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ôzel bir uçakla B~rlin'e gi-: 
den Macar başbakanı ge· 
lleraJ Gömbü Alman cu· 
O:ıur başkanı 
l'llşnıüştür. 

Hitler'le gö· • İll .. 

• ULUSAL • 
fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Yeni alınan on uçuğımıza 
törenle ad konmuş ve uçak
larımız adlarıuı aldıkları şe· 

birler üzerinde uçuşla'r yap· 
mışlardır. 

Fransa, lngiltere ile Beraberdir. 
~ -

ltaJya . Habeşistan aıılaşmazhğı son saf hada J 

Fı'ansa, her hususta lngiltere 
ile beraber yürüyecektir 

~~ııyamu tekrar kana hoyanmasmdan korkulduğu 
'~ın, koıniteniu kararını kabul etmiven zorlanacaktır 

l Habeş imparatoru imparatoriçe ile beraber 
... •taııbul 27 (Özel) - Fran- beşistan anlaşmazlığı etra-
• ~fi Londra'ya verdiği ce- fında tetkikatta bulunmuştur 
~ 1 ııota 1 Londra siyasal Cenevre siyasal mahafilinde 
---~filinde büyük bir mem- söylendiğine göre; komitenin 
\o 1htle karşılanmıtbr. Bu vereceği karar her iki ta
~ \t, Fransa'nan İngiltere rafı tatmin edebilecek bir 
~ ıberaber yürüyeceğini ve şekilde olacaktır. Italya hü
l\,~ıırı korunması için her kfımeti, bu kararı kabul et
't 6 tedbirlerde iki devlet mezse uluslar kurumu zecri 
~fldı tam bir teıriki tedbirler almağa ve barbın 
~ İ nıevcut olduğunu gös· önüne geçmeğe mecbur ka-
~ ~ektedir. Bu münasebet- lacaktır. _ 
'-. ltlyı - Habeşistan an- lstanbul 27 (OzeJ)- ltal-
~~•llıiında Fransa lngil- ya-Habeşistan harbının, bü-
' lliıı yürüdliğii safta bu· tün Avrupaya sirayet etmesi 
lat t&lctır. muhakkak sayıldığından, bu 
'-t •ttbu) 27 (Özel) - Ulus- barbın önüne geçilmesi kat'i 
~- k'Arumu konseyinin dün- surette kararlaştırılmıştır. 
'd loplantısında teşekkül Aksi taktirde dünyanın ye
a: e1a komite buaün vazife- niden kana boyanacağından ... ,, b , • 
~a -Ha· korkuluyor. 

11gilterede midye mevsimi başladı 

~ı \• 1 

-. 

lıı ·ı '''d'li tere~,c midye mesimi baılamııtır. Midye avına iİden 
~cı~ •~cıler ilk ava çıkacakları glln ufak yelkenlilerine bir 
ditl kı1111eleri davet etmekte ve ağları onlara çektirmekte-er 
~,~ 

4-.,tll~de, balıkçılara uğur getirmek için midye avlıyan 
•ri ı~b&yoruz. 

lstanbul 27 (Özel) - Son 
gelen ha berJere göre; Habe
şistan için imal edilmiş kül
JiyetJi miktarda mühimmat 
ve cephane yüklü bir vapur, 
Zila limanma vasıl olmuştur. 

Londra 26 (A.A)- Bütün 
lngiliz gazeteleri, bugün Ce
nevrede toplanacak olan u
luslar sosyetesi konseyinin 
çalışmalarına büyük önem 
vermektedirler. Çünkü bun
dan sonra Habeş mes'elesi
nin uluslar sosyetesi stato
sunun 15 inci maddesine da
yanmak suretile inceleneceği 
tahmin edilmektedir. 

Gazeteler konseyin 8 gün
den evvel beşler komitesinin 
raporuna dayanarak her 
hangi bir neticeye varamı-
-Vcuamı 4 ıi11cü Salıif ede-

Gömhüs 
' Hitler'le görüştü 

Macar Başba'lwnı Cömbüş 

lstanbul 27 ( Hususi ) -
Sertinden lıaber veriliyor: 

General Göring tarafın
dan davet olunan Macar 
başbakanı General Gömbüş, 
özel bir uçakla Berline gel· 
miştir. 

General hava istasyonun , 
da, doktor Göbels, general 
Göring, M. Şaht, Fon Nö· 
raht ve hariciye bakanlığı 
ileri gelenleri tarafından 
karşılanmıştır. 

General Gömbüş kısa bir 
müddet istirahattan sonra, 
Cumur başkanı Hitler tara
fından kabul edilmiştir. iki 
devlet reisi uzun müddet gö
rüşmilşlerdir. Alman hüku
meti bu görüşmeler hakkında 
henüz resmi tebliğ neşret

memiıtir. 
- Devamı dlJrdancü ıahif ede 

Fransa 
Cihııti limanına 

filo gönderiyor 
Istanbul 27 (Özel)- Fransa 

hükfimeti, harp başlamadan 
evvel Cibutiye bir donanma 
filosu göndererek Afrikadaki 
oienafiini korumağa karar 
vermiştir. Filonun, bugünlerde 
hareket etmesi bekleniyor. 

Belc;ika 
Habeşistao'daki 

zabitlerine olti
matonı veı·di 

lstanbul 27 (Özel) - Brük
seldcn haber veriliyor: Bel
çika hükumeti, Adis - Aba
bada bulunmakta olan kendi 
zabitan hey' etine bir emir 
vermiş ve harp başladığı tak
dirde hemen Habeş toprak-
larını terketmeJerini biJdir· 
miştir. Bu emre rio•yet etmi· 
yecek ve Habeş ordusunda 

kalacak olan Belçika zabit· 
lertnio Belçikadaki aileleri 
hemen sürgün edilecek ve_ 
ordu ile olan alakaları kesi· 
lecektir . 

~----~------------------Papa 
Barışı kurtarın diyor 

Istanbul 27 (Özel) - Kar· 
dinal Papa, uluslar kurumun
da aza olan Katolik devlet
ler delegelerine gönderdiği 

bir muhtırada, barııın muha

fazası için bütün kuvvetleri· 
ni sarfetmelerini bildirmiıtir. --Vapur almışlar 

Istanbul 27 (Özel) - Ro· 

madan haber veriliyor: ltal
ya hükümeti, Amerika'daki 
(Pasifik atlantik) vapur kum
panyasından 4 büyük nak
liye gemisi satın aJmııtır . 
Bu gemiler, yakında, ltalya
ya geleckmeiş. 

12 adada 

Italya, nıemurla
rını değiştiriyor 

• 
Kalimuos ilhayı, neşrettigi hiı· beyan
namede Rumlara neler vadediyor 

/lodos lrma11mdan bir görü11i'iş 

lstanbul 27 (Özel) - Ital- lıyarak 12 adadaki memur-
ya hükumeti, Rodos'tan baı- larını değiştirmeğe ve bu 

Cenevre 
AlmanyaLitvanya 
metalibatile meş

gul olacak 

M. l.atıal 

Istanbul 27 (Özel) - Al· 
manyanın, Litvanya için ileri 

sürdüğü metalibat, Cenevreyi 
işgal etmeğe başlamıştır . 

Fransa başbakanı M. Piyer 

suretle adalardaki ahali ile 
hükumet arasında hüküm 
ıüren hoşnutsuzluğa mani 
olmağa karar vermiştir. 

Bu karar üzerine Kalim· 
nos ilbayı değiştirilmiş ve 
yeni gelen ilbay, bir beyan-

name neşrederek ada Rum· 
larınıo hukukuna dokunul· 
mıyacağını bildirmiştir. 

·-
Türk-Yunan 

Te~im muahedesi ya· 
kında imza lanı yor 
lstanbul 27 (Özel) - Yeni 

bir tecim muahedesi için 
hükfıme:timizle Yunanistan 
arasında Atina'da devam 
etmekte olan konuımalar, 
bu ayın nihayetinde bitecek 
ve yeni muahede imzalana· 
caktır. 

Laval, bu mes'ele için Avuı· 
turyanın uluslar kurumu de
legesile uzun müddet konuş
muştur. 

Dünyanın En Büyük Köprüsü 1936 Da Bitecek 
Donyanın en 

bftyük kôprllsll 
San Franslsko· 
da Oakland 
kôprtısndnr. 

Noksanları ik· 

mal edilmekte 

olan bu kôprll 

1936 senesin-

de tamamen bi
tecektir . . 

Uesmimiz,diln· 
yanın en bil· 
ynk kôprilstınn 

gece «=lektrik· 

lerle snslenmiş 

bir durumda 

gAstermektedir. 
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- Dün gece, madam Hon dalalık olduğunu şu daki- yanın her yerinde zabıtaca 

hard'ın takviminden 19 Ma- kaya kadar idrak edeme- alınan parmak izi yerine, 
yıs tarihli kağıdı koparıp aJ- miştim. bundan sonra gözlerin fo
mışlar. Bu parçalar, takvim- Con Straun, hemen Kora- toğrafileri alınması, Nevyor.k 
den koparılmış kağıdın par- nın slSzünü kesti ve : adliye doktoru tarafından 
çalarıdır. - Cinayetten sonra çar -

Con Straun, hemen Boni- çabuk kaçabilmesi için Sevi-
nin elindeki kiğıd parçala- eye nasıl yardım ettiğinizi 
rını aldı ve: anlatınız 1 

- Cinayetin olduğu odaya Kora, heyecan ve teessür 
git ve yavaşçacık parava- içinde olduğu halde: 
nanın arkasında saklan - Yok-dedi-gerçe deliil, 

Dedi. benim aleyhime çıkıyor, an-
Boni, iki üç dakika sonra cak ben buraya geldikten 

daha pratik ve şaşmaz bir 

iş olarak telakki edilmiş ve 
bunun için yapılan tecrübe
lerde muvaffakiyet temin 

edilmiştir. Nevyork zabıtası, 

bundan sonra suçluların par
mak izlerini değil, gözlerinin 

fotoğrafilerini alacaktır. şek
lin faidesi sa bit olduğundan 
bütün Amerikada tatbiki 

Paravananın arkasından Con sonra kimseye tesadüf et· 
Straun'un yaş saçlarını bir mediğimi temin edebilirim. 
tülbent ile bağlamış olan bir - Sevieye tesadüf etme- emrolunmuştur. 
kadınla odaya girdiğini sey- diniz mi?. 
rediyordu. Bu kadın, yaralı - Hayır, ben bu hırsız-
elini önlüğünün altında sak- lakta kendisine yardım et-
lamakta idi. Bu kadın, mad- meği kabul etmedim. Buna 
mazel Kora Barkerdi . rağmen bu işi yapacağına 

ikinci kısım hiç ihtimal vermemiıtim. 
Con Straun, bir ip ucu 

yakaladığından dolayı çok 
memnun görünüyordu, Fakat 
hissiyatını saklamak istiyor
du. Tevekkuf etmeden sual

On ikinci fasıl 
-Matmazel, oturun rica e· 

derim. Vakit kaybetmiyelim. 
Sıkılmayınız, nasılsa sizi is-

, ticvap edecektim. Şimdi dün 
akıam olanları anlatınız, yal
nız sabahki hikayeleri tekrar 
etmemenizi rica ederim. Ge
ce yarısından sonra pansi-

yona dönduğünilzü biliyorum. 
Aıağıdaki bahçeye girdiği
niz dakikadan itibaren ne· 
ler yaptığınızı ıöyleyiniz, bu 
odaya ne sebepten girdiniz 
ve burada ne yaptınız?. 

- Kora, bir yığın et ve 
kemik gibi bir iskemleye 
ilişti ve : 
- A.. benim bu odaya gel-
diğimi muhakkak biliyor 
musunuz? 

- Evet biliyorum, hatti 
madamın takviminden bir 
kiğıd kopardığınızdan da 
haberdarım. Madam Hon
hard'ın, sizi ne sebepten do· 
layı vasiyetnamesinden sil-

diiini zikreden 19 Mayıs ta
rihli kağıttı. Ve sonra bel
li olmasın diye bililtizam 
yakhnız elinizin papağan 
tarafından ısırıldığını da bi • 
liyoruml. 

Kora Parker, heyecan 
içinde: 

- Yetişir artık, hepsini 
söyliyeceğim, yaptıklarımı 
sizden saklamanın bir bu-

" 
Ulusal 

Birlik 
Ctndelik eiyaııal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdüril : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikincı 

lerine devam etti: 
- Şu halde, Sevienin 

madam Honhard'ın parasını 
çalmak için sizden yardım 
istediğini itiraf ediyorsunuz! 

Kora, derinden bir ahi 
çektikten sonra: 

- Artık size yalan söy
lemeğe cesaret edemiyorum. 
Yalnız beni bırakın ki size 
hepsini ve sırasile anlata-

yım. Sevie Ayinil Şika
go'ya hareket etmeden 
evvel Madam Honhard'ın 
parasını çalmak için bir te
tebbilste bulunacağını bana 
açmııtı. Burada birçok kim

selere borcu vardı. Bana 
bu mes'ele için 18 mayısta 

akşam ilzeri açılmııtı. Sevie 
gece yarısından sonra tra
çadan madam Honhard'ın 
odasına girmiıti. 

- Ark<uı var -

Yunan 
Ticaret vapurla-

rının 
• 

zayıatı 
Atina - Yunan deniz ti

caretinin 1921 yılından böy
leye kadar uğradığı zayiat 
ve genel harpte gördüğü 
maddi zararlar hakkında tu
tulan son istatistik, endişe 
uyandıracak derecededir. 

Yunan posta vapurları, 

genel savaşta gerek Alman 
denizaltı gemilerinin taarru .. 
zundan ve gerekse diğer bir 
çok sebeplerden hayli gemi 
kaybetmişlerdir. Bu kayip, 

lngiltere'de 
Doğan çocuklarıı;ı 

çoğu erkektir 
Londra - lngilter nüfus 

dairesi, yılda 4 defa bütün 
lngiJtere için üçer aylık 
istatistikler çıkarmaktadır. 
Son çıkan üçüncü üç aylık 
istatistike göre bütün lngil
tere' de erkekler kadınlardan 
fazladır. Halbuki bundan iki 
yıl evvelki istatistikler, daima 
aksini göstermekte idi. 

Haziran, Tem muz ve 
Ağustos aylarında lngiltere
nin 2900 nüfus bölgesinde 
doğan 206 bin 114 çocuktan 
155 bin 962 si erkek ve .mn
tebakisi kızdır. 

Büyük bir servet 
insani mOesseselere 

terkedildi 
Atina - {Rali biraderler) 

sahiplerinden olup geçen 

yıl ölen (Peter Ralis)in va
siyetnamesi açılmııtır. 

Bu vasiyetnamede müte
veffanın, insani müesseseler 
için 1 milyon 300 bin lngi
liz lirası terkettiği kaydolun
maktadır. 

Ökıdlrenler! Mut· 

laka {Okamentol 

öksflrilk şekerle-

rini tecrflhe 
. uz .. 

edi 

Beyler sokağı devletlerin kayibinden üçte Ve Pftrjen ~ahapın 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

btırosuna mDracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare-
llaaede kararlaıtırılır 
BaaıldıiJ yer :ANADOLU 
matbuu 

bir derecesinde fazladır. en QsUln bir mOs· 

Belfast'ta bil şekeri olduğu-
Bnynk bir arbede oldu ._n_u_u_n_u_tm_a_y_•_n•_z_. 

Londra- Belfast'ta dinci
ler tarafından büyük bir 
arbede çıkmış ve zabıtanın 
elinden silihları alınmıştır. 
Arbedeciler, şehir içinde 
tank istimal etmişler ve 
muhtelif binalara ateş ver
miılerae de muvaffak ola
mamıflardır. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgfln ~ 
haplarını Maruf C\:S 
ecza depolarından ':f] 
ve eczanelerden 

araaınlar. 

P aristeki agafon fabrikasının alt katı oda 
çıkan yangın, bir facia doğurmuştur 1'J· 

Paris - Magafon fabrika- bu suretle diri diri yanmak- ölümden kurtulmuıl~r:~kıd• 
tarından birinde korkunç bir tan kurtulmağa karar ver- çamıyan 1 kadın, •d·rı· diri 

• · de ı 
Yangın olmuctur. Yangın, ini mişlerdir. Amelenin en çoğu kalarak ateı ıçıo 1 0 .. ıar 

y 1 k" "r olllt-
bir şekilde ve fabrikanın en kadın olduğundan pencere- yanmış ar, omu atbf'o 
alt katından çıkmıştır. Çalı- lerden atlayış, çok zor ol- dır. Pencerel~r~e.n beli kJ• 

'

an ameleler, ateş içinde ka.. muştur. Bir taraftan yangı- kadınlardan ikllının .. JIDOtt8t• 
.. .. .. . 1 1 rılmıı ve derhal 0 

• bir 
Jıp yanmamak için kaçacak nın sondurulmesıne ça ışı ır- B p 'ate derili 

f d f b 
u yangın, arı ~ 0,o 

yer aramışlar ve fakat fab· ken diğer tara tan a a - .. d mıctır. ı • _1 . . . k d tee11ur uyan ır .. ~ .. • 
rikanın alt katındaki bütün rıkanın ıçınde kalan a ın- 1 • ıeleri .... 

ame enın cena .. ,..ıe 
kapıların alevler içinde kal- ların kurtarılmasına gayret k'l•t t fından t11r . teş ı a ı ara 
masından buna muvaffak o- olunuyordu. Nıhayet mevcut k ldı 1 t __,-. . 1 d a rı mış ır . ~ 
lamamışlardır. Bunun üzerine amelenın 75 ı pencere er en ,. •• • 
pencerelerden atlamağa ve sokağa a~lıyarak hakiki bir Nezle içın ______ ..... ..__ ooıı 

Bir mes'ele daha! Bir Ingiliz doktorJJ 

N • ı • bulduğu aıetodteb• 
azı gazete erı ve Kış geldi. Neıle.olıo•kıoola' 

likesi, daima varıd ~e ,as•· 
ı • .. .. ı temeldir. (Deyi Mey ) ~ es {l sumurge er tesinde nezleden ~~,~.tJf. 

için doktorlardan bırıaı ·-1,. 
siyesini okuduk. Bu ta ,tolO'~ 
ye göre; nezleden ~a 

111
,tod 

için çok kolay . ~ır doktot" 
bulunmuıtur. lngılız 

66 milyon nüfusa malik olan bir Al-
manya, müstemlekeye muhtaçmış 

Münih - Nazilerin naşiri 
efkirı olan Alman gazete· 
leri, Almanya'nın eski müs· 
temlekeleri hakkında uzun 
makaleler yazmağa başla
mıılardır. 

Bu gazetelerin neşriyatına 
göre, Alman müstemlekeleri 
işi, her gün netice bekliyen 
ve bütün dünya barışı ile 
alakadar olan bir ittir. Di
yorlarki: 

"Almanya, genel savaştan 
önce, müstemlekeleri bol bir 
iparatorluktu. Bu imparator-

luk, muhtaç olduğu iptidai 
maddelerin yüzde 4 ünü bu 
müstemlekelerden temin et
mekte idi. Bu müstemleke
ler, ·başta büyük Britanya 
imparatorluğu olduğu halde
bugün baıka devletlerin elin
dedir. 

Almanya, eski müstemle
kelerini aramak için kendin
de bir hak görüyor. Alman
ya, 66 milyon nüfustan iba
ret bir devlettir. Bu devletin 
araziye ihtiyacı olması pek 
tabiidir. 

iz mir 
den: 

vilayeti Nafia mildilrlOğOn-

3764 lira 89 kuruş keşif bedelli bulunan Karaburun·Gül
bahçe yolu arasındaki köprü ve menfezlerin onarılma işi 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iıteklile· 
arttırma ve eksiltme ve ihale yasasın~ göre hazırlayacak-

ları teminatları ile birlikte 3 birinci Teşrin 935 Perıembe 
günü saat 11 de ilbaylık daimi encümenine gelmeleri bil-
dirilir. 3019 

iz mir 
den: 

vilayeti Nafia modorlüğOn-

Nafia dairesinin bir yıllık ihtiyacı olan 1200 teneke ben
zin satın alınacağından 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. lstekeliler arttırma ve eksiltme ve ihale ya
sasına göre hazırlayacakları teminatları ile birlikte istekli
lerin 10 birinci teırine 935 perıembe günü saat 11 de il-
baylık encümenine gelmeleri bildirilir. 3020 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Buca yukarı mahalle zafer caddesinde 9 numaralı dükkin 350 
Buca aşağı mahalle yağhane sokağında bili no.lı 334,16 

metre murabbaı ar~a 350 
Burnova beyler sokağında 4 eski 4 taj numaralı ev 490 
Burnova yıkık minare sokağında 32 eski 34 taj numa-

ralı dükkinın nısıf hissesi 5 
Bornova birinciyaka sokağındal0-2eski10taj numaralı ev 350 
Turan menemen caddesinde 102-143 numaralı ev 420 

,, " ., 4-92 numaralı ev 420 
Bayraklı şeftali sokağında 8 numaralı ev 560 
Bayraklı burnova caddesinde 65 numaralı dükkan 840 

" " " 67 numaralı dükkin 840 
Burnova bübül sokağında 18 numaralı ev 490 
Barağaç varvara piyade sokağında 38 no.lı 42,90 

metre arsa 210 
Tepecik tepecik sokağında 2-2 no.lı 101,52 metre mu

rabbaı arsa 280 
Karantina iskele caddesinde 108 numaralı ev 630 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin veya gayri mü· 

badil bonosile ödenmek üzere mülkiyetleri müzayedeye 
konulmuştur. T•liplerin 30-9·935 pazartesi gilnü saat 15 de 
milli emlik müdDriyetine müracaatlan. 18-27 2979 

diyor ki : • teerO"' 
- Senelerdenberı 1tt•~· 

ettiğim ve birçok ~ .111 bİ' 
lerime tavsiye ett•I'_, ... ,~ 

d kartu-
metod, nezle en 

1
,biJit· 

için yegane çare ••1
1 
bisl't 

Bu metodu, Afrikad• etti" · 
ve senelerce tatbik fi -' 

Bu metod, ne par•)'• ,teri'' 
de ilica ihtiyaç gö ,ıa· 

ıd .. au111 1 • Nezleye tutu ugu 
0 
,r· 

dığınız dakikada helll• ı,.t 
lir ve ayakkaplarıaızıll ,.-8' 
cıklarını bir def• ~~:,.aoı" 
çözer ve tekrar b•I ~ 
Metod, yalınız bu ~.. f•• 

'b ret&.P' 
bir hareketten ı • b'rdit' 
kat nezle için bire 

1 

Mantar ,, 
Yemekten zebirlelle 

Amerika'blar 1,. ..... ı ... IH 
Vaıington - .,, ı~..., 

Ne•Y0 u.a· mek ylizünden . f9 .,..... • 
17 kiıi zehirlenauı aiti'~ 
lardan 3 ü derhal 

1 
cli.-il' 

be• J--:., 
tür. Nevyork kı b• 

1 Si o· mantar satan arı bol°' 
kontrol altına aJıoıt 
yor. 

Kaza ,esi 
Bir Alman taYY~ i 
dOşmOş altı k.•~ 

ôlmOştOr Sal' 1o· 
Berlin - Ge~en t•f1,ı' 

nü vukubulan bır _..,. 
1,aı 0~..-,, 

kaza11 burada tee tic:etil' -
dırmııtır. Kaza •.~, IJ"' . 
tayyarenin pilotu 1 6 ~ 
tayyare efradından 
ölmüıtllr. 

Pauıuk ,,,
Amerika'da piY 

sağlaıııdır .... ,.. .... ,. _.,,. 
ihracat mlleıse , ........ berler• ~ _.,. 

len IOD ha pi1', 
Amerika palD~~- bif d~. 
ıeçen hafta ,., eyle~, 
rumda devalD t!i,.tl,., . k ,,..... ,. ... 
Amerıka pamu ·ıe " ... ki' 
hilkumetin yardıa:ıJ ,.~1, 
alarak mallarını ~-JlP 
isliina g6sterdikl;. ~ 
yasanın metaD• ~t· 
eıaslı g6rllamekt 
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Olivier ve şO.reka· N. v. ·Fratelli Sperco Vapur Acentası 

VV. F. H. Van aovAL NEERLANDAIS KUMPANYAsı · 
• aze temız ucuz 

ilii~ 
Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

Oamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Baınsa R.tı.ıem beyin foıo~afhaneıi, lzmirde en ıyı 
IOfolraf çekmelcle "'hreı bulan bir ıan 'aı ocagıdır. En 
llldılAUpeaenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Bamsa .Ribıem beyin, foto~aJ malre1ne$i ıaıan ma
~ da muhterem müşterilerinin ince zevklerine gl>re 
a.,. P!fil mallan, f oıo~aı makinelerini bulundunnakıa· 
.... Biı- ayanı ha ıeyi ispata kafıdir. 
(l.mı.. • Bafturak caddesi, Reflk 

sı Limitet vapur 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor• 
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Liverpool hattı: 

" ROUMELIAN " vapuru 
20- eylülde Liverpool ve 
Svvenıeadan relip tahliyede 
bulunacaktır. 

"0100" vapuru 17 ey· 
lülde beklenmekte olup 21 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glaıgovv için ylik alacaktır. 

"ROUMELIAN" vapura 29 
eylülde beklenmekte olup 
5 birinci teşrine kadar Li
verpool ve Glasgovv için 
için yük alacaktır. 
Londra hattı: 

"FABIAN.. apuru 17 ey· 
lülde beklenmekte olup 18 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
,.iT AURI.. vapuru halen 

liJDanımızcla olup Anvers, 
Direkt, Roterdam, Hamburı 
ve Bremen için yllk al
maktadır. 

•VVINFRIED.. vapuru 1 
Bci. teırinde bekleniyor. S 
Bci. teırine kadar Roter
dam, ve Hamburg için yllkli
yecektir. 

"TROJA.. vapuru 2 Bci. 
teırinde bekleniyor, S Bci. 
teırine kadar Anvers, Di· 
rekt, Hamburg ve Bremen 
için yilkliyecektir. 

"VVASGENVVALD .. va· 
puru 14 Bci. teırinde bek· 
leniyor, 18 Bci. teırine kadar 
Anverı, Roterdam, Hamburg 

eylüle kadar Londra ve Hull ve Bremen için yilkliye· 
için yilk alacaktır. cektir. 

" EGYPSIAN " vapura "SOFIA" moUSrii 31 Bci. 
27 eylülde Londra, Hull ve teırinde bekleniyor, 4 ikinci 

hOllllllllllJllllJllllllJllJlflllflllf lllJllf llflllfllllfllfllll llllflllllllllllllllllll llllll• Anversten gelip tahliyede teırine kadar Anvers, Ro-• . . = bulunacak ve ayni zamanda terdam, Hamburg ve Bremen 
zmır yun mensucatı~ 6 teırinievvele kadar yilk içi~ Y.iikliyecektir. 

= alacaktır. l ANUBIS" mot6r6 11 •• k A • • k t ·~ The General Steam Navigation ikinci teırinde bekleniyor, Uf fl0fllm şır e };;; Co. Ltd. 15 ikinci teırine kadar An· 
. . . . . := "STORK .. vapuru 20 ey· vers, Roterdam, Hamburg 

Bu mtleuese, ıki ytlz hm lira sermaye ile := ve Bremen için yGkliye· 
~Utll etm~ v o· o tal K t M = ınıde beklenmekte olup 21 kr 

e 1 ryen arpe anu-=: eylüle kadar Londra için yük ce ır. 
fakçBrers Limited (Şark halı) şirketine ait _ alacaktır. ARMEMENT H. SCHULDT 
L :_ = HAMBURG 
~~ Halkapmardaki kumat fabrikasını satın =- Deutscbe Levante Linie · "NORBURG" vapuru 8 
.ı...ı.br. Fabrika bftttln tetkilit ve tesisat ve mO.s- = " GALILEA " vapuru tO Bci. teırinde bekleniyor, 
~mini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- - eylülde Hamburg, Bremen Anvers, l:\Oterdam ve Ham· 
tilabıden itibaren yeni şirket tarafından işletil- ;;; ve Anversten gelip tahliyede burg için yilk alacaktır. 
'-ektedir. Her nevi ytln iplikleri, kumaş, batta- - bulunacaktır. DEN NORSKE MIDDEL • 
.... - Not: Vurut tarihleri ve HAVSLINJE (O S AS r-1e ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emea- = · · · · 
llıae flikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi•tir. = vapurlann isimleri herine SP ANSKELINJEN ) a. Y değiıikliklerden mes'uliyet OSLO 

lllaanılat Pqtemalcılar başında eski Oromibak S kabaledilmez. "SArDINIA.. mot&rll • 27 
lauaaıindeki eergide teşhir edilmekte ve &atıf fab- ~ Eylnlde bekleniyor,le Havre, 
lika içinde yapdmaktadır. ~ ; Dieppe ve Norveç limanla-

Poata kutuu: 127 ~ ~ •; ;. nna ylk alacaktır. 
Telıraf adresi: lzmi~·=Alaancak ~ ~ Q.) :S 11BOSPHORUS.. motöril 

.. UL V:SSES .. vapuru elyevm limanımızda olup 14 eyltUdı 
Anven, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı limaQlart 
için yilk alacaktır. 

"ORESTES .. vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anvera, Ro• 
terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları içia ylk 
alacaktır. 

"HERCULES .. vapuru 7 teırinievvelde ıelip 12 teırini· 
evvelde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hambarı 
limanlan için yl\k alacaktır. 

"HERMES .. vapuru 21 teırinievvelde ıelip 26 teıriniev• 
velde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı limanlan 
için yük alacaktır. 

"HERCULES .. vapuru 20 eyll\lde gelip yilkllnl\ tahliye
den ıonra Burgaı, Varna vt: Köıtence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES.. vapuru 4 teırinievvelde gelip yllkllnll talsli· 
yeden sonra Burras, V arna ve Köstence limanlanaa 
hareket edecektir. 

"GANYMEDES.. vapuru l 9 teşrinievvdde gelip yiklnl 
tahliyeden sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
"HEMLAND .. motöril limanımızda olup yilkilnil tahliye 

ettikten sonra IS Eylillde Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
Danlzir, Gdynia, Gotebarg, Oslo ve lskaodinavya limanları 
için yllk alacacaktır. 

"VINGALAND .. motörü 2 teırinievvelde gelip y&knnll 
tabliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Copenbage, 
D•ntzig, Gdynia, lskandinavya ve Oslo limanlarını için ynk 
alacaktır. 

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

11NORDLAND .. mot6r6 .2 teşriniıanide beklenmekte olap 
yükünü tahliyeden sonra Rotterdam, Hamburg, Copenbaıe, 
Dantzıg, Gdynia, Oslo ve lskandinavya limanları için ylk 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
• ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde relip 1 teıriniev• 

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

lfSUÇEAVA" vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teıriai· 
e\'velde Pire, Napoli, Cenova, Malta, Cenova, Marsilya ve 
Barselon için yOk alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
"LEVV ANT" motörü 15 teırinievvelde Anverı ve Gdynia 

limanları için yllk alacaktır. 
Hamif: Ulndaki hareket tarihlerindeki detiıildiklerd• 

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

prketi binuı arkuında Fratelli Sperco acentahtına miracaat 
edilmeıi rica olunur. Telefon: 2004- 2005 • 2663 

Telefon oumara11 2432 ve 3564 ~ ...C = ~ ~ 23 Birind Teırinde bekleni· 

ru11111111111111111111• 1111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111uii ~ J :; ~ yor, Dieppe Dilnkerk ve ı--S u· mer Bank--
' atılık motör DO K TOR • ~ .-:: : • . Norvec limanlanaa yllkliye· 
~ - ~ Q u~~ 
~lir kuvetinde (Dizel) Ali Agih • flllt "i) ~ :Z ARMEMENT DEPPE-
~ az kullamlmıı bir Çocuk Hastalıkları 1 ~ ·• ANVES 
1..._--: aabbkbr. Taliplerin MntebaHııı ~ ~ ~ 11EGYPTE" vapura 20 Bci. 
~emiz• miracaatlan 'J.inci Beyler Sokakı N. 68 ~ ;ıı... tefrinde bekleniyor, Aaver1 

ar. Telefon 3452 Direkt yik alacakbr. 

~ 
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11ESPAGNE" vapuru 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
Anver1, Direkt yilk ala
caktır. 

THE EXPORT S-S CORPO
RATION-NEVYORK 

Birleıik Amerikaya dojru 
ıeferler 

.. EXARCH" vapuru balen 
limanımızdadır. 

.. EXILONA.. vapuru 30 
eyllllde bekleaiyor. 

"A80UKIR,. vapuru 
eylnlde gelip- 30 eyltilde, 
Birleıik Amerikaya alcbiı 

malları lskeaderiyede "EXE
TER,. tranıatlantik v•paraaa 
aktarma etmek ilz•re isken· 
deriyeye fidecektir. 

JOHNSTON VV ARREN Ll
NES LTD.-LIVERPUL 
"JESSMORE" vapuru 30 

eyllllde bekleniyor, Liverpul 
ve Aaverltea ytlk çıkanp 

Burraı, V arna, K6stence, 
Braila ve Galatı için ylk 
alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
.. BUDAPEST" mot&rtl 25 

eylllde bekleai7or, Belrrad, 
Nomd, Komano, · BaclaP._, ._..~ Vinu •• 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduralaı-ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarT 
lzmir şubesinde b1tlursunuz 

Istanhul ve ·frak ya 
Şeker Fhrikaları Tark Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı d6rdllncil Vakıf ban 30- 40 

Linz için yiik alacaktır. 

" ALISA" motarn 8 Bci. 
teırinde bekleniyor, Belgrad, 
Novisad, Komarno, Buda· 
peıte, Bratislav•, Viyana ve 
Linz için ynk alacakbr. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kampuyaıınıa 

.. AHOUKIR. vapuru 29 ey· 
lllde beldeaiyor, Paniualar 
Orieat Liae kumpaayuınm 
•B&NDIGO. •apuaaa Port· 

Avuatralyanın blltnn limanla· 
rıaa mal alacaktır. 

"ABOUKIR,. vapuru ayni 
zamanda Portsait aktarmam 
olarak, Hindistan, Akuyi 
ıark ve ıarki Afrikanın bi
tin limanlanna yllk ala· 
caktır. 

Gelif tarihleri ve •apar• 
lann ialmleri liıerine meı'a 
&yet bbal edilmeı. 

Biriacl Kortloa. telefoa 
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Hadisede bir kasd yokmuş! 

Atina ajansının verdiği dikkate şayan en son bir haber 

Neden Yunan su· 
larına girmişler? 

lngilizler, Aden'in şinıalinde bulu
nan küçük adayı işgal ettiler 

k ""ıııeItalyan nıakamatı, Yunan bil u , 
tine durum hakkında izahat verdı 

Atina, 26 (A.A) - Atioa 
ajansı bildiriyor: 

" daD 9ık• memit bulundugun e· 
tü zamanile Yunan ~0~6111811 
tine haber verilmemııtır. ıi· 
yüzden bu duruşların ~e bir 
yasi ne de askeri bıç Je· 
mahiyeti olmadığ111ı 161 

.,.._ 

işgal altına alınan hu ada, gayri meskun olmakla beraber harb Bazı Yunan limanlarına 
bir takım İtalyan harb ge· 
milerinin önceden haber 
verilmeksizin girmeleri hak
kında salahiyettar menba· 
fardan bildirildiğine göre 
İtalyan makamab Yunan 
hükümetine şu izahatı ver
miştir: 

noktayı nazarından çok önemli malıiyeti haiz(lir 
lstanhul 27 ( Özel ) - Atina ajansının, Cenevredeıı 

aldığı son bir habere göre, Ingilizler, Jı ... ransaııın mu· 
vafakatmı alarak Adenin şimalin<le kain knçnk a<layı 
işgal etmişlerdir. Bu ada gayri meskun olmakla bera· 

her, snel önemi çok hnynktnr. Zira bir harp vuku· 
unda J ogiliz donanması hu adayı nssnhahri yapacak 
Ye Afrika müstcnılckelerindeki Jtalyan sahillerini daima 
ateş altında tutabilecektir . 

mek fazladır. k rıki 
Ayni çevenlerde yu ~;io• 

izaha dayanarak ıöylea " • 
. ·o ı o 

göre, Italyan gemilerıaı 
d -·1• nan kara sularında ur ~~~~~------..... ~-....... ~------~~~~~- Yunan hükumetinden ev

velceden müsaade almaksı· 
zın Yunan Karasularına ge· 
çenler de durmak mecburi
yetinde kalmış olan italyan 
donanmasına mensup gemi· 
ler Yunanistana gitmiyorlar· 
dı. Bunların Yunan karasu· 
larında durmaları düıünül· 

Faşist genel sefer- 1 O uçağımıza tören 
, .. 

mecbur olmalarına b•ll .
1 0 

d verı e 
zeteler tarafın aa de 
minayı ne hadiseler ve ae et· 
ltalyan ve Yunan biik6111

61• 
lerinin siyasalları ba~h f .,. 
termez; bu ıiyaıa derıll el· 
şılıklı dostluk iıleriodeD 1 

mektedir. 

herliği niçinmiş le ad kondu 
Bu seferberliğin Habeş işile hiç bir Uçaklar, isimlerini aldıkları şehir- -

Sovyet diyarında olanlar alakası olmadığı söyleniyor ler üzerinde uçuşlar yaptılar .. ... -· 
İstanbul 27 (Özel) - Ro· beş işite alakadar değildir. Erzincan 26 (A.A) - Dün 

ma gazetelerinin yazdıkları· Bu hareket, İtalyan faşist buraya gelmiş oJap on uçak, 
Gireson, Gürle şarlarını do· 
)aşarak Üzerlerinde uçuşlar 
yapmış ve beyannameler da
ğıtarak dönüp gelmişlerdir. 

Vesikanın kaldırılınası 
na göre, yapılacak olan ge · kuvvetlerinin hakiki durumu adlarını almış oldukları Trab· 
nel faşist seft:rberliği, Ha- anlaşılsın diye yapılacak mış. zon, Sürmene, Rize, Hopa, için kararname çıktı latlya · Habeşistan 

anlaşmazhğı 
-Baştarafı 1 inci~ sahifede -
yacağını sanmaktadır. Bu 
suretle eğer arada tahmin 
oluoamıyao bir mes'ele çık
mazsa, buhranın yeni safhası 
ancak bu hafta sonlarına 
doğru başhyacaktır. Gaze· 
teler uluslar sosyetesi dı· 
şında mes'elenin hallolunacağı 
hakkındaki şayialara hiç bir 
ehemmiyet vermemekle ve 
bu teklifin İogiliz delege
leri tarafından reddedilece
ğini ummaktadırlar. Taymis 
gazetesi yazdığı bir maka-
lede, İtalyan isteklerini 
sıkı bir surette ten· 
kid etmekte ve ltalyan 
istediklerinde mantık ve vu· 
zuh bulunmadığını söylemek· 
tedir. 

Bir gazeteye göre, ltalyao 
isteklerinin dayandığı tef er· 

ruat ta manasızdır. 
Deyli telgraf ta f talyan 

mantıkında ciddiyet bulun· 
madığını tebarüz ettirmek
tedir. 

Diğer gazetelerin mütale· 
aları da buna benzemekte· 
dir. 

Karadeniz 
Rus donanmasının ak· 

denize çı.kacağt 

yalandır 
lstanbul 27 (Özel) - Ka

radenizdeki Rus donanması
nın, akdenize çıkmak için 
emir aldığı hakkında Avru· 
pa gazetelerinde çıkan ha
berler, (Tas) ajansı tarafın
dan tekzip ediJmektedir. 

Atatürk 
Meksika ulusal bay· 
ramını kutluladı 
Ankara, 27 (Özel) - Mek· 

sika ulusal bayramı müna· 
sebetile Meksika birleşik 
cumurluğu başkanı M. Lo
garo Cardenas ile cumur 
baıkanımız arasında telgraf· 
lar teati olunmuıtur. 

~~~~~---.----.... --~~~~-
Yu u an muhalifleri çalışıyor 

Mihalakopulos se· 
laniğe vasıl oldu 

13 sene devam eden cumurluktan 
sonra krallığa avdet hatadır, diyor 

lstanbul 27 (Özel) - Yu· - 13 Yıldaoberi cumur-
nan siyasal ricalinden mu· lukla idare olunan Yuoaniı· 
hafazakirlar partisi başkanı 
M. Mihalakopulos Selinike 
ve cumuriyetçiler başkanı 
(Papandireas) ta Sakıza git-
mişlerdir. Mihalakopulos, 
Selinik gazetelerine diyevde 
bulunarak: 

tanın, şimdi kralı ıetirmek 

istemesi, büyük . bir hatadır. 
Fakat ben, tamamen bitaraf 
olduğum için başka bir şey 
söylemiyeceğim. 

Demiştir. 
--~~~--... .-. ..... ~ ...... ~--~~~~ 

Bnyok bir yangın 

Uçaklara 16 buçukta alan· 
da binlerce halkın, komutan 
ve sübaylar, ilbaşkan ve iş

yarlarınıo katılmasile çok 
parlak olan ad konma töre· 
ni yapılmış söylevler veril· 
miştir. Uçaklar yarın Diya· 
rıbekire döneceklerdir. 

~-~-------------Göm boş 
Hitler'le görfiştil 

-BQ.§tarafı birinci sahifede -
Macaristan başbakanına 

dış basın direktörü, dış iş
leri bakanlığı politika şubesi 

şefi ile yaveri refakat etmek· 
tedir. 
Gömbüş'ün bugün Göriog 

ile ava çıkması da muhte· 
meldir. General burada kı· 
sa bir müdddet kalacaktır. 

-- · -· " de Et, balık, şeker vesair yiyecege 
perakende f iat konacaktır.µ_• 

Moskova 26 (A.A) - Bi- !erindeki bilyil~ ile~ ... ~· 
rinci teşrinin başındanberi bir sonucu olduga y• aııeJİ' 
perakende ekmek ve un fi· tadır. Fiatler her b ,art 

kendi hususi 1artları11• Jıot' 
teabit olunmaktadır. J,f ot ıO yatlarının endirilmesi, vesika 

usulünün kaldırılması ve et, 
balık, şeker, yağ, patates 
içinde perakende fiat konul· 
ması hakkında icra komite-
si ve halk komiserler kurulu 
kararı neşrolunmuştur. 

Bu kararda bunun Kolkoz 

için ekmek fiata yOJd•_., 
çavdar unu 24, buğd~k 36, 
14, pirinç 14, et, b• .,11 ,, 

k 
~I ,., 

şe er 30, tereya~ .. 1111,~· 
patates yüzde 14 ındırıd d• 
tedir. Baıka bölgeler :,_ı. 
fiatler bu ölçilye göre 

tarım ve hayvan yetiştirme· tıJmııtır . ~O 

işçi - Esnaf bril9 

Futbol federasyonu lzmir şefligv inden: dı' 

Çağırı 

mümessilliğinden: . ·0 if 

k •• l • d ----•• • isimleri aıağıda yazılı fut· Eski idare heyetiDI • id,ff oy erın en Kenan Yılmaz bolcuların 29 Eylül Pazar çekilmesi üzerin~ rell~tob~ 
8 h 

günü saat 16 da Spor leva· heyeti seçmek ıçıwple~ 
Bolu 
h 

• • u sa ah Ankara'ya ve otomobil .. 
0 

,,, 

iri tamamen Yandı hareket etti zimatile beraber Alsancak 6_10_935 pazar gO~ tol" 
stadyumunda hazır bulunma· 14 de bilro saloauD 1 

--·--Ahmetlide 15 ev, 30 samanlık 10 
ahır kili oldu. Bir tek ev kurtarıldı 

Finans Bakanlığı varidat larını rica ederim. lanmaları ilin olunur· t 

-~;,;;;;,,;,;.~;.....-----~ fd'' genel direktörlüğüne ,atan· Altaydan: Cemil, Mehmet, b ut 
Göztepeden: M• lllali't. . 

mış olan defterdar Kenan Hakkı, Basri, Enver, Ali, Hakkı, Muzaffer, ti f ,tisi' 
Yılmaz, bu sabah saat 7,30da Şükrü, Vahap. lzmirspordan: Reıat, 

Bolu 26 (A.A) - Gerede· ev kurtarılmıştır. Köylünün Karşıyaka'dan Afyon treni· Altıoordudan: Adil, Hamdi, Ismail. 1 / 
1 d ne binerek Ankara'ya hare- Sait, Ziya, Cemil. Bucadan: lsmai • ____......,...t' 

nin Ahmetler köyünde dün zahireleri ve eşya arı a yan- dev' 
mıştır. Yangın bir ahırdan ket etmiştir. ilbay Fazlı Gü· J • •})" J""'k tldtl )Og" ilfl 

gece bir yangın çıkmış, ıs ve köylünün hllyvanlarına leç ve bütün finans imir ve zmır mı 1 em a m r ıoO 
ev, 30 samanlık lS ahır te· gece bir çıra ile bakarken memurları tarafından uğur- Buca aşağı mahalle çiçek sokağında 13 numaral~ ~·de0 ıti' 
mameo yanmıştır. Yalnız bir tutuşan otlardan çıkmıştır. lanmıştır. Yukarıda yazılı evin mülkiyeti 23·8-935 tarıbıf ,.o b,t 

~~•-4f p baren bir ay zarfında pazarbkla satılacaktır. Alıcı ;ı,2 

Bulgar rens '20 İL KTEŞRiN i:::~; =~~~ü::~~0~ :;~;;ıoğ~ .. ~e.,: 
Hudutlarında giz· Baheş1ere nıülıim r AZAR ıkinci kordon tuzhane sokağında 22 eski 2s t•ı :;:· •• " 
1 • h k • k . dart od 111 j6 

1 ta ımat yapı· mat sataca Genel Notus Sayımı ikinci kordon tuzhane sokağında 18 eski 24 t•~:~ıo 19 
Jıyoı• muş lstanbul 27 (Özel) - Is· I abl' tj8 

Ö 
panya prenslerinden olup A· Sayımın bütiin yurdda Kahramanlar aydın demiryolu sokağında 95 ao. u 17 

lstaobul 27 ( zel) - Seli- merikada büyük bir silah b T "k k v 1 k v d 32 t • lu e• Al. 
nik gazeteleri, Bulgarların ir günde baı,arılması epecı ça ır og u ıo agın a aJ no. dOkk'° J'.'. 
Drama hudutlarında gizli fabrikasının direktörü bulu- soysal birlik ve çalışma· Kahramanlar sepetci sokağında 38 numaralı "f) 
tahkimat yaptıklarını haber nan Don Loi Doyorbon, Ha· nıo en güzel bir belgesi Buca uzun sokakta 67 eıki 85 taj no. lu ev b•"' 11 
veriyorlar. beşistandan silah ve mühim· olacaktır. Buca uzun sokakta 38 eski 46 taj no. lu kab•e oıılı" tJO 
Tarım uzmanları n,.. mat siparişleri almak üzere Bu büyük günde dev- Buca aıağı özdemir sokağında 24 eski 18 taj no.lud:ıııııt! 

~ Adis • Ababaya gelmiş ve 1 • b ki Buca yukarı geniş zafer ıokatında 48 numaral~ tZ t•J j6 
kola ayrıldılar Habeş imparatoru tarafından etıo uyru arına hepi- Karşıyaka bayraklı haliliye ıokagvında 18 eıkı ıf ı.it 

miz uymalıyız.. · aO· JI" 

Gireson 26 (A.A) _ Ta· kabul edilerek uzun müddet BAŞVEK.. ET 

1 
•tib'rt' )J., 

rım bakanile birlikte ıehri- konuşmuştur. AL Yukarıda yazılı emval 23-9-935 tarihinden ı cıJat'" 0' 
mizde bulunmakta olan ta· lunmak üzere bugün Piriaziz İSTATiSTiK UMUM ay zarfında pazarlıkla icara verilecektir. Ah ti'': 
rım uzmanları üç kola ayrıl· ve Ksop ilçe ve komunlarına MÜDÜRLÜGÜ müddet zarfında her glln milli emlik mlldllriY' ,ı 
mıılar ve incelemelerde bu- git~iılerdir. ----ı------•' racaatları. 


