile Rı-

-
lzmirde çıkar, akşamcı ıiyaıal sruetedir 

za Çereva'oın çetesi arasında 
bir çarpışma olınuş ve Rıza 
ile beraber çeteden 8 ve as· 
kerlerdeu 4. kişi ölmOştilr. 

Bükres 
' Elçimiz, M. Tataresko 

Fi a b (100) Para 

Dnnyanın en boynk savaş gemisi Cebelittarık'ta 

Maltada manevralar yapıldı 
Süveyş kapatılacak mı? 

ile görnşın Neşredilen bir beyannamede, fevkalade ahval vukuuu-
Bükre1, 19 (A.A) - Bük-

reş gazeteleri, Bükreş elçi- da evlerde, ziyası sızmıyacak şekilde mum yakılması 
miz Hamdullah Suphi'nio 
dış işleri bakanlığında M. bildirildi. Emre itaat etmiyen hapsolunacak 
Tataresko tarafından kabul Londra 19 (A. , / -_...,,.~~--.ı 
edilerek bazı mühim mes'e· ı A) - Röyter 
leler hakkında görüştüklerini ajansına Cebe-
yaıma ktadır. littarıktan bildi-, ·---... • • 
20 iL K TEŞRiN 

PAZAR 
Genel Nntus 
Sayımı 

Sayım işine karışma· 

mak, kayıtsız durmak 
H~ya yanlış sağlık ver. 

mek yurda karşı yapıl· 

mış su~lnrın en hnyil· 
ğndnr. Tnrk Yurddll~• 

böyle ağır hir suçtan 
uzak kalacaktır. 

BAŞVEKALET 
iST ATISTIK UMUM 

MÜDÜRLOCO 

riliyor: \ 
Dün; Cebelit-

tarıka gelen fi· j 
]o, şimdilik bura
da kalacaktır. Fi-

• filosuna değil,ana 
deniz filosuna ait· 

ı1l -
tir. l I t ~ \;; -. 

Istanbul 20 (Özel) - Ce- 1 Süreyş kanalının methnlinden bir f{ürıi11ii~ 
belittarıkta mlistahkem:mın- lanmııtır. Bunlar derhal tev- l Londra 19_ (~.A) . - Bu 
takılarda iki ltalyan yaka· kif edilmiılerdir • ·Devamı 4 uncu Salıif ede· 
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Yarın sabaha kadar senin 
olsun! Fakat şu yemek nü
munelerini nasıl tetkik ede
ceğiz? 

Her ikisi dolabı açtılar ve 
bir şiıe içinde bulunan südü . 
ve bir kasedeki et suyunu 
çıkarıb meydanda bıraklllar. 
Boni biraz düşündükten 
sonra: 

- Bunları kimyahaneye 
gönderib tahlil ettireJim. 

Dedi. Con Straun, Dedek· 
tif'in sözünü keserek: 

- Sen şimdi, en çok Mak
nus ile Daund için müteya
kizaae hareket etmeğe ça
lışacaksın. Bunların her ikisi, 
madam Honhard'ı şahsen ta-

nımıdıklarını söylemişlerdi. 
Bunların yalan söylediklerini 

tahmin ediyorum. şayet elde 

edeceğimiz müttemmim ma

lumat, her ikisinin madamla 
tanıttıklarını ispat ederse, 

Maknus ile Daund üzerinde 
tevekkuf eder ve lizım gelen 

muameİeye başlarız. 
Boni, Amirinin bu sözlerini 

dikkatle dinledikten sonra : 
- Şefim, cinayet hakkın· 

da ilk defa · benim tahkikat 
yapmağa baıladığım sabit 
olursa, kanuni ve sizin hu
kuki durumunuzu müteessir 

edecek bir mahzur olabilir 
mi? 

Diye sordu. Taharri amiri 
bir lahze Boninin yuzune 

baktı ve cevap verdi: 
- Hayır, ne gibi bir mah· 

zur tasavvur edebilirsin? 
Mahaza cinayeti işliyen 

bu binanm içinde oturanlar· 

dan biri ise, bundan sonra, 

fÜpheyidavett edecek dere· 
cede bir harekete bulunma· 

ğa veya kaçmağa kalkışma
sına ihtimal vermiyordum. 

* • • 
Boni, yumşak yatağında 

uzanmış bir halde yorgunlu
ğunu gidermeğe çalışırken, 
şafata yavaş yavaş söküyor-

du. Dakikadan dakikaya ço
ğalan uykusu, sinirlerini sars
mış olan merak, tecessüs 
duygusu ve telaş kaçırmak
ta devam ediyordu. Yarı u-

Ulusal 

Birlik 
Gündelik ıiyaııal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nazheı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikincı 

Beyler sokağı 
Abone ~arılan : 
700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bllrosuna müracaat edil· 
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlattırıbr 
Basıldıj'ı yer :ANADOLU 
matbaası 

yumuş ve yarı uyanık bir 
halde idi. Bundan sonra uyu
masına imkan yoktu.. Genç 
Dedektif bunu anlayınca ya· 

tağından fırladı ve madam 
Honhard'ın masası üzerinde 

ki takvimi alarak dikkatle 

okumağa, yapraklarını itina 

ile çevirmeğe başladı. Boni, 
takvimde rastladığı dikkata 

şayan bazı fıkraları defterine 

aynen nakletmeği münasib 
gördü. Daha ilk sahifeleri 

okurken, Matmazel Deujizi
nin şu ıözlerini hatırladı: 
"Zannetmem ki, dedikleri 
gibi Madam Honhard1

ın pa
rası olsun., 

Boni, takvimin yarısını o
kuduktan sonra o da ayni 

kanaatı edinmiı bulunuyordu. 

Takvimde bu kanaatı takviye 

edecek her hangi bir fıkra
ya rastladıj'ından değildi. 

Yalınız madam Honhard'ın 

her iki üç fıkrada bir, ta· 

sarruftan ve vaıiyetnameler· 

den bahsetmesi, insanın zih

nini bulandırıyordu. Boni, bu 
gibi yazılara rastladıkça ken· 
di kendine giUUyordu. lhti· 
yar kadın, pansiyonda otu
ran bu. kadar kimseleri 
nasıl kandırabilnıiş, parası 

olduğu kanaatını herkesin 
kafasında ne suretle yerleı
tirebilmiıti? işte bir nokta 
ki, Madam Honhard

1

ın pa· 
rasız olduğunu kestirib at· 
mak imkanını vermiyordu. 
Maabaza; ihtimalki, ihtiyar, 
kadın, panıiyonda oturanla· 
rın tamaını uyandırmak, ken· 
di kendisine ehemmiyet ver· 
dirmek ve bu sayede her
kesin onunla alikadar olma· 
sını temin etmek için bu yo
lu ihtiyar etmişti. 

- Arkası var 

ÔkeOrenler! Mut-

laka (Okamentol) 

ôksnrnk şekerle- ~ 
rini tecı1lbe edi-~ 

tiz .. 

Ve POrjen ~ahapın 

en Qstfln bir mfls

hil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mnshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sQrgftn 

haplarını Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 
aruınlar. 

~ 
~ 

CQ 

[Eğediş deposu .. Nihat ve 
Reşat Başeğmez kardeşler"] 
ticaret unvanile lzmirde bi
rinci beyler sokağında 36 
numarada dişçilik mevzuu 
içinde emval ve edevat üze· 
rine perakende alım, satım 
ticaretini yapan işbu şirke
tin ticaret unvanı ve şirket 
mukavelenamesi ticaret ka
nunu hükümlerine göre si
cilin 1484 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilin olu-
nur. 

1 : Mukavele 
lzmir sicili ticaret 
memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik 

imzası 

Mukavele 
Bin dokuz yüz otuz beş 

senesi eylül ayının on ye• 
dinci salı günü saat on altı 
sıralarında lzmirde Halim ağa 
çarıısında 14 numaralı dai
resinde vazife gören lzmir 
üçüncü noteri bay Tahsin 
Amurun vekili bay Ali Raif 
Günyerin yanına gelen ehli· 
yeti kanuniyeyi haiz bulunan 
ıahıs ve hüviyetleri kanun 
nazarında ıehadete ehil gö· 
rlUen kimselerden lzmirde 
peştemalcılar başında mimar 
Kemalettin caddesinde 31 
no. da Hnseyin oğlu bay 
Mustafa ve lzmirde ikinci 
beyler sokağında mektepler 
müzesi karıısında 15 no. da 
oturan lbrahim oğlu bay 
Mustafa. 

Nam ıahitlerin tarif ve 
ıehadetlerinden anlaıılan iz· 
mirde Göztepe semtinde 
Akıam yıldızı sokağında 4 
numaralı evde oturan Kemal 
oğlu bay Nihat Baıeğmez 
ve ayni evde oturan Kemal 
otlu bay Reıat Başeğmez 
anlatacakları gibi bir kollek· 
tif ıirketi mukavelesinin ta
rafımızdan yazılmasını iste-
diler. Adı, sanları yukarıda 
yazılı ıahitlerin yanında ar· 
zuları soruldukta her ikisi 
birden söze baılıyarak. 

M. 1 - Ortaklar, dişçilik 
mevzuuna dahil olan emval 
ve edevat üzerine peraken· 
de alım, satım ticaretile uğ· 
raşmak üzere kollektif sı· 
fatile akti şirket eylemiştir. 

M. 2 - Sermaye: 3500 
üç bin beş yüz Türk lirası 
yarı yarıya konulmuıtur. 

M. 3 - Şirketin merkezi 
lzmir ve merkezi muamelatı 
lzmir'de Birinci beyler soka
ğında 36 sayılı mağazadır. 

M. 4 - Şirketin adı: Ege 
diş deposu " Nihat ve Re· 
şat Başeğmez kardeşler,,dir. 

M. 5 - Ortaklardan her 
biri şirketin şahsiyeti hük
miyesini ilzam eden işleri 
başlı başına akt ve imza 
eder. 

M. 6 - Şirketin yapaca-

iı ve göreceği işlerin verdi
ği kazanç veya zarar yarı 

yarıya bölünecektir. 
M. 7 - Şirketin her se

ne gördüğü işlerin pilinçosu 
senenin sonunda yapılacaktır. 

M. 8 - Bu mukavelenin 
hilkmü l Ağustos 1935 gü
nünden on sene için mute· 
berdir. 

Arzuları bundan ibaret 
olduğunu beyan ve ikrar et· 
meleri üzerine iıbu muka
velenameyi yazmakla beraber 
hazır bulunanlar yanında 
açıkça okunup manası anla
blarak meal ve mlladerecab 

eden kasırga ve fırtınalar 
Rüzgar, fırtına ve yagmur, ortalığı kıyametteıJ 

bir örnek haline koydu, köprüler yollar yık~Jdı w• 
Kinkils) vapuru, 50 tayfası hüküm sürerken b•~,ıoif 
ve 12 yolcusile hiç bir yerde yağmur, ıel husule gek' yol· 

Son posta ile gelen Paris 
gazetelerinde okuduğumuza 
göre, İngiltere sahillerinde 
şimdiye kadar misli görül
memiş bir kasırga ve bu 
kasırga ile beraber deniz 
fırtınası olmuştur. Buna dair 
olan tafsilitı aıağıya yazı-

yoruz: 
Pazartesi günü akşamı, 

ansızın şiddetli bir rüzgir 
esmeie baılamış ve 
bunu deni-ı fırtınası takib 
etmiştir. Rüzgir, saatta 150 
kilometre ıüratle esmekte ve 

ortalığı alt-nst etmekte idi. 

(Brandon • Manor) muttasıl 
tehlike iıareti vermeğe baş· 
ladı. Fırtına ve rüzgar, 

sabah saat ilçe kadar şid
detle esiyor ve denizde 
bulunan gemileri tehlikeye 

ıürüklüyordu. (Brandon-Ma· 
nor) vapurundan hila haber 

gelmediği için batbğı ka· 
naab vardır. "L 51, tahtel

bahirinin de ayni akibete 

uğradığı söyleniyor. (Mayri 

Fransa 

L d • . ·ode ı . 
yoktur. Britanya adasının ve OD ra nın ıçı aıer• 

doğu taraflarında bir çok bi· larla müteaddid ~Tr 111a· 
naların kapı ve pencereleri tahrib etmiştir. lçıD :kl•f1 
uçmuştur. Müteaddid depo- rettebatı olmıyaıı ve ~ de· 
larla mağazaların kepenkleri yanmamış bulunan ~1~1111· 
harab olmuştur. Dahildeki nizaltı gemisi, Bristo 0111• 

telgraf ve telefon hatları lında dalgaların cereY:ıoılt 
kopmuş, muhabere muattal kapılmış bir halde gar eli b•' 
kalmıştır. Londra sokak ve ve kurtarılamayarak ki' rclJO 
caddelerinde yüzlerce binek line bırakılmıştır. Park :ı,11,. 
arabalarını rüzgar 15-20 sökülüb yollarda ınrO , ..... 

k·ı •' Y" • metreye kadar sürüklemiş, büyük ağaçlar, na ı. _..,, 
parklardaki büyük ağaçların rının gidib gelmeler•~~ kot' 
yüzde sekseni kökünden sö- olmakta, Londra şebırı,t~ 
külüb atılmıştır. kunç bir manzara 

Fırtına ve rüzgar şiddetle eylemektedir. 

--~~~~-----·----··~-.... -----~~------- , 
Loııdra üzüm pt" 
yasası sıcaktır 

- ------ ({sli' En çok satılan mallar, Girid, 
forniya ve lzmir mallarıd•t .. ı 

derP' 
ihracat müesseselerine ge- Bu mal çıkar çık111•1 , 

len haberlere göre, bu haf- satılmıştır. Koreot 
111,ı,ıl• 

ta Londra üzüm piyasası üzerinde yapılan .111~•111 >JıCI' 
son derece müsait geçmiştir. de müsait geçmışür· 1 ;.,.ı· 
Alıcılar iştahlı ve piyAsa çok lar arasında, geçen r f,r 

Bftvük bir drİl· sıcaktır. Kaliforniya, Girid larından arayanlar 1
1

1 ço~ 
" ve lzmir malları üzerinde dır. Kandiye 111al ·~,;et' 

navt denize en
dirmek üzeredir 

Viyana - Çoktanberi in
şasına başlanan (Dunkerki) 
dritnavtı, birinci Teırinin ilk 
haftasında denize endirile
cektir. O gün, büyük tören 
yapılacak ve Fransız deniz 
ricalinin hepsi törende hazır 
bulunacaktır. 

Yeni dritnavt 26 bin beş 
yüz ton hacminde ve 211 
metre uzunluğundadır. Bu 
büyük deniz kalesi, saatta 
30 mil mesafe katedecek ve 
100 bin beygir kuvvetini 
haiz bulunacaktır. 

Sao'at 
öğrenmek istiyen 
çocuklarımıza 

Yeni kavaflar çarşısında 
mücellit Ali Riza müessesesi 
için iki Türk çocuğu lazım
dır. Bunlara, kültürümüzle 
beraber hergün ilerliyen mü-

lcellit san'atı .öğretilecekti;:
lstiyenler bu hafta müracaat 
edebilirler . 

arzularına uyğun olduğu tas· 
tik kılındıktan sonra altını 
hepimiz imza ve mühürledik. 

Akitler: imzaları . 
Şahitler: imzaları. 

Noter resmi mühürü 
ve vekili Ali Raif 

Günyer imzası 
Umumi No. 7831 Hususi 

No. 7-71 
Bu mukavelename sureti

nin dairede saklı 7831 umu· 
mi numaralı aslına uyğun 

olduğu taıtik kılındı. Bin do
kuz yüz otuz beş senesi Ey
lül ayının on yedinci sah 
günü. 

İzmir üçüncü Noteri 
Tah•in Amur namına 
Ali Raif Glinyer imza-
aı ve reımt m6hilrii 

1 aranmış Ve ayni 11 JJ• iyi satışlar o muştur. de te•· 
Girit'ten gelen bir vapur, önemli siparişler 

Sultani üzümlerle yüklü idi. miştir. 

--~~~~----••-*~----~~~------

Kral Jo~Jii DöveJl 
Adam Öldü .. 

Boer, Ingiltere-Karalını (13) yıa· 
şında iken Dövmüştü!. ,ı•' 

Paris - Dünyada kimse- avda, o zaman preD• bil18~ 
nin elde edemediği bir re· Jorj'tan beş-altı yıf lotJi' 
korun sahibi olan lngiliz asıl· olan Boer de vırd•· ıııtl' 
zadelerinden 70 yaşlarınd& prensi, yanlış bir ~~r:ıd8'' 
Bocr adında bir ihtiyar, batı arkadaılarından birıııı r fef: 
Afrikanan (Yohanesmburg) mek üzere iken, 9oe 

17
,,o•' 

şehrinde ölmüştür. kalide kızmış "'e 
Boer'in taşıdığı rekor, şim- dövmüıtür. ,...,iıOi 

diki İngiliz kralı beşinci Jorjin ı ok Je' lngiltere kra ı, ç •d' 
dövmek rekorudur! Bizzat b h. . . 'Je ,uk11 " ff 

1 .1 ir ısaın tesırı ... ıf 
Boer'in anlattığına ve ogı • • . . utıJJ•'"' 1.,, tere kralının da itiraf ettig· i- bu hadıseyı un 1''' 1 

nr• 1ıf· 
ğinc göre, büylık Britanya tahta çıktıktan 1~ b•tı . 
ve Hindistan impratoru be· ile birlikte yaptıgı r) i •'' . . d (Boe ~· 
şinci Jorj, 13 yaşJarındtı iken1 rıka seyahatın e . eY' t• 
bir çok İngiliz asılzadeleri yıp bulmuş ve J.<rahç 

ile beraber ava gitmişti. Bu ~ 

Zayi •• p aıntJ1' 
Bornova Ziraat mektebin- • J01'' 

de~ 934 se~esinde a~mış ol· riyasası yeJJI d ( 
dugum tasdıknamemı kayb _k.Bf J 
ettim. Yenisini alacağımdan yada mOste ,_.,. 
eskisinin hükmü olmadığı Ş h . . 'bracat 111~.,,,t• 
ilin olunur. e rımız ı 111.ı ... pi' 

Bornova ziraat mektebi seferine gelen 
500 b•Jıilı' O' 

934 senesi mezunlarından g&re, Amerik.•~:rılll b•::,. 
20 numaralı Mehmed muk rekoltesı, pot dil• 

1 - ·ı son r• 't ' oğlu Sabri ıgına verı CD k te•b• n'" 
lzmir birinci icra M. rine kat'i olarak 1te, 1 Jr' 

mittir. Bu re .: ~""'fi 
bir borçtan dolayı haciz altına - cu . caı· -Devamı 4 "n S 
alınan ev etyası açık artırma 28.9.9' 1,· 
suretile 24-9-935 Salı günü ikinci artırması 14 t• ti o 

d b d . .. ·u· saat I•" 14 te yeni müzaye e e eate- martesı gun . ol•" ~· 
ninde satılığa çıkarılacaktır. pılacaktır. lıtekld b,d ,,,,, 
Bu artırmada mahcuz eşya giln yeni mlizaye :S,ıat1 
muhammen kıymetin yüzde ninde hazır buhıll 
75 İDİ balmadıiı takdirde 

... 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
......._Sahife 3 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı d 
"UL YSSES" vapuru elyevm limanımızda olup 14 eylül e 

Der Zee Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 

JI ı r ı LHiııriıır~ 
a~~J.l~~!~~'ir.J!.~~a 

' ~ .. ,,.,.~ 
i ~ -

AV~·A 
I 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

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

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

•vvINFRIED,, vapuru 1 
Bci. teşrindd bekleniyor. 5 
Bci. teşrine kadar Anvers, 
Roterdam, Hamburg ve Bre
men için yükliyecektir. 

... 6 JI ıu ıı• 

"VV ASGENVV ALO,, va· 
puru 14 Bci. teşrinde bek
leniyor, 18 Bci.~teırine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yÜkliye· 
cektir. 

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

• aze temız ucuz 
ililt; 

Der tnrln. tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

l 

"ANUBIS,, motörti 11 
ikinci teşrinde bekleniyor, 

Olivier ve şQreka- 15 ikinci teırine kadar An
vers, Roterdam, Hamburg 

Si Limitet vapur ve Bremen için yükliye
cektir. 

ARMEMENT R SCHULDT acentası 
Cendeli Han. Birinci kor· HAMBURG 

don. Tel. 2443 "TROYBURG,, vapuru ha-
Ellerman Linyn Ltd. len limanımızda olup Anve11, 

Liverpool hattı: Roterdam ve Hamburg için 
"ROUMELIAN ,, vapuru yük alıyor. 

20 eylülde Liverpool ve "NORBURG,, vapuru 8 
Svvenıeadan gelip tahliyede Bci. teşrinde bekleniyor, 
bulunacaktır. Anvers, ı<oterdam ve Ham· 

"DIDOn vapuru 17 ey· burg için yük alacaktır. 
lülde beklenmekte olup 21 DEN NORSKE MIDDEL • 
eylüle kadar Liverpool ve HA VSLINJE ( D-S. A-S. 

llaınza Rüstem fotoğrafhane ve GI!~~~~~~ıl';;. •!::~=~9 SPAN~it~NJEN l 
t } eylülde beklenmekte olup "SArDINIA,, motörü • 27 
Otoğraf ma zeme mağazası S birinci teşrine kadar Li· Eylülde bekleniyor, Havre, 

~ilanı=• Rwıem beyin Joıografhaneıi, /:mirde en ıyı verpool ve Glasgovv için Dieppe ve Norveç limanla-
'oCo&.. la • d E için yük alacaktır. "k ı kt o•o./ çekmekle şiJhreı bu n bir san at ocaRı ır. n rına yu a aca ır. 

;:.lcaıpesenı olanlar dahi, burada ~kıirdikleri foıokraJ· Londra hattı: "SAN ANDRES,, motörü 
'/;'ı nıemnun kalmışlardır. "F ABIAN,, vapuru 17 ey• 23 Birinci Teırinde bekleni· 

f ~ Rwtem beyin, foıograı malremeıi satan ma· lülde beklenmekte olup 18 yor, Dieppe ve Nor-
~ da muhterem müşterilerinin ince :evkleri,,e giJre eylüle kadar Londra ve Hull vec limanlarına yük ala· 
ıt.,. ~it malları, fot-0grar makinelerini bulundurmakta· için yük alacaktır. caktır. 

' 11"' :ıyareı her ıeyi ispata kafidir. " EGYPSIAN ,, vapuru ARMEMENT DEPPE-
~ir • Ba'turak caddesi, Ref'ık bey çarş1Bı) 27 eylülde Londra, Hull ve ANVES 

~llllHU IE Anversten gelip tahliyede "E~ YPTE,, v~puru 12 Bci. 
~ı 111111111!1111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ bulunacak ve ayni zamanda te~rinde bekle .. nıy.or, An.vers 

~ ~tnır yu· fi mensucatıs 6 teşrinievvele kadar yük Dırekt mal yuklıyecektır. ' il ::: 1 kt THE EXPORT S-S CORPO-~ = a aca ır. -- VYORK 
~ '• k A • • k ·~ Tbe General Steam Navigation RATION-NE ' 1 Ur nonım şır etı~ Co. Ltd. Birleşik Amerikaya doğru 
~ := " K 20 seferler ~ 811 .k. b. r il = STOR ,, vapuru ey· 
~ ~ltk mO~e, ı .1 yftz m ıra sermaMye e = lülde beklenmekte olup 27 "EXECUTI~E,, vapuru 18 
~ cıı etmış ve Dı Oryental Karpet anu-= k d L d . . "k eylülde beklenıyor. 
~ f._ı_ = eylüle a ar on ra ıçın yu "EXILONA va uru 30 
~ L 'lÇ6rers Limited (Şark balı) şirketine ait alacaktır. l"ld b ki ~ P 
~· = . . ey u e e enıyor. 

ll"dt:. Balkapınardaki kumaş fabrikasını satın = Deutscbe Levante Lınıe "A80UKIR 20 

~ ~~lir. Fabrika bOtftn teşkilAt ve tesisat ve mfls· = ~. GALHILEAb " vapBuru lO eylülde gelip " 3~ap:;~lde, 
~ ~i • · • • . . • 1935 = eylulde am urg, remen 
~ , lllını ile eskuu gıbı 1 kinunusant ta· = A t 1. t hı· d Birleşik Amerika için aldığı ' ~ 'd = ve nvers en ge ıp a ıye e 
~ '-' 1_ en itibaren yeni şirket tarafından işletil· - b 

1 
kt malları lskenderiyede 11EXE-i ~·e~ledir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, hatta· = uNuntacaV ır.t t ·hı · TER transatlantik vapuruna ( ~ •ye 1 = o : uru arı en ve " 

~ ~ \'e çorap imal edilecektir. Mamu Atın emsa· - vapurların isimleri üzerine aktarma edecektir. 
~ il e t'&ikiyeti her tarafla takdir ve kabul edilmiştir. _ değişikliklerden mes'uliyet SERViCE DIRECT 

' ~ ı~atnulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak :: kabuledilmez. DANUBIAN 
~ ıı.:t .in.deki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- - • TUNA HATTI 
''" " ALISA,, nıotörü 10 ey-

Po •çınde yapılmaktadır. :: .,... ~ lülde bekleniyor, Belgrad, •t• kutusu: 127 - _,, (() ~ N d K B d l '-" ~ a. ovisa , omarno, u a· ~ l:1
ir•f adresi: izmir~-'=Alsancak = ~ = ~ peıte. Bratislava, Viyana ve 

~llUIHlefoıı oumaraıı 2432 ve 3564 = ...C =s a. ~ Linz için yükliyecektir. 
~ lllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUii ~ .C .S ~ "TISZA,, motörü 18 ey· 

1; lltılık motör DOKTOR • ~ :E -; • lülde bekleniyor, Belgrad, 
o bt • flllıııt "i) ~ ~ Novisad, Komarno, Buda-
ı• ~lir luıvetinde (Dizel) Ali Agah I ~ ~ ~ peşte, Bratislava, Viyana ve 
~ •ı kUllanılmıı bir Çocuk Hastalıkları 1~ ::= Linz için y6kliyecektir. 
~ ._blıkbr. Taliplerin MGtehauw ~ ~ "BUDAPEST'" motörll 25 
~llaize 1 ti '"'inci Beyler Sokagı N. 68 eylülde bekleniyor, Belgrad, m racaa an Tele on 3452 • 

için yük alacaktır. 
"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anvers, Ro

terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yllk 
alacaktır. 

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

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

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

"HERMES,, vapuru 4 teşrinievvelde gelip yük.Unü tabii· 
yeden sonra Burgaı, Varna ve Köıtence hmanlarına 
hareket edecektir. 

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

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

ettikten ıonra 15 Eylülde Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanları 
için yük alacacaktır • 

"VINGALAND,, motarn 2 teırinievvelde gelip yllkünü 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, Han>:burg, Co~e~hage, 
Dantzig, Gdynia, lskandinavya ve Oılo lımanlannı ıçın yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 15 teırinievvelde gelip tahliyeden 

sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve lskandi· 

navya limanna hareket edecektir. 
"NORDLAND" motörü 2 te,rinisanide beklenmekte olup 

yükünü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
Dantzıg, Gdynia, Oılo ve lskandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBA JUL YA ,, vapuru 30 eylülde gelip 1 teıriniev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselona 
için yllk alacaktır. 

"SUÇEAVA,, vapuru 27 teırinievvelde gelip 28 ~eşrini
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsılya ve 
Barselon için ylik alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
11LEVV ANT" motörü 15 teşrinievvelde Anvers ve Gdynia 

limanları için yük alacaktır. 
Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 

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

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığ'ına mtiracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı-1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

lstanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Tnrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000TOrk lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

peşte, Bratislava, Vivana ve 
Linz için yükliyecektir. 

AVUSTRALYA HATTI 
Hidiviye kumpanyasının 

"AliOUKIR,, vapuru 29 ey
lnlde bekleniyor, Paninsular 
Orient Line kumpanyasının 

"BENDICO,, vapuruna Port· 
aaitte aktarma edilmek fizere 
Avuıtralyaaıa blltlln limaala-

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

Gelit tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefoa 
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Çeviren t" 
- - sEDD ,, 

T k Y d 1 ğ h • d ) k • • .. b• • MIŞEL ZEVAKO F. ŞE~I . , f flr · unan ost u unun, er gfln zıya e eşen uvvetını gosteren ır zıyaret • 

Y d h h h ..... 1 b } Düşes dö \' alantin Şövalye Pasava· 
unan onanması u sa a stan u nın katil olmadığına emin ohnuştıı 

ı • ld • t •• ı k ı d - Fakat madam... naat oldukça ben burad•: 

ımanına ge ı ve oren e ar~ı an 1 Diye itiraz etmek istedi. o~Jiu~mau~ıtmercbı.ihleedayerrıı·~.aaııAUb;ebııı' 
' Valantin bu itiraza kulak as· -

D d 1 d.. .... ~ r--... ,~ ___.... ,..,__,.,,,..,h k · • ı J A J madı ve çok asil bir tavırla: aşkına söyleyiniz madalDı ? 
ost ev etin onanması, şe ri top atma suretı e se am amıştır. - Bu genç şövalye benim bir katil mi sanıyorıunuı . 

Amiral, Taksim abidesine giderek "elenk koyacaktır himayem altında bulunmak- Söyleyiniz! Demişti. pİll 
o tadır; dedi. Düşes Valantin, Şövalye 

iresinin hazırladığı yerde demir atmıştır. Donanma ami
rali Sakelaropulos öğleden sonra ilbaybğı ve kumandan
lığı ziyaret edecek, mnteakiben Taksim Abidesine gi· 
derek çelenk koyacaktır. 

Şövalye dö Pasavan Va- omuzlarını okşayarak: tılll 
lantinin bu sözlerini i•itince - Bütün mukaddell k' 

y ·111 " meçini büyük bir ıükiinetle namına size yemin eder• 
0

• 

Jstanbul 20 (Özel) - Yunan donanması, limanımıza 
geldi. Resmi ve hnynk törenle karşılandı. Donanma, 
Zeytin burnunu geçerek limana dahil olunca ~ehri 
topla selamlamış ve Selimiye kışlasmdan top atılmak 
suretile mukabele edilmiştir. Donanma, yavaş yavaş 

Dolmabahçe sarayının yakınından geçerek, Liman da· 
Dost devletin donanması, 

beline astı. Buna rağmen Ar· sizi kocamın katili ••0~j •• 
manyakın adamlarında böyle rum ve sizin onu aıil oe 

lstaohul'da beA gnn b aıı ... ir hareket henüz görünme- ettiğinizi de sanıyor? . ' eÇ 

Mihailof 
Affediliyor mu? Vla· 

bot ta yakalandı 
Istanbul 20 (Özel) - Bul· 

gar harp divanınca idama 
mahkum olan ve memleketi
mize iltica eden Makedonya 
komitesi başkanı Mihailof'un 
affedilmek üzere bulunduğu 
Sofyadan haber veriliyor. 

Istanbul 20 (Özel) - Ma· 
kedonyayı birleştirmek iste
yen meşhur Bulgar komite· 
cilerinin başkanı Vlahof, Sof· 
yada yakalanmıştır. Vlaliof, 
divanıharbe verilecektir. 

Ordu'da 
Atatflrk gnon 

Ordu 19 (A.A) - llimiz 
için Atatürk günü olmak 
üzere onaylanmış olan 19 Ey· 
lül günü binlerce halkın iç· 
ten gelen heyecan ve duygu· 
larile ve büyük törenle cu· 
muriyet alanında kutlulandı. 
söylevler verildi. Şehir baş
tan baıa donandı. 

Arnavutluk 
Askerleri ile bir çete 

arasında çarp•ş· 

ma oldu 
lstanbul 20 (Özel) - Ti

randan haber veriliyor: 
Arnavutluk askerleri ile 

Riza Çerevanın kumandasın· 
daki çete arasında bir çar· 
pışma olmuş ve köylülerin, 
hükumet kuvvetlerine yar· 
dım etmeleri neticesinde baı· 

kanları da dahil olduğu hal
de çeteden 8 kiti ve asker
lerden de 4 kişi ölmüıtür. 

Mısır başbakanı 

logiliz amiralile 
konuştu 

lstanbul 20 (Özel) - Ka-
hireden haber veriliyor: Mı-
sır başbakanı, lngiliz Viı a
mirali F orbes ile uzun müd-
det görüşmüş ve durumu 
beraberce tetkik eylemiştir. 
Vis amira1, lngilterenin Mı· 
sır'ı himayeye borçlu oldu· 
ğunu söylemit ve başbakana 
teminat vermiştir. 

ltalya 
Kralı imparator mu 

ilan edilecek? 
lstanbul 20 (Özel) - Ro· 

madan haber verildiğine gö· 
re, ltalya Kralı Viktor Ema
noelin.ikinci Teırinin 11 inde 
imparator ilAn edilmesi için 
gizli bir taıaYvur varmıı .. 

kalacaklar. 

Gene büyük bir or
man yanıyor 

35 Kilometre uzaktaki Kasaba do-
man içinde kaldı. Nefes alınamıyor! 

Saframbolu 19 ( A.A ) - de kaldı. Sab•hleyin güneıin 
Araç kazası ormanlarındaki ziyası kırmızı renk aldı. Te
yangından 35 kilometre uzak· neffüı edilen bava da is kok· 
taki Kasabamız duman için· mağa baıladı. 

ItaJya Beşler komitesinin kararını 
kabul etmiyecekmiş ! 

-Baştarafı 1 inci &ahi/ede - 1 
Borgam da Afrikada bir kap
tanlık almak üzere Afrikaya 
hareket etmiıtir. 

Cenevre 19 (A.A) - ltal· 
ya ve Habeşiıtana yapılmıı 
olan teklifler arasında, Ha· 
beşistanın bütiin genel iıle· 
rinin Avrupai danışmanlar 

yardımile yeni baıtan kurul· 
ması vardır. Bu işler araıın· 
da Jandarma, Polis ve Ad· 
liye işleri vardır. 

Uluslar Sosyetesinin hi· 
mayeıi altında bulunacak 
olan yabancı kurul, bir da· 
nııma orğanizmi şeklinde 
olacaktır. 

Jandarma ve poliı itlerin· 
de esirlik ve ıilih teciminin 
kaldırılması ve yabancıların 
a-üvenligi vardır. Ekenomik 
bakımdan maden ve tarım 
işlerinde açık kapı prensibi 
kabul edilecektir. 

Bayındırlık itleri posta ve 
nakliye gibi itler yabancı 
uzmanlar yardımile yapıla· 
caktır. lna-iltere ve Fransa 
hükumetleri Italya ile düzel
tilebilmesi ve denizden bir 
mahreci olması için logiliz 
ve Fransız Somalilerinden 
Habeıistan'a birer parça 
toprak vermiye hazırlardır. 

Finans itleri sıkı bir kont
rol altına alınacak; vergiler 
yeniden gözden geçirilecek 
veya yabancı istikrazlar sis· 
temile i gili olmak ilzere 
Ha beıistan 'da monopollar 
kurulması imkinı araıtırıla

caktır. 
lıtanbul 20 (Özel) - Ital

yanın, Napoli limanını ka
pattığı hakkında bir haber 
intişar etmiı ise de Roma 
ilgili makamları bu h•beri 
yalanlamaktadır. 

Istanbul 20 (Özel) - Ro
ma'dan haber veriliyor: 

ltalyanın Cenene delege· 
ıi Baron Aloizi'nin bu a-lln 
akıam Cene•redea Romaya 

dönmesi ihtimali vardır. ltal
yan kabinesi, Baronun Ro
maya muvasalatını müteakib 
toplanacak ve beıler komi· 
tesinin kararını konuıacak
tır. 

Siyaıal çevenlerin verdik
leri malfımata giSre ltalya, 
bu kararı derhal red ede
cektir. 

Itanbul 20 (Özel) - ltal
ya hiikQmeti, doğu Afrika
ıındaki ltalyan kumandanla
rına harp hazırlığı için kati 
emirler vermiıtir. ilk taarru
zun, bu ayın 26 sında bat· 
layacağı söyleniyor. 

Dftnyanın bnynk savaş 
gemisi Ceh~littarıkta 
-B~tarafı birinci &ahifede -
a-ece Malta üzerinde hava 
manevraları yapılmııtır. Ge
neral Mak Kulloc lagiltere· 
den hareket etmiıtir. 

Londra, 19 (A.A) - Ce
belittank'ta İngiliz makam
ları çıkardıkları bir beyan
name.de; bazı ahvalde elek-
trik santralının ıehri karan
lıkta bırakacağı bildirilmekte 
ve halk evlerinde mum 
bulundurmağa davet edil-
mektedir. Şehir karanlıkta 
bırakıldığı takdirde halk bu 
mumları katiyen ziya sızmı· 
yacak bir tarzda kullana
caklardır. Bu emre kartı 
gelenler hapse atılacaklardır. 

tondra 19 (A.A) - İn
giliz filosunun Akdenizde ve 
Şap denizinde bu gilnkü du
rumu ıudur: Muhtelif sınıf
tan Cebelittarıkta 19, lıken
deriyede 55, Adende 10, 
Hayfada 5, Portsaitte 3 ge· 
mi vardır. 

lstanbul 20 (Özel) - Röy· 
ter ajansının verdiii bir ha· 
bere göre; doğu Afrikaıında 
harp baılar baılamaz lngil
tere ıureti kat'iyede Snveyı 
kaaahnı kıpatacakbr. 

Tilrk·Yunan 
Yeni tecim muahe· 

desi nasıldır 
Istanbul 20 (Özel)- Türk 

Yunan tecim muahedesi im· 
zalanmak üzeredir. Yeni mu· 
ahedeye göre, Yunanistan· 
dan memleketimize ve mem· 
leketimizden Yunanistan• 
gönderilen tecim eıyasının 
bedelleri, yüzde 35 nakit ve 
mütebakiıi e11a ithali sure· 
tile tesviye olunacaktır. 

Katil 
Hapishanede açlık· 

tan ölmftş 
Iıtanbul 20 (Özel) - Ar· 

navutluk isyanında öldürülen 
general Ciraldinin katili, Ti
ran hapishanesinde açlıktan 
ölmilştür. 

Pamuk 
riyasası yeni do.o
yada mOstekardır 
-Baştaraft 2inci sahifede -
tahminlere nisbetle 300 bin 
balya noksanile 11 milyon 
485 bin balyadan ibarettir. 

Tarım bakanının tebliğini 
gösteren broıürüa intiıarı 
üzerine pamuk piyasa11 is
tikrar bulmuıtur. Görüailıe 
göre, pamuk mllıtahsilleri, 
10 sene kadar pamuk sa
tabileceklerdir. Zira bu yıl, 
istihsal masrafları, geçen ıe· 
ney.,; nisbetle yiizde 40 nis· 
bette noksan olmuıtur. ilgili 
müesseselerin verdikleri te· 
minata nazaran, ıimdiki 
fiatlar, birinci Teırinde de 
derecesini muhafaza ede
cektir. 

Basmahane 
Hattı inşa edilecek 
Basmahane Tramvay 

hattının intasına kısa bir za· 
man içinde baılanacaktır. Bu 
hat için lizım olan malzeme 
gelmittir. Şirket müdürü Gor-
mezana bayındırlık bakan· 
lığı komıerliğile temaslara 
batlamıştır. Basmahane hat· 
tının Kemere kadar uzatıl
masından timdilik vazgeçil· 
mittir. 

Ali Çetin K!ya doğu il· 
lerimizdeki gezintisinden av
det edince bu it kat'i tek· 
lini almıt olacaktır. 

Cevad 
Malatya ıu mühendisi olub 

·mezun en lzmir' de bulunan 
Cevad, bu ıabah ekspresle 
MaJtaya hareket et~ 

miıti. Fakat Valantinin şim· çare ki kara talih sııı f 
ıekler çakan gözlerile ıid- bırakmıştı! Demişti. ki" 
detli bir bakııı bunları da Pasavan bu seri 9 e oıte· 
durdurdu. muhavereden sonra, dl elı 

Vaziyette huıule gelen bu rih olmut ve diz çaker 
muvakkat sükundan istifade elini öpmüt idi. cak 
ederek, Valantin bir kapıyı V alantin, Paıavan'ın 11 

11
• 

açtı ve P3savana: göz yaılarının eline d•:eo 
- Siz buraya geçiniz; dığını hi11edince titreaıe 
dedi. Pasavan, Darmanya· kendisini alamamıştı. 

kın adamlarına : Pasavan: 
tek· 

- Müsyiller! dedi. Beni - Madam Rozeli'yi . 
tahkir ettiniz, ben size adam rar görmek ıerefine ı,eJll 
akıllı mukabelede bulundum. 1 liyık görüyor muıuaaı · • 
Bunun için arzu ettiğiniz za- ubl 
man ve yerde bir daha kar- Diye yeniden bir dl ı.-· 
tılatabiliriz • vere kapııı açarken Va 
Düıes V alan tin, yeniden tin; acele ile: ,el• 

b. .. k d - E .. et, eveti sı· •e oer ır muna apya mey an Yer· " •. badi 
memek için Pasavanı çekti olduğunu ve timdı ati· 
ve kapısını az evvel açmıı ismi kullandığını da 1 •• 

d d k . d' .. , ... 
ol uğu odaya getir i, apıyı yeceğim. Fakat ııaı 1 ose-
kapatarak üzerine kilitledi. dew•ı s· b nim tavıiyelll 

V alantin kadınlığına rağ· . gı · .. ızküe 
1 

,orat1• bO" 
k . d rıne mum n o aD d" men tam va tın e ve en mu· diftO 

vafık ıekilde hareket etmiı radan uzaklııınız! Mer 6,,. 
idi. Çünkü Darmanyak'ın a· ininiz, son basamakta ~ti'' 
damları tiddetli bir hücum cejiniz adama: " SeDI dtr 
yaptılar. Fakat kalın ve sağ· Odenin s6t annesi 1611 

lam kapı önünde durmak dil,. b ,J· 
mecburiyetinde kaldılar. iki Deyiniz ye ıiıi AIJa l)i• 
dakika ıonra, kapı açıldı, bette himaye edecektir! ,ı 
Darmanyak'ın adamları içeri k p ana bir•D eff 

d F D.. . V yere aıa• d r&a· 
dal ılar. akat uıeaı •· 't k buriyetioi • 
1 • d b k . 'd h' gı me mec antın en aı a ıçerı e ıç t tt" eli • _,. 
k" k ır e ır . d 111 .. 
ımş~e yo tdu. d Pasavan, merdiveD 111 

ovalye ö Pasavan o a· ken· 
dan yok olmuıtu. · ()eVOI"' "°' 

Kont Darmanyak: Dütea -~ 
Dö V alantine: A • 1 ~ti 

- Nerede o katil? Diye merı~ 
bağırdı. bİ' 

Valantin sakin bir tavurla d U 
cevap verdi: Yıldızların 8 

- Onu kurtardım! dedi. • d h öndll 
- Fakat Madam, bu ha· rı a a 8 1o 

reketi tahmin ettiğinizden Paris - Amerika
1110

0d•' 
ld ıJarı 

fazla iztirap verici bir hare· meıhur sinema Y1 • 
1 tfoef ) ' 

kettirl madmazel ( EdelıD . k•ı,.· 
Evet, V alantin, kocasının Nevyorkta büyllk bı; 110d•' 

katili oldugw u iddia olunan renin husuıi ıaloD 
1
• 011111f' 

k bu u ·o· Şövalye Dö Pasavanı kur· birinde ölü olar• 000 1 

tarmııtı. içeri girip te yal· tur. Madmazelin aıo;. Jıaırf110 
nız kaldıklan vakit, ikinci taç eden, kafa11oda 

1 

bir kapıyı açmııtı; bu kapı yarasıdır. , 0 ço~ 
kuleye çıkan merdivenin giz- Sinema yıldızıo•D ovil , •• 
li kapısı idi. Ve Pasavana; görüıtlliü Staodar~ıferiod~: 

- Buradan mümkiln olan kumpanyası müe•• ·aaY'tı 
sür'atle ininiz! Çünkü ku· ( Rotzer) in oğlu, cı fef~ıl· 
durmuı vaziyette olan ıöval- vukubulduğu odadda buıoo· 

b. bal • ,e· yeler nerede ise buraya ge· ide ıarhoı ır tdıııoıo • 
leceklerdir! Demiıti. muştur. Sinem• Y~ de 11••; 

Pasavan çok müteessir sedi, zemin oıerıD tarafa•.~ 
bir vaziyette: mı•, sagw ve sol ·oded 1 

y d"'erı c• 
- Madam! Diye cevap biri dolu ve •l.k. tab'11 

vermitti. Siz de muhterem kurtun eksilaıit 1 1 ıoaıtl111' 
dükiln katili olduğuma ka- olduğu halde buluD 

lzmir defterdarlıgw ından: 
1
,, .... 

1 ya ,. 
l111sının vergi borcundan ötilrli tahsili eoı'• col•' çl., 

göre haczedilen Hasan Hoca mahallesinde kuyu·~· u•1:11 
tısında kiin 25 ve 27 sayılı iki dtıkkln tarı ~ıdıJ10 il' 
itibaren yirmi bir gün müddetle satılığa ~ık• ",ı.
pey silrme" iıtiyenlerin defterdarlık tahıılit 5aJ' 
ıelmeleri. 20-24-28·2 
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