
~7"".~----------------------A b dur r ah m a o Naci Deuıirağ 
laratıudarı orduınuza ar~i-
ğau edilen üç tayyareye dün 
Yeşilköy'de törenle ad koıı· 
ll:ıuştur. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• lngiltere'nin Akdeniz filo· 
sondan 4 zırhlı, 2 uçak ge· 
misi, 8 kruvazör, 4 6 tor· 
pito bugün Korfu 'ya gele
cektir. 
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Zorlamağı Düşünüyorlar 
~~==============-~=--==========-======-==~:=::=================-===== 

Italya. Habeşisıan anlaşmazlığı ve logilıere 1 Yağmur 18u gün yurdda dil 
ltalyanın nasıl zorlanacağı 
bugün tespit edilecektir 

Seferberlik kararnaınesinin ilaııı üzerine Adis-Aha-
hada heyecan uyandı,eli silah tutau cebbeye koşuyor 

· Cenevre 25 (A.A) - in· 
giliz çevenJerinde söylendiği

ne göre, ltalyan kabinesinin 
dünkü içtimaına ait olan res· 
mi tebliğ mutedilanedir. ln
gilizler icabeden kararlarır. 

çok acele etmeksizin, fakat 
pek de gecikmeksizin ulus
lar sosyetesince alınmasına 

azmetmişlerdir. 
lngiliz hiiüruelinin yeni 

konuşmalara Cenevreden 
başka bir yerde girişmeği 

kabul etmesi imkansıı gözü
küyor. 

M. Laval'in zecri tedbir-
i llabeş ordusu geçit resminde Jerin basit bir takım t:kono-

~·t~11bul, 26 (Öıel) - Ha- Roma 25 (A.A) Dün- mik tedbirlere inhisar ettt- , 
ltf 'lbparatoruoun; genel kü kabine kurumunda bir rilmesioi teklif ettiği yalan· 
~ trbtrlik kararnamesini takım süel ve yönetsel ted- lanmaktadır. 

Düp gece sabaha 
kadar yağdı 

Şehrimizde ilk yağmur 

yağdı ve sabaha kadar de· 
vam etti. Dün akşam üzeri 
şiddetlenen yağmur, bir saat-
tan fazla bu şekilde devam 
etmiş ve sokakların bir kıs· 
mıoı sular basmıştır. 

lngiliz bahçesinden suların 
endirdiği molozlar, Karataşta 
tramvay hattını kapamış ve 
tramvay arabaları yol açı· 

lıncaya kadar işliyememiştir. 

Bir çok caddelerden yük 
arabaları ve hamallar, beşer 
kuruşa kaldırımdan kaldırt· 

ma adam taşımıılardır. 
Haber aldıiımıza göre, 

Manisa ve civarındaki bağ
larda henüz kaldırılmamış 

ufak tefek üzüm sergileri de 
yağmurdan müteessir olmuş
lardır. 

Bolu'lular 
lt ~lılbası, bUtün Habeşis- birler alınmıştır. Bunların logiliz çevenleriode kanaat 
'-~da fevkalade bir heye- önemlisi 1901, 1914 doğum· şudur ki, takibolunan usul Yağmur bekliyor 
~ uyandırmıştır. Habeş fulardan şimdiye kadar si- yakında bir değişiklik hasıl Bolu, 25 (A.A) - Mayısın 
~ 11•rı cepheye koşmağa Jih altına alınmamış olanla- olacak vu bunun teferruatı yirmi bqindenberi bef ay-
~'-lbıılardır. rıo yeniden muayeneye tabi bugün Laval ile Eden ara- dır Bolu ve çevresine yağ· 

&e~beı imparatoru Haile tutulmasıdır. sında tetkik olunacaktır. mur düşmediğinden bir çok 
i~· tilin huzurunda dün Siyah gömlekliler teşkili· Londra 25. (A.A) - Daily sular kesilmiştir. Çiftçi nadaı 
ııı: aaat siiren bir geçit res- tı dar ordu kadrosuna alan· Telgraf gazetesinin öğren- ve ekim yapamadığından 
t .hpılaııştır. imparator, makta ve milis sübaylara diğine göre, uluslar sosyetesi zahire her hafta birer kuruş 
-~t resmini sarayın balko- ordu ihtiyat sübayları dere- prensiplerine keıin . sadakat yükselmektedir. Havalar Tem· 
, lldı11 takip etmiş ve ya· cesini almaktadır. -Devamı 4 ünca ~ahifide- muz gibi sıcak gidiyor. 

'"d d -----------.-.~---------------'v,h~ a genel espekter 

Bir Italyan kruvazörQ de Yunan adasına gelecektir 

bayramı :~var-
----------
ZeoginlTürkldilini:kurtaran hüyilk 

önder:Aıatilrk'elderin saygılarll 

ilk dil kurultayında dinliy eciler 

Bugün, Dil bayramıdır. Dil bayramı, bugün yurdun 
Çok zengin iken asırlardan her yanında kutlulanacak ve 
beri yabancı dillerin içinde dilimizin kaynakları bir kere 
adeta hüviyetini kaybetmiş daha anlatılacaktır. Dil bay
olan Türk dili, Türkiye cu- ramı münasebetile, bugün 
murluğunun verimli hamlele· Halkevinde tören yapılacak· 
rile kuvvetini bulmuş, Ata- tır. Hazırlanan program mu
türk'ün yüksek himmetile cibince törene öğleden sonra 
meydana çıkmııtır. Türk saat 17 de başlanacaktır. 
dilinin, ne zengin bir dil Tören esnaıında dilimizin 
olduğunu ancak cumurluk zenginliği etrafında söyJevJer 
devrinde anladık. Bu sebeple verilecek ve Ankara Halkevi 
birinci dil kurultayın1n, en dil, tarih ve edebiyat komi
büyüğümüzün baıkanhğı al- tesi tarafından programa gö
tanda toplandığı günün dil re verilecek söylevler, radyo 
bayramı olarak onaylanması, ile dinlenecektir. Halkevinde 
çok yerinde ve çok iyi dü· yapılacak olan bu törene, 
ıünülmüş bir iştir. bütün yurddaşlar çağuıhdır. 

~--------------~--...~------------~ 

4-ı 1P (paşa) ile Habeş or
~ •rı genoJ kumaodanı{Raş 
b.a~fta) ile bütün nazırlar 
d 

111111Juıtur. imparator, bir 
"• k 

1 .1 • Akdeniz filosu . Karadeoizde tetkikat 
ngı terenın Tarım h k f (~ 0 uı:nuş ve ordusuna 

Qlaffer olunuz) demiştir. 
l>i l1 ltçit resminde 5 bin 

hde . , h 
~l • ımparatorun mu a-
~İt ~aylarından 7 bin kişilik 
~d uvvet, 2 bin beş yüz 
lll t11 ibaret olan Amara 
llh•f 1 ~ ıı an, 400 atlı , 3 ba· 

t' )a Obüs, 50 batarya sah
~, ~0Pu, 2 tank, mitralyöz 
ııı11 '•tihkam kıtaatı bulun· 
'İ t Ve bu kuvvetlerin hep· 
~ye sevkedilmiştir. 

Karahan 
>\hkara'ya Döndü 

1\ haralıan Yoldaş 
)tt ~ıra 25 (A.A) - Sov-J 
b'n iiynk elçiıi Karahan" 

• l\nkırı'ya a-elmittir. 

h 1( f d d . 1. k a anı ın· 
ugün or 0 a emır ıyece dıkcılarla konustu 

Yunan anıiralliği, deniz askerlik hizmetinin ·-. __ ' 
dö t aydan on sekiz aya çıkarılmasını istedi Muhlis Erkmen, fındık fiatlarının 

Ati~~2s < :.A > - Ak- düşürülmesindeki sebebi araştırdı 
deniz İngiliz donanmasına 
mensup 4 :zırhlı, 2 uçak 
gemisi, 8 kruvazör ve 46 
torpitodan mürekkep bir 
filo bugün Navarin Repos
toli ve Korfu limanlarında 
demirliyecek ve 25 Birinci 
teşrioe kadar oralarda ka
Jacaktır. 

Diğer taraftan italyan ih
tiyat filosundan bir kruva
zörün de Korfu'ya gelmesi 
bekleniyor. 
ltalya hükUnıeti bu gemi için 
hususi müsaade almıştır. 

Şarhayımız 
Ati na şarhaynıdan 

ne istemiş 
lstunbul, 26 (Öıel) - Se

linik'te çıkan gazeteler, 
şarbay doktor Behcet Uı'un 
Selinik panayırından Ati
na'ya dönüşünde Atina ıar
bayı M. Koçyaa ile konuı-

, ::::: u_ 
Bir lrıgili:. tayyare gemi:si 

Yunan amiralliği deniz as- 118 aya çıkarılmasını teklif 
kerlik hizmetinin 14 aydan etmiştir. 

tu~unu ve lzmir'in güzelleş
tirilmesi için bir program 
tanzim 'etmek üzere Atina 

arişitektör bürosu direktörü 
Plumisto'nun lzmir'e gönde
rilmesini istemiştir. Ayni 
gazetelere göre, Atina şar
bayı, Behcet Uz'un bu tek· 
Jifini memnuniyetle kabul 
etmiıtir. 

Recep Peker 
Anksrada karşılandı 

Ankara 25 (A.A) - C. H. 
P. genel sekreteri Recep 
Peker bugün şehrimize dön
müş, istasyonda bakanlarla 
saylavlar ve parti ileri gelen
leri ve dostları tarafından 

karıılanmııtır . 

Gireson 25 (A.A) ...:.. Şeh
rimizde incelemeleri~;,- de:
vam etmekte bulunan Tarım 
Bakanı Muhlis Erkmen - te-
cim ve endüstri odasına ge
lerek fındık ihracatçıları ve 
kırıcılarile üç saat kadar 
görüşmüştür. 

Fındık fiatlarının ucuzlu-
ğuodaki sebepleri, Hatların 

yilkıelmesi için alınması ge
rekli görülen tedbirleri ve 
ür~tmeolerin fiatlara mües
sir olan durumları hakkında 

Bir Askerimiz 
Tramvay altında kala· 

rak öldn 
lstanbul 26 (Özel) - Burada 

feci bir kaza oldu ; tramvay 
altında kalan bir askerimiz 
beyni parçalanarak öldü . 
Vatman yakalandı ve adli 
tal:ıkikata baılandı . 

Tarım Buka11ı Mulılis Erkmt'll 
incelemelerde bulunmuş ve 
tecim ve endüstri odası baş
kanının istatistiklere daya
nan ve fındık fiatının niçin 
düşerek ucuz satıldığını açık
ça bildiren sözlerini dinliye· 
rek not almııtır ~ 
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- Zabıta Romanı ... ! Gen.; Liderin siya- Sahte Bitlerin Ö O" 

~Beyaz Papaganın~ sal programı nedir. münden sonra 
;;;;; 26 -9-m1'1ı;;;~;,;·:KAMloRAL SIRRI~ -·-· "Serveti taksim ,, projesi 
~ııııııııııııııııııııııııı'lılıliffiiıırrıiiiiilıiiiıı'ıılıl11111 1111111111111111111111111111111111111~ Is pan yada ikide bir baş gösteren hundan so h r a ne o laca k ? -.-::: 

Con Straun, Boni'nin bu 
mülahazasını varid görerek ' 
yerinden fırladı ve: 

- Dur bakayım, şu kızın 
elindeki yaraya bir bakayım; 

dedi. Bonoi, hemen atladı: 
- Müsaade buyurun, on· 

dan evvel tetkik edeceğimiz 
başka noktalar vardır. Ma· 
dam Honhard'ın takviminde 
dikkate şayan bir iki nokta 
buldum zira .. 

Con Straun, Kora Parke· 
r'in elindeki yaraya bakmak 
için istical gösteriyordu. Bo· 
ni ise, bunu alıkoymaia ve 
evveli takvimde bulduğu 
noktalar hakkında izahat 
vermeğe çalışıyordu. Madam 
Pontes'in odasındaki cere· 
yan eden muhavereyi de iyi 
anlamak istiyordu. Bon~ ace· 
le tllnları da ilive etti: 

- Cinayetin, para ıçın 
yapıldıiı hakkındaki kanaa· 
tin asal11z çıkmasını ister 
miıiniz? Elde ettiğimiz ma· 
lumat, bu o da zannedildiği 
gibi çıkınlar içinde para 
bulunduğunu isbat etme· 
mektedir. 

Con Straun, hemen cevap 
verdi: 

- Bunun ne ehemmiyeti 
vardır. Kora Parker ve Se· 
vie, madam Honhard'da para 
buluduğunu zannetmiı ola· 
bilirler, 

Con Straun ayakta idi. 
Boni : 

- Madam Honhard, beş 
sene D. dan korku içinde 
yaşadı. Bunu, kendi elile tak· 
vimde yazmaktadır. D., tah· 
min ettiğim gibi kocasıdır. 

Zannıma göre, Honhard ve 
takvimde yazıla evvela S. a· 
Helerini veyahut evlerini terk 
etmişlerdir. D. mı onları ve 
yahutta onlar mı D. ı terket· 
mittir. Burası belli değildir. 
Fakat şurası muhakkaktır ki 
bu iki kadın, günün birinde 
D. ile karşılaşacaklar diye 
her an heyecan ve korku 
içinde kıvranmışlardır. Bir 
an için diişilnülebilir: acaba 
D. mı gelip madam Honhar· 
dı boğmuıtur. Farzedilebilir 
ki, Papaganın dediği (para} 
lifzı, bu oda içinde birçok 
defa tekrar edilmiştir. 

Ulusal 

Birlik 
Cftndelik ıiyaul gazete 

Sahibi: Haydar R~dü Öktem 

Netriyat müdllrü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikincı 

Beyler ıokaiı 
Abone ıarıları : 
700 kurut senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

bllrosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
banede kararlaştırılır 

Baaıldıtı yer :ANADOLU 
matbaası 

Con Straun, Boni'nin serd 
ettiği bu mütaleaları dikkatle 
dinledikten sonra: 

- Boni, bu senin söyle· 
diklerin, saçma ıeylerdir. Ô· 
nümüzde maddi deliller var· 
dır. Bunlar dururken, bir 
takım faraziyelere istin ad 
edemeyiz. 

Dedi. 
Boni, amirinin sözlerine 

itiraz etmek istemedi ve: 
- Pek ali, beni dinliye· 

rek kendi kanaatiniza göre 
hareket etmek, ıizin aarih 
bir hakkınızdır. Bununla be· 
raber, ben yarın posta mil
vezzini bulup tahkikat yapa
caiım. 

Bu ıarada koridorda bir 
feryat iıitildi. Her iki zabıta 
memuru, ne oluyor diye bak· 
mak için odadan dıtarıya 
fırladılar. Bağıran, madma· 
zel Norma idi. Gilzel kız: 

- Dosti, Doıti, madam 
Pontes yetiıin, oluk tıkan· 
dı. 

Diye bairıyordu. Genç, 
kız, kendiıiae yaklaımakta 
olaa Con Straun'a tebeullm 
ederek: 

- Zavallı Kora, elini yak· 
mıştı. Baıını yıkarken ken· 
diıine yardım edeyim dedim, 
oluk tıkandı salar zemine 
hllcum ediyor. 

Ve sonra madam Ponteıia 
kocasına bakarak: 

- Çabuk ol Dosti, alet· 
lerini al da ıu oluğu aç, zi· 
ra sular çoialıyor. 

Diye ilive etti. 
Con Straun, bir kere Boni 

ye baktı ve kendisini takip 
etmeıi için iıaret ettikten 
ıonra : 

- Korkmayınız madmazel 
biz de yardım ederiz. 

Dedi. 
Con Straun ve Boni, bera • 

berce koridordan aeçerek 
madmazel Kora Parker'in 
odasına gittiler. Kız, saç· 
larını taramakla meşguldü. 
Taharri amiri ile Boni'yi 
karıısında görünce yüzG sap 
sarı kesildi. 

Dosti, olukları temizleme· 
ie çahııyordu. Con Straun 
ve Boni başında bekliyor· · 
lardı. Boni, hakiki hüviye· 
tinin anlatılması ihtimalinden 
çekinmiyerek Dostiye bağır· 
dı: 

- Doıti, acele etme, olu· 
ğun içinden neler çıkıyor, 
bir kerre tetkik edelim. 

Dedi. Dostinin kesmiı ol
duğu kurşun parçasını ala· 
rak pencereye doğru tetkike 
gitti. Con Straun da onu 
takip etti. Boni hafif bir ses 
ile ve Con Straun'un itide· 
bileceği kadar . 

- Oluğun içinden, yeıil 
mürekkeple yazılmış kiğıd 
parçaları çıkıyor. Dikkat 
ediyor musunuz? 

Coo Straun sordu: 
- Ne demek istiyorsun? 

- Arwı vCJT -

Kömür geliyor 
Kıııa yaklaıması hasebile 

ilimizh: yakın bulunaa ma· 
hallerinden deniz yolile ki· 
mllr aelmete bqlamııbr. 

gailelerin hakiki sebepleri . ·tesio• 1--
les'in bugünkü kuvvetli ek- Londrada çıkan (The Ti- tar; devlet ünıv_ers~ tir' buo· Madrid - ispanya' da yeni 

gailel~rin baı göstermesi 
ihtimali, bir müddettenberi 
her gün biraz daha çoğal
maktı devam ediyor. İspanya 
kralı Alfons'un kovulmasile 
husule gelen durum üzerine 
cumurluk ilin edenler, çok 
ihtiyatsız hareket ederek 
kral taraftarlarını da arala
rına soktuklarından, ispanya· 
da ikide bir yeni gailelerin 
çıkmaaına sebebiyet vermiş· 
lerdir. Kral zamanında 
iktidar mevkiinde bulunmuş 
olan ıahsiyetler, cumurluk 
zamanında da en büyük iş· 
lere kanımıılar, ispanyanın 
mukadderatına hakim olan
larla ayni safta yürümüıler
dir. Genç ispanya cumurlu· 
ğunun yolunu kapatan en· 
gellerin başında, böyle esas· 
it mahzurlar bulundukça, da
hili gailelerin uzun zaman 
için eksik olmayacağı kanaati 
mevcattur. 

ispanyada mevcud siyasal 
partiler arasındı sağ cenaha 
mensup en kuvvetli parti, 
Zil Rombles'in başkan bu· 
lunduğu ıağ cenah müstakil 
partisidir. Zil RombJes, he· 
nilz 37 yaşlarında genç ve 
fakat çok cesur bir fırkacı· 
dır. Bu genç liderin progra· 
mı (daima kuvvetli ve uysal 

olmak) tır. Genç liderin en 
çok dikkat ettiği ve bundan 
ayrılmak istemediği bir yol 
daha vardır. Ulusun mukad· 
deratına birkaç ıahsı değil, 
bizzat ulusu hakim kılmak. 
Zil Romblea'in programı, bu 
glln için ispanyada en çok 
beienilmit ve benimsenmiı 
bir programdır. 
Sağ cenah müstakil par· 

tinin Katoliklerle daimi bir 
temaı halinde bulunmak yo· 
lundaki prensibi, Zil Romb· 

ÖkaOrenler! Mut 

laka (Okamentol 

ôk80rQk .şekerle· 

rini tecrflbe edi 

ıiz •• 

Ve POrjen ~ahapın 

en 08tfln bir mft8• 

bil .şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mlBhil 
İ8tiyenler Şahap 

Sıhhat Btlrgtln 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
aruınlar. 

seriyetini temin eden en bü· mes} gazetesi, vefat eden niden inşa ettıra>ll • kteP' 
yük imillerden biridir. Amerikalı 41 Huey Long " dan başka b~r ~ok ~~ektrik 

Ispanya'da mevcud siyasal hakkında yazdığı makalede ler tesis etmııtır, ııc-
alarıo• 

partiler arasında en kuvvetli diyork: ve gaz kumpanY ecb&1' 
mevkii muhafaza eden ve "Düşmanlarının " . sahte retlerini indirmeğe ~otDP' 
gittikçe de büyüyen Zil Hitler, dehşet saçan zorba etmiştir, seyyar halk kad•' 
Rombles partisinin lspan- ve iki yüzlü kabadayı,, ad- hanelerinin köylere. . tat· 
ya'da bakim olma!ll ihtimali larını verdikleri bu adam, sevkedilmesi siıteoııoı k• ' 
çok kuvvetlidir. Genç lider, birleşik Amerikaya cumur bik ettirmiştir. Her 

1 
~:oiıİ· 

bundan evvel de Aleksandr başkanı olmak emelini bes· dar birkaç ay evve ekO' 
Lero'nun kabinesinde sü bakanı liyordu. Bu emel kolayca nada devletin borçlar t:bdli~ 

olarak bulunmuştu. (Sağ ce· hiçe sayılacak arzular nevin· nu 145 milyon dolar 70 ı 
nah müstakil) partisi iktidar den değildi, Huey Long ediliyor ise de yüıdetollll°' 
mevkiine gelirse, lspanya'da uıuktedir malümah, beliğ direkt vergilerde~ kur faıl• 
büyük değiıiklikler olacaktır. ôlduğu kadar şahsi cazibesi olan halk bu ışe ktedif· 
----·- olan bir adamdı. Fakat onun ehemmiyet vermeoıe t1erille 

D Cumur başkanhğı emeli şah- Long kendi menf~;erİlle } S si vasıflardan daha kuvvetli aykırı düşen ticar.et 
1 tllle~· 

' esaslara dayanıyordu. Onun ceza vergileri tayın e di~· 
ülkelerde Jngiliz çok zaman önce kurduğu ten çekinmezdi. Oo

00 etiJc 
ve her ayalette propağanda tatörlüğünü yıkmak g•Y,ıe " 

kapitali kulüpleri şeklinde şubelerini kurulan " haklı mu•:. if• 

Londra - Inıilterenin,dış 
nlkelerdeki nakdi kapitali, 
gittikçe çoğalmaktadır. 1933 

yılından bu seneye kadar dış 
ülkelek'deki logiliz sermaye· 
si nisbetinde bir fazlalık 

açtığı "serveti taksim" pro· ·cemiyeti geçen Şu~u 0~ 
jesi bu günkü krizin yükü yan etmiş f~ka~ tıfckl,ıa 
altında inleyen biçareler ü· Long'un makın~lı 01_.r 
zerinde çok muvafık tesir- karşısında teslıoı e'I'_· 
ler yapacağı iyice düşünül· mecbur kalmııtı; biil~ ~ 
müş bir plandır. Onun kur· let içinde örfi idare 1 1ı.ıf 
mak istediği binanın en bü· miş ve Long ~ahıı~•rı ,,d· 

göstermiştir. yük temel taşı ihtiyaç halin- tertip edilen suıkast ~ tı· 
• istikrazlar ve muhtelif de olduğu tesbit edilen her yo ile halka bildiroı•f ~ec· 
sosyetelerin hisse senetleri· aileye 5000 dolar vermek Son zamanlarda ayaD 1ıatf' 
nin karı bu miktardan ha- suretile evvelemirde sefale- lisinde cumur bakanr•d:D bl• 
riçtir. Ecnebi ülkelerdeki tin önünü almak idi. ikinci yaptığı muhalefetle 18,.,af 
lngiliz imtiyazlı şirketlerin esas da şahsi servetleri üç zıları kendi taraft~r oıl'' 
hisse senedatında da 720 milyon dolar ve şa'-ısi gelir· da hoşuna gitmeme••. ~. c1t· 
milyon bir fazlalık görül· leri de takriben bir milyon den Long'un Louiı•f• _.,. .. .-
müştür k d k · nO u.-~ · dolar olara tah id etme tındaki tesır ve ·ddi• c• 

Ecnebi ülkelerdeki maden ·d· ı k ld ö-u ı -_fdlf ı ı. aza mil ta o u. . aP-: .. 
itlerine hasredilmiş olan in· Servetin bu suretle yeni- Jiyordu. Eğer LoDi r.tiı•bl 
giliz kapitali ise, 1 milyar den tevzii her vatandaşa bir olsaydı kongrede . ·ao•'_., 
200 milyon lngiliı lirasına iş, bir otomobil, bir radyo çekilecek ve Lou•:~ ,lt;ti 
baliğ olmaktadır. makinesi, bol yiyece, dolgun ana yasanın gar•~ de old 

Is tan bul bir tekaüdiye temin edilecek bir cumurluk idareııo 10,0· 

Piyasasından ltalyanla· 
rıo aldıkları hububat 

1 

lstanbul - Geçen hafta 
ltalyanlar tarafından müba
yaa olunan kuru fasulya, oo· 
hud, böğrülce limanımızdan 

ihraç edilmiştir. Bu hafta 
içinde de gülliyetli miktarda 
buğday ve arpa satın alın· 
mıttır. 

Zahire hububat ihraçatcı· 
larından alınan malumata 
göre geçen hafta ltalyaya 
sevkolunan hububat ve za· 
hirenin para tutarı, bir bu
çuk milyon lirete baliğ oJ
muıtur. 

Londra 

üniversiteler ücretsiz olarak olmadığı keodisindeG ,di•' 
kapılarını herkese açacak ve lacaktı. Manchester ,.,: ı;ıe· 
iş saatleri azaltmak suretile gazetesi Huey tonl . lf'f 

d bır 
işsizliğin tamamile önüne ge- münden bahıe en 
çilecekti. Fakat Long bütün betkesinde diyor ki: ere~ 
bunların ne gibi vasıtalarla "Gerek mahalli ve g aıe_,8 
temin edileceği hususunda ulusal işlerde onu:aca~af· 
biraz müphem kalıyordu. derin bir iı bırak Jd•· ~ 

Huey Long diktatör adını Louiıiana başsaı fade~!~ 
taşımakla beraber halkın te- hiç bir partinin ale :·ad• "*' 
veccuhünü kazanmış bir a- bilakis parti onun e ~1ye •' 
damdı. Cemiyetin her türlü oyuncaktı ve bütilD tard1

·" 

tabakalarına maddi menfaat· hayatiyetini onda~ d:ktıtq: 
ler temin etmişti. Mesela Daily Mail gazete~• •çiocl•~1 
5000 millik güzel yoJlar yap· run kendi eyalet• 

1 ıo'· 
h ttikteD f• 

tırmıştır . ·Bunu yaparken de faaliyetten ba se ki 111' 
kendi propagandalarına li- ra Federal büküoıetteki: 

d' or I•' kayt kalan havaliyi ihmal kiine geçerek •Y. def d• 
etmeği de unutmamıştır· ; "Birleşik Amerık• k i~ ~ 

1 k d . . L . . 'ya ilh• , "' köprü para arını al ırmış· tını ouısıana 111uf'1İ" 
!ve sıcaktır. Girid sultanileri ne dereceye k~d;:D ueri ot 

olacağmı taboıın co'9 
• üzerinde geçen hafta oldukça k t eğer _,,. 

üzQm pıyasası önemli muameleler olmuştur. çemezdi, fa a bOtBO ~ r.· 
ı başkanı olsaydı. . at1'i .,. 
hracat müesseselerine ge· Kaliforniya ve lzmir mal- rika Loisiana gıbııukl•" 

len son haberlere göre, Lond- farından da külliyetli mik· k.ld f' 1 zor ı e ına nıa •·'' 
ra üzüm piyasası çok sağlam darda mal sahlmışhr. mlit olacaktı." b•b"e, 

Muhasebei hususiye müdürlü- Nevyorktan geı~o 618111~ • 
göre Huey LoDi 

111 çl•' 0 ~· 
g ... Onden: ne gibi siyasal ıa::ııı••~ 

ğuracağı merakl•dat JJtl!_.1• 

Bedeli sabıkı 
Lira 

Mevkii Cinsi N d. H e k• · r7 umarası te ır. er n Colllot • 
1936 ıeçiminde utioi lı0~, 
kanlağına namı•! idiff' rf'' 30 

35 
Bornova akkaı so. ev 

,. " " " 

19 
24 

Yukarıda yer ve cinsleri gösterilen akar bir yıl müddetle 
kiraya verilecektir. ihale müddeti 20-9-935 tarihinden iti· 
baren 30·9-935 tarihine kadar olup 10 gündür. istekli olan · 
ların şeraiti öğrenmek üzere hergün M. H. müdüriyetine ve 
pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 50·9·935 Pazar 
ertesi günü 9 dan 12 ye kadar depozito veya bank mek· 
tuba ile eacOmeni viliyete müracaatları illa olunur. 3079 

cağını ilin et~•f tJe lı• t•" 
bu s6zleri cid~ı~e b•Jıi1'~ ol' 
lanmamıştı. Ege d•bi 

1
,t 

söylediğini yapoı•: pib' 1' 
saydı, bu hareke a~~ 
Rooseveltte birk•~ 

·ıerı bettirmekten 1 ~ 
bir teıir yapalD•Y• 

• 
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VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMdPAN1YA1s4ı ıa•..1 
"UL YSSES" •aparu elyevm limanımız a o up ey uaae 

Der Zee Aavers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlara 

Jl ırı ....... 

• aze temız ucuz 
ilaç 

Der tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Batturak No: 37 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

11IT AURI" vapuru halen 
limanımızcla olup Anvers, 
Direkt, Roterdam, Hambarg 
ve Bremen için ylk al· 
maktadır. 

•VVINFRIED" vapuru 1 
Bci. teırind.s bekleniyor. S 
Bci. tefl'ine kadar Roter· 
dam, ve Hamburg için yilkli
yecektir. 

"TROJA .. vapura 2 Bci. 
teırinde bekleniyor, 5 Bci. 
teırine kadar Anven, Di
rekt, Hamburı ve " Brem en 
için y6kliyecektir. 

"VVASGENVVALD. va
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 18 Bci. teırine kadar 
Aavers, Roterdam, Hamburg 
v.e Bremen için yllkliye· 
cektir. 

"SOFIA" motlrl 31 Bci. 
tepiacle bekleniyor, 4 ikiaci 
teıriae kadar Anvera. Ro· 
terdam, Hambarg ve Bremea 
içia ylkliyecektir. 

"ANUBIS. motlrtl 11 
Olivier ve şGrekA- ikiaci tetriDde bekleniyor, 

ıs ikinci tetrine kadar An· 
ver., Roterclam, Hambarg 
ve Bremen için ytlkliye

sı Limitet vapur 
acentası cektir. 

Ceacleli Hu. Birinci kor· ARMEMENT H. SCHULDT 
doa. Tel. 2443 HAMBURG 

Ellerman Uaya Ltcl. •NORBURG., •apara 8 
Liverpool hatb: Bci. tetriacle beklealyor, 

" ROUMELIAN " vapuru Anven. Koterclam •• Ham-m--eyltllde Li•erpool ve burr içia ylk alacakbr. 
Sneaıeadu ıelip tahliyede DEN NORSKE MIDDEL • 
bulunacakbr. HAVSLINJE ( D-S. A·S. 

"DIDO. vapuru 17 ey· SPANSKEUNJEN ) 
llllde beklenmekte olup 21 OSLO 
eylllle kadar LI•erpool ve •SArDINIA.. motlrtl • 27 
Gluıon içba ylk alacakbr. Eyltllde bekleniyor,le Havre, 

"ROUMELIAN" vapura 29 Dieppe ve Noneç limuala
eylllde beklenmekte olup nu ylk alacakbr. 

için yiik alacakbr. 
"ORESTES" vapuru 23 eylillden 30 eyUUde Anvera, Ro

t~rdam, Amıterdam ve Hamburı limanlan için yiik 
alacaktır. · 

"HERCULES" vapuru 7 teırinievvelde gelip 12 teırini· 
evvelde Anvers, Rotterdam, Amaterdam ve Hamburı 
limanları için yiik alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 teırinievvelde gelip 26 teıriniev· 
Yelde Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlan 
için ytik alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 20 eylülde gelip y&klinli tahliye
den aoara Burıa•, V arna ve K&ıtence limanlanna hareket 
edecektir. 

"HERMES vapuru 4 teırinievvelde gelip yiik&ntl tabii· 
yeden aonr: Burgaı, V arna ve K&ıtence limanlarına 
lıareket edecektir. 

"GANYMEDES" vapuru 19 teırinievvtlde gelip ylklinll 
talıllyeden sonra Burıaa, V arna ve K&ıteace limanlanna 
bareket edecektir. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
"HEMLAND,, moH~rll limanımızda olup yllkllai tabliye 

ettikten ıoara 15 Eyf61de Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzlı, Gd~ia, Goteburı, Oalo ve lıkaadinavya limanlan 
için ylk alacacakbr. 

"VINGALAND,, mot&rtl 2 teırinievvelde ıelip ytlkllnl 
tabliye ettikten aoara Rotterdam, Hamburı, Copenhaıe, 
Dantzig, Gdynia, lıkandlnavya ve Oalo limanlarını için yik 
alacakbr. 

•v ASALAND" mot&rl IS tetrinievvelde gelip tahliyeden 
ıonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve lıkandi· 
navya limanna hareket edecektir . 

•NORDLAND. mot6rl 2 teırinisanide beklenmekte olup 
y&klnli tahliyede• ıonra Rotterdam, Hamburı, Copeabaıe, 
Dantzıı, Gdynia, Oalo ve lakandinavya limanlan için ylk 
alacakbr. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
• ALBA JUL YA ,. •aparu 30 eylillde ıelip 1 tqriaiev· 

Yelde Pire, Malta, Napoli, Ceaova, Manilya ve Baraelona 
için ylk alacaktır. 

•SUÇEAVA.. vapuru 27 teırinievvelde ıelip 28 teırini· 
evvelde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için ylk alacakbr. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyaıı 
"LEVV ANT" motlrll ıs teıriaievvelde Anvera ve Gdyaia 

limanlan için ytlk alacakbr. 
Hamiı: DID«l•ki laareket tuilalerindeki dejiıikliklerclea 

Acente mu'uliyet kabul etmeL · 
Fula tafaillt için ikinci Kordonda T abmll •e T aWiJ• 

Pıketi biaua arkuancla Fratelli Sperco acentahtıaa mlracaat 
edilmesi rica oluaar. Telefon: 2004 • 2005 - 2665 5 birinci teırine. kadar U· .. BOSPHORUS,. motlrl 

verpool ve Gluıon içia 23 Birinci Teıriade bekleai· B k 
İÇİll yik afacakbr. )'Or, Dieppe Dllakerk Ye u· mer an --· 
Lonclra hatb: Nonec Hmaalanna ytlldiye- l•--ILJ 

"FABIAN,. vapura 17 ey· c•:MEMENT DEPPE-
lllcle beklenmekte olap 18 ANVES 1 

eyllle kadar Lontlra ... H.U .. EG YPTE .. vapura 20 Bci. 
içia ylk alacakbr. tepiacle bekleniyor, Aa•en 

" EGYPSIAN .. •apara Direkt ylk alacaktır. 
27 eylllde Loaclra, Hail •• "ESPAGNE" •aparu 11 
Aaveraten ıelip tahliyede ikinci tepiacle bekleniyor, 

nq1111UUHHIUllllllllllllllllllllllllllHlllllll llllllllllllllllllllllll lllllll bulanacak •• ayal zamanda Aaver1, Direkt 1ık aıa-
tw-.lf yu·· n mensucatı§ 6 tetrinievvele kadar yllk cakbr. 

-&.1..1 ~ alacaktır. THE EXPORT S-S CORPO-
l~•k A • • k t •§ The General Steam Naviıation RATION-NEVYORK 
'U- IlOfllm şır e }§ Co. Ltcl. Birletik Amerikaya clojru 
._ • • ~ •STORK. •aparu 20 •ı· ••ferler 
QQ mtleueee, iki ytl• hm Ura eermaye ile 5 ıaıd b ki Lt 1 27 

.. EXARCH. vapuru balen 
,1 • tal K M - u e e enmea e o ap r ... ..1 el etmit Ye Di Ory en arpet anu-§ itli k d L clia •a: Bkıma•ıml&Ua ar. 

• . . . . 5 ey e a u on ı~n y •EXJLONA,. vapua 30 
~~erı Limıted (Şark halı) .tırketine aıt § alacakbr. • eyl&Jcle beldeaiıor. 
·~ Halbpınardaki kumq fabrikaslDI eabn § D .. eubche Leyaate Liaıe .. ABOUKIR. vapura 29 
~~.Fabrika btlttln tetldlAt ve teeiaat ve mGI- § 

1 
IGd ALHILEAb • vapBuru lO eıl&Jde ıelip 30 eyl&Jde, • • • • == ey ü e am arı, remen 

bıl ile eskiel gibi 1 ktaanWNUıı 1935 ta- 5 ve Anveraten gelip tahliyede Birletik Amerika,• aldıjı 
itibaren yeni firket tarafmdan ifletil· 5 bul kbr m•llan lakeacleriyede ,.EXE-

J_~ B • v«ı ... ipUL' ri, kn- bana = •naca · ~ • er nevı 7- a.ıe ..... .., - 55 Not: Vurut tarilaleri ve TER,. trauatlaatik •apanuaa 
•e Corap imal edileeektir. Mamoltbn emea- § vapurlann iaimleri lzeriae aktarma etmek lzere lıken· 
"1kiyed her tarafta takdir ve kabfll edilmittir• §§ cleiifildiklerdea mu'aliyet cleriyeye fidecektir. 
..._ulatP.,.aemaleılar bquıda eski Orozdibak §§ kabaleclilmez. ~ JOHNSTON VVARREN LI· 

_,,....._.. eki eergtde lefhir edilmekte ve eab' fab- §1 NES L TD.·Ll\'ERPUL 
ı..a_. 5 •jESSMORE .. vapuru 30 
~e yapılmaktadır. §i •• i eyltllde bekleniyor, LIYerpul 

btaaa: 127 § CU ! .. ve Anveraten ytlk çakanp 
l'af adrul: lzmir:-~Aluacak §§ ~ c:I ~ Burpı, V araa, Klateace, 

• oamaruı 2432 •• 3564 5 ~ as .. ~ Braila ve Galan içia yak 

~ tdıı":::~ıuıııınnunııınıınm:n~~ı:ııınuu• == . ~ 'I ~ •c;:~.a DlltEKT 

~L.... ~ . .- .~ C DANUBIAN 
~;:~ lcavethacle (Dizel) Ali Agah • ,., 8 :ııC ~ TUNA HA m 

la lmlla•lmıı bir Çocuk Hutalıldan ~ Q. •BUDAPEST,. motlrl 25 
....... TaHpluia Mlteh••• ~ ~ eylll•• bekleai1or, Belpatl, 

..,._.tlan IJ.ind ~ s:: N. 68 1 ~ Komarao, .... 

Fabrikaları mamulfttı 

. Yerli malların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en gozeli 

Dereke kumaşları 
F eser. kumaşları 
Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 

ve Trakya 
Şeker Fbrikalan Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000Tork lirası 

lata.bul Bahçe kapı dlrdlncll Vakıf baa 30-40 

Uaz için ylk alacalrbr. 
• ALISA,. motlrtl 8 Bci. 

btfriade lteldeniyor, Betıracl. 
Ncwlud, K01DU110, Sada· 
pette, Bratialava, Vi1- •• 
Ll•z içia ytlk alacakbr. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
. HicllYiıe kampaaya ... ın 
• ABOUKIR. npuru 29 ey· 
lllcle bekleaiJor, Paniualar 
On.at u.. .,...,..,. •• 
•BENDIGO. taMW Poıt· . 

Avuatralyanın bitlin limanla· 
naa mal alacakbr. 

.. ABOUKIR., vapuru ayni 
zamanda Portuit aktarma•• 
oluak, Hindiıtan, Akuyi 
tark ve prki Afrikanın bil· 
t&a limanlanaa ylk ala· 
caktar. 

Geliı tarihleri ve vapar· 
lana ialmleri lzerbae ••" 
U,.t kabul edllmu. 

lirlacl 
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S tON · TELG~AF.LAQ 
't .• Muharriri ÇeııireTJ 

• • • • • • MlŞEL ZEVAKO - 9 - F. ŞEMSEDDlN .. 
Yunanıstanda genoy mes'elesı her gnn yenı hır safhaya gırıyor • 

Y l 1 75 k 1 l h ,Genç kadın, en müşkül zamandasııt-
~nall l ar, Uf_;a ısmar amış ar, U madığı hatıra bileziğini satacaktı 

1 1 M tt l h • t ı t • Bu sözler üzerine şövalye bir kaç parça eşya 9•;~~ 
uça i ar, ar an evve ı ece i ır. :,e:: t=:u:·~e~:~·~ .. ~:~- ::::::.::::::~\~~~:.bil 

w-~· ww•w • ..,..,.,,.__,...,..,.........__ J siyen olduğunu anladı. Her· bilezik resmi vardı. . roe 
Venizelos'un gen oya iştirak etmeleri için muhalif partilere ta imal ver- mio, şövalyeyi ellerinden Si· Hermin bu işleoıeyı e 

1 

kı sıkı tutmut idi. Ve ka· aldı ve: . 'k Jtç 
diğİ hakkındaki haberler, muhalif liderlerce yalanlanıyor ranhk, dar sokaklardan iler- -Senin verdiğin bıleııd~lll· 

lstanbul 26 ( Ôzel ) - Atinadan haber veriliyor : diğerleri de ketif tayyareleridir. Bo tayyareler, Mart· )emeğe başladı. kaldığım halde satoı• tir" 
Şövalye artık Hermin mu· Bunun evime sadet ge lll 

Muhalif partilerin, genoya iştirak etmemeleri için tan ônce Yunanistana gelmiş bulunacaklardır. balefet etmedi ve kendisini diğine inanmış buluouyorll ,,~ 
Pariste bulunan Venizelos tarafından talimat verildiği Istanbul 26 (Özel) - Yunan Terakkiperveran Par- takibe başladı. Çünkü hayatta bana sr•':elı 
muhalif liderler tarafından tekzip olunmaktadır. tisi lideri Kafandarisin, genoy işi hakkında başbakan Hermin, bir evin dar met· ıız, hilesiz hitap eden illl 

lstanbul 26 (Özel)- Yunan bOkOmeti, 75 tayyare M. Çaidaris'e bir muhtıra vereceği ve genoy kararna· halinden içeri girdi, dar ve erkek sizsiniz ve siz bı·:ye 
B l lr · b b d . . ·ı · · · · ıJ\.. 1 . oldukça karanlık bir mer· irin hayatınızı da teb ı ısmarlamı~hr. un aruı e ısı om ardıman ve takip mesinio eğıştırı mesını Htıyece01 sôy enıyor. divenden ikinci kata çıktı ve T d" 

p olonya 1ogmzıerin ted.bir~eri Almanya 
Yuuanistandan uuon ( 1000) 1 ngtlJz tay• Aleyhine Yahudi 

alacak, mukabilinde yaresı· Mısırda mocadeıesi 
mühimmat verecek .., 

lstanbul 26 (Özel) - Dok· 
lstanbul 26 ( Hususi ) - tor (Stefen Vije) adında bir 

Polonya hükümeti, Yunanis- Bu tayyarelerin akdenizdeki manev- Yahudi, Uluslar kurumuna 
tana müracaatla silib ve bir muhtara vererek, Al· 
Dliihimmat ve diğer sanayi ralara iştirak edecegw İ söyleniyor manların Nurenbergte Ya-
eşyası mukabilinde tntDn h d·ı 1 h. ld ki 

lstanbul 26 (Özel) - Is- tayyaresi toplanmııtır. Bu u 1 er a ey ıne a 1 arı 
almak istediğini bildirmiştir. tedbirleri protesto etmit ve 
Y · t b t kl·f· k b 1 k d · 'd ·ı b" aünlerde Akdenizde yapıla· uoanıs an u e ı ı a u en erıye en verı en ır o Ulusların nazarı dikkatini 

P 1 ·ı 1 cak olan manevralara bu etmiş o on ya 1 e uz aşmıştır. habere aöre, bu hafta zar· celbettikten sonra, Yahudi 
1 • tayyarelerin de iştirak ede· 

Polonyanın a acağı tütün fında Mısır'da bin İngiliz ceği söylenmektedir. ulusunun, Almanya ile ge· 
miktarı fazladır. •...., •~• • • nel bir mücadele açacağını 

Tren • komyon çarpışması bildirmiıtir. Fransız 
Senegal alayları 
Cibutiye vardılar 

Istanbul 26 (Özel) - Pa· 
ris'ten haber veriliyor: Fran· 
sız Senegal alaylarından bir 
kısmı, Doğu Afrikasına 
ıevkedilmişti. Bu alaylar 
Cibutiye varmıı ve karaya 
çıkarak, Cibuti ile Adis-A· 
baba arasındaki şimendifer 
hattının muhafazasına me· 
mur edilmiştir. 

Köylerde gezi 
Doktorlar fakir hasta· 
lara parasız baktılar 
Uşak 25 (A.A)- Halkevi 

köycüler şubesinden bir grup 
doktorlarla birlikte köylere 
gittiler. Bozkuı köyünde 50 
çocuğu sünnet ettiler. Ösküz 
Gedikler ve Susuz köylerinde 
de yüz kadar hasta köylüye 
baktılar ve reçetelerini ver· 
diler . 
Halkevi k6yciller ve Soysal 

yardım şubeleri birlik olarak 
bu hastalara ilaç sağlıyacak· 
)ardır. Bu faydalı çalışma her 
hafta devam edecektir. 

Kaza neticesinde 2 
askerimiz öldü 

ITren makinisti tevkif edildi. Adli 
tahkikat devam ediyor 

Dün sabah saat sekizde hafiftir. iki askerimizin ölü-
Alsancak istasyonundan ha· 
reket eden Aydın treni, Ga· 
ziemir' de bir kamyona çarp· 
mıştır. Çarpışma neticesinde 
parçalanan komyonun içinde 
bulunanlardan üç kişi ağır 

surette yaralanmıttır. • 
Yaralananlar Ôdemiş'li 

Said oğlu lbrahim, Süleyman 
oğlu Mehmet ve Mehmet 
oğlu Musa adında üç .aske· 
rimizdir. 

Yaralılar derhal imdadı 

sıhhi otomobili ile Karanti-
na merkez askeri hastaha
nesine getirilmiş fakat kısa 
bir milddet sonra bunlardan 

Ödemişli Said oğlu İbrahim ve 
Süleyman oğlu Mehmed al
dıkları yaraların tesirile öl
müşlerdir. Diğeridin yarası , 

mil ile neticelenen bu feci 
kaza hakkında adli tahkika· 
ta devam edilmektedir. Tren 
makinisti tevkif edilmittir. 

Yeni uçaklarımız 
lstanbul, 26 (Özel) - Ab

durrahman Naci Demirağ 
namına satın alınan üç 
uçağa dün saat 13 te törenle 
ad konmuıtur. Özel bir tren 
Sirkeci'den davetlileri alarak 
Yeşilköy'e götürmüştür. 

Uşak'ta 120 İLK TEŞRİN 
Bir ilk okul daha açıldı I' AZAR 

Törene istiklal marıı ile 
başlanmış, hava kurumu ve 
şehir namına birer söylev 
verilmiıtir. Müteakiben uçak
ların kurdeliları kesilmiş, 
uçmanlara kıymetli hediye· 
ler verilmiıtir. Törende bu
lunan davetlilere pasta ve 
limonata ikram edilmit ve 
uçaklarda bu arada hava
lanmıştır. Tayyarelerin adları 
Abdurrahman Demirai (1) 

Uıak 25 (A.A) - Çocuk 
çokluğu yüzünden geçen yıl Genel NDtus Sayımı 

tehrimiz ilk okullarının birin-
ci kurlarında yarım gün ders 
yapılıyordu. Bu yıl yeni bir 
ilk okul dahil açıldığı için 
yarım günlük okumaya lü
zum kalmamııtır. 

Öğrendiğimize göre, ilçe 
merkezindeki altı aylık 
okullarda bu yıl geçen yıl-
dan 300 f azlasile 2107 ço
çocuk okuyacak ve okullar· 
dan daha önemli randıman 

alınmasına çalııılacaktır. Ço· 
cuk yazımı devam ediyor. 

Sayımın biltDn yurdda 
bir günde baıarılması 
soysal birlik ve çalışma· 
nın en güzel bir belgesi 
olacaktır. 

Bu büyük günde dev· 
Jetin buyruklarına hepi· 
miz uymalıyız .. 

BAŞVEKALET 
iSTATiSTİK UMUM 

MÜDÜRLOGO 

(il), (ili) tür. 

lzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

lzmirde münteşir Birlik 
gazetesinin 28·8·935 günlü 
ve 2776 numaralı nüshasının 
2 inci sahifesinin 3 llncü 
sütunundaki emvali gayri 
menkule satııının birinci ar
tırmaıı 30·9-935 tarihine 
müsadif pazartesi ıilnil ıaat 
11 de 2 ci artırmaıının da 
16-10-935 tarihine müsadif 
sah gllnil saat 11 de yapı· 

lacaiı" tashihen ilin olu· 
nur. 3126 

Arnavutluk 
Asilerinden idam ce· 
zasına çarptırılanlar 
lstanbul 26 (Ôzel)- Arna· 

vutluk isyanı münasebetile 
teşekkül eden harp divanı· 
nın vazifesi hitam bulmuıtur. 
Harp divanının teıekkllllln· 
den nihayetine kadar 539 kiti 
muhakeme edilmiı ve bun· 
lardan 213 kiti mahkum ol· 
muıtur. Mahk6m olanlardan 
53 kiti ölilm cezasına çarp· 
tırılmış, 39 kiti için müebbet 
kürek cezası verilmit ve geri 
kalanlarda muhtelif cezalara 
uğrainıştır. Hükumetin nim 
reami gazetesi olan ( Beıa) 
mahkilmlar için yakında ge· 
nel af ilin edileceğini yazı· 
yor. 

lzmir sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

lzmir poıta idaresi vekili, 
avukat Murat Çınar tarafın· 
dan kestelli caddesinde 3 
üncü çıkmaz sokağında 56 
no. hanede mukim sabık 
edremit posta müdürü meh· 
met emin aleyhine ikame 
eylediği alacak davasından 
dolayı mumaileyh namına 
tastir ve b"erayı tebliğ isal 
kılınan davetiye varakaıında 
ikametgahı meçhul bulundu· 
iundan babsile bili tebliğ 
iade edilmesi üzerine gazete 
ile vaki ilina rağmen muay
yen günde isbatı vücut et
mediğinde" hakkında gıyap 
kararı verilmit hazır bulunan 
mtlddeinin ifadesi dinlendik· 
ten sonra mahkeme için 
28·9-935 tarihine müsadif 
cumartesi günü tayin edil· 
miştir. Yevmi mezkürda saat 
10 da bizzat veya bilvekile 
isbatı vücut edilmediği tak· 
dirde vakıayı kabul etmiş 
ad olunarak gıyaben hüküm 
1adır olacağından teblii ma· 
kamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

koymuş idiniz! de 1• llJİ 
orada bir odanın kapısını açtı Hayatımı tehlikeye ıaa· 
kızın arkasından gelmekte koymak; dediniz? fakat tti• 
olan şövalye dö Pasavan yatın ne kadar kıy~e 
kendisini küçük fakat temiz; z 
derlenmiş, düzeltilmiş bir birşey olduğunu bil~eD~~İ~re 
odanın kapısında buldu. Bir Genç kadın b:~ 1 

e . 
masa, üç sandalya, bir me· ehemmiyet verme 1 

' ·,si· 
şin bavul, te~iz ve beyazlar- - Fakat bu akt•111 .;,~ 
la örtülmüş bir karyola! oda· yet değişecek. Bu bık "' 
cığın eşyası iıte bunlardan nakde tahavvül edece ktı'· 
ibaretti . bu ' para da sarfolunıc• ol· 

Bu odanın manzarası, Pa· - Ya... buna da ''
11 

savan'da çok derin bir tesir mak lizım 1 İÇİ' 
husule getirdi. Ve bir müd· Ben şimdi, benilll ,1, 
det daldı ve ancak genç vuruştuğun misafirb•0 

kızın daveti üzerine bu gü- gidiyorum. ,e1· 
zel ve temiz odacığa girdi. Hermin odanın dıf101 

Hermin delikanlıyı buvula lendi: . ASJd,_ 
kadar çekti. Burada masa _ Klarinetf Dedı. kadit 
üzerinde bir harb kılıcı, bir gel, ben dönllnceye ııeıa· 
kaç kitap ve Hermin'in ço· bu akıam evimizi ıertt ,ti 
cukluk zamanından kalma f k• diren Şövalyeye re 1 

lzmir 2 inci icra memur· 
luğundan: 

Mahinurun mehmetten borç 
aldığı paraya mukabil ala· 
cakhya ipotek eylediği iz· 
mirde 1 inci yusuf dede 
caddesinde 164 emlik nu· 
maralı 110 metre murabbaın· 
daki 275 lira kıymetli bir 
bap arsanın 16 hisse itiba· 
rile 12 hi11enin mülkiyeti 
açık artırma suretile ve bi
nn<:ı artırması 28·10-935 
pazartesi günll saat 11 de 
yapılmak üzere satılığa ko· 
nuldu. Bu artırmada sabt 
bedeli tahmin olunan kıy· 
metin yüzde 75 ıini bulu11a 
en çok artırana ihale oluna
caktır. Aksi takdirde en çok 
artıranın taahhüdü baki kal
mak ıartile satıt 15 giln 
daha uzatılarak ikinci artır· 
ması 12-11-935 sah günü 
saat 11 de yapılacaktır. Bor· 
cun ödenmesi tarihi 2280 no. 
kanunun meriyete girdiği 
tarihten evvel olması hase· 
bil~ 2 inci artırmasında satış 
bedeli tahmin olunan kıy· 
metin yüzde 75 tini bulmazsa 
borç 5 sene tecile uğraya· 
caktır. işbu gayri menkul 
üzerinde: her ne suretle 
olursa olsun bir intifa ve 
irtifak hak sahibi olanlar 
yedlerindeki resmi vesaiki 
ile birlikte 20 gün zarfında 
2 inci icraya müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hak· 
)arı tapu sicilince malum 
olmadıkca paylaşmadan hariç 

kalırlar müıteriden ayrıca yüz
de 2 buçuk delliliye ister satıı 
peıin para iledir. Şartname 
18·10-935 tarihinden itibaren 
herkese açık bulundurula· 
caktır. Taliplerin yiizde 7 
buçuk teminat akçasile ve 
banka itibar mektubu ve 
34-1352 dosya numarası ile 
ikinci icraya milracaatlan 
ilin olunur. 3124 

Pasavan : . ,oıd• 
- Buda kim? dıye ~fi 
Yuhanadır. Bitiıik ,JJodd' 

da o tutar, iyi bir k• tor' 
il . de o 

Klarinef maha eıı~ kli'. 
duğu için kendisin• •0 

nın ismile çağnyoruıl bit 
Odanın dip tarafıadall ~· 

b • kadıO J,j, 
kapı açıldı ve ır ti rı11İll 
ründü. Bu kadın, . e 1,,lı" odasının içinde ılertırfd' 
Hermin de ıevkii ı• kotO' 
misafirhane bakkalın• 
yordu. . o' 

Ve.. Şövalye tl~~..:,,0 il• 
Paıavan Lureas d 
karıı kartıya kaldı. ıtl' 

----.--~ Spor progra , ... 
Ankara 26 (Öıel) ~~ 

rada Erzurum ıaylavı Ol ed'' 
başkanlığında tet•~ bit ıf°' 
bir komite, beı yılh calıtı'. 
programı ba.zırJıy•d 1ıt" 

JaD 1 ~ Bu program baıır dU''' 
sonra bu yıl tatbik ~ celıtİ'' 
ve spor işleri dOıeltu~ 
~~~---•••;.,...--:-etsO 
Italya • Habeş• 

Aoluşıııazhğ~ ~ " 
·~ . - B(Jltarafı birincı f 1" 

hususunda lngiltere ''o•·ı'.' 
b"r • ... , 

ıa arasında. t~oı ~ıpıl•_,, 
elde ediloıııtır · 1,ıır müşterek harekette 01Jıd~ 
Fransanın değ'il ~llfd• ted 
ve Çekoslovak~•11•:kteelit· .• 
birlerine gilvenılaJ pıri' 
lıtanbul 26 (ôıel) ~ l)J-1~ 

ten haber veriliY0
' • aııed ~ 

kurumunun buıli01 ota '', 
.. toP 1 1711 sonra yapacarı 

1 
atıd• ,1 

önemlidir. Bu top dijf Jı"~ıı 
ler komitesinin ver 11, •-' tı' 
reddeden 1taly•~1:1110,c1r..,. 
zorlanacağı teıbôı I) ,,,,.. 19 

lstan bul 26 ( 11 ilıtİ'',. 
·k·11• -·paratorun ta•!1 ~1,.,...-11,, 

eden seferberlik ~,t 
ıi, Adis • Abab• 
rile illa edilmiftit• 

• 
l 


