
Alınenya, 10 yılda illa edil· 
lllek şartile dahilden bir mil· 
Yar mark istikraz ediyor. 
1'abvilat bugDn satışa çı· 
kıyor. ' 

Telefon: 2776 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı liyaıal ruetedir 

- Çarıamba - 4 Eylül 1935 

Akdeniz filosunu takviye 
edecek olan (Barbam) drit· 
navtı; Plimntht limanın· 

dan Malta adasına mntevec· 
cihen hareket etmiştir. 

Fiatı (100) Para 

~ 

abeşler, Ingiliz Mandasını istiyor 
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aval, Ingıltere ıle ltalyanın Bu sene fazla pa· 

arasını hulmağa «;alışacak '!'.:.~v!.~!:!~!:d! .. 
Cenevrede konuşulacak 27 iş var. Italya sevkiyata 
devam ediyor. lngiliz gemileri Snveyşte duruyor 

rilen haberlere göre, Ame· 
rika'nın bu seneki pamuk 
rekoltesi, 11 milyon 728 bin 
balyadan ibarettir. Bu mik· 
tar, geçen ıene 9 milyon 't latanbul 4 (Özel) - Ce· · - ...... -

ı,:'• konuımalarının, bu se· iJ 631 bin balya idi. Şimdi pa-

11 çok hararetli olacağı 
._:•Diyor. Konaeyde konu· 
"- ttk 27 iı vardır. Bunla· 
~ bııında Italya - Habeıis· 

•nlaımazlığı geliyor. 
Jt.~D gelen haberlere göre, 
Üt e delegesi baron Aloiıi 
~. ,~iltere deleıesi I;.ord 
P~ll arasını bulmak için 
.., z baıbakanı M. Laval 
~aabinezon bazırlamııtır. 
lfal' gazeteleri, ltalya -
~iıtan anlaımazbğının. 
'c.. e 6zel bir komisyonda 
'- llftalacağını ve ondan son
).:••eyin hey'eti umumi
,._. ele mnzakere edilccejini 

Jorlar. 
~lat.11bu.14 (Özel) - Roma
tt-i alıaan haberlere g6re, 
~· h&ldlmeti. Eritrede 35 '1' iıtaıyonu teıis etmiı 
"\' 11Jor. Geçen Pazar gti· 
~ulkanya ve Kolombo a
~ ld vapurlarla Napoli· 
.q. dop Afrikasıaa ıönde
"9' •ıker ve mUhimmat, 
to,~Yı kanalından hiçbir 
~fa maruz kalmadan 

ittir, Bu vapurların tel· 

. ..., · muk depolarında 9 milyon 

Uluslar kurumu binası 

ıizile verilen mal6mata göre; Istanbul 4 (Özel) - Ha
Süveyı kanalının medhalinde beıistan'daki lnıiliz tebaaıı, 
biiyük lngiliz zırhlıları ile d6rt giln içinde Habeı top
denizaltı gemileri beklemek· raklannı terketmelerl içia 
tedir. kat'ı emir almıtlardır. 

Istanbul 4 (Özel)- ltalya- lstanbul. 4 (Öıel) - ltal-
nın Avlonyaya aıker çıkar· ya'am: ulular kanamaaa 
mak üzere bulunduğuna dair verecetl bir muhtırada, Ha
bir rivayet vardır. Bu riva· beıiatan'ın ar11uluaal yGkea
yet, Yunan iç iıleri bakan· lere riayet etmediti bak· 
lığına Epirdea ıiinderilen kında veıaik ıastereceti ye 
gizli bir rapordan çıkmııtır. Habeıiıtan'ın. uluılar karu
Yunaa iç itleri bakanı M. mundan çıkarılmaıını teklif 
Raliı, raporun geldiğini ya- edeceji, Berlin'den haber 
lanlamamııtır. feriliyor. 

balya ıtok mal vardır. 

Ben es 
Cumur reisi mi 

olacak? 
lıtanbul 4 (Ôıel) - Çe

koılovakyada yakında yapı· 
Jacak olan cumur reisi seçi
minde dıı itleri bakanı M. 
Beneı'in, Mazarik'in yerine 
cumur reiıi ıeçilmeıi kuv· 
vetle muhtemeldir. 

Frengi 
Hastahğile mncadele 
Kaıtamona 3 ( A.A ) -

Cide kaza11ndaki Frenri ile 
mllcadele etmek &zere Sam· 
ıan balgesi mllcadele beye· 
tinden bir gurup ilimize a· 
taamııtır. Gurup, bu b61ge· 
deki Frengi ile eıaılı bir 
mllcadele yapacaktır. 

• ..... t t ..... •----- KORKMAZ JAN! 

Om
Tnarkillye Ydaard'ndncnaoıyduapi· K } • ra ) çe Mitel üvakonan taheeeri! 

YENi TEFRIKAMIZA PA· 

Don hnyok tören- zARERTEst GONO BAŞ· 

lan bisiklet yarışı ıe gömnıdn ~·;~~-MAZ JAN? 
1 

~11goslav takımı, bir hadise üzerine 
Yarışa devamdan vaz geçti •• 

Bu Tefrikayı her hal· 
ide okuyunuz! 

Rodos'a 17 bin 
liişi gelecek 

Seyyahların, Rodos'tao sonra Istau
bul'a gelecekleri söyleniyor 

Rodos adası limam 
lıtanbul 4 (Özel) - Bu ay söyleniyor. Bunların bir kıımı 

bugiinlerde bekleniyor. Sey• 
yahların. Radoıtan ıonra lı· 
tanbuJa geçecekleri ı6yleai-

zarfında Radoı adasına re· 
lecek ecnebi seyyahların, 17 
bin kiıiden ibaret olacaiı yor. 

••••• 

Man~uko Yunan 
Para yerine Rus

ya'y a un verdi 
lıtanbul 4 (Özel) - Sov

yet Ruıya'nın, Mançuko hll· 
kümetine ıattıiı ıark timen
diferlerinin takıiti, un ola• 
rak tediye e&'lilmiıtir. Man· 
çuko bllk6meti, Rusya'ya 
dörtyllz bin çuval un ver
miıtir. 

Yalan! 
Donanmamız, Yunan 
donanmasile birlikte 
manevra yapmıyacak 
lıtanbul 4 (Özel)- Yunan 

Yunau krailnın diyevi 

Donanması Golos 
limanında 

Iıtanbul 4 (Özel) - Yu 
nan donanması Goloılimam• 
na hareket etmiıtir. Donan
ma. bu ayın 10 nunda Se· 
llnik limanında bulunacak 
ve panayırın açılıı töreni 
miinaıebetile yapılacak olan 
şenliklere iıtirak edecektir. 

donanmasının birkaç, gllne 
kadar limanımızı ziyaret ede· 
ceği ve donanmamızla birlikte 
Karadenize çıkarak maaev· 
ralar yapacağı hakkındaki 
haberler reımen yalanlan• 
maktadır. 

40 S. Lehiıtan'lı Daniel, Ro
manya'Jı T ıapu, L~biıtan'lı 
Lipnitski, Lehiıtan'lı Tudoıe. 
Genel ıahıi tasnif Roman· 
ya'Jı Mormocea 40 saat 4 D. 
55 S. Lehiıtan'lı Daniel 40 
saat 31 D. 46 S. Romanya'la 
Tudose 40 saat 38 D. 50 S. Belçika kraliçesi tıe yavrusu 

Istanbul 4 (Özel) - Bel
çika Kraliçesi (Astrit)in ce
naze töreni, dün (Sent Gn

-Devamı 4 üncü Sahifede· 

Balkan antlaşmasını Kos· 
tantin de düşünüyormuş 

, ~ ' " 
~~ok; yarışa iştirak eden 

'a ıt.,;,,.izden lzmirli Kazım 
~Jkreı, 3 ( A.A) - Ro· 
~-:t biıildet turunun 166 

1
, ~'Plit re &zerinden Olij ile 

'tlaı~e arasındaki etabı 
.t· tt'h '1 '»ttar. Netice Roman· 

16 S. 0rınocea 7 aaat 17 D. 
) ~t lehlıtaa'Jı Pietrovaki 
~\ 1.1_17 D. 17 S. Roman

'Wl'Ciıe 7 ıaat 19 D. 

Ulus bakımından genel 
tasnif, Romanya, Lehistan, 
Yugoslavya, Türkiye. 
Biikreı 3 (A.A)- Romanya 

bisiklet turuna iıtirak etmekte 
olan Yugoslav takımı arada tura devamdan kat'i ıurette 
çıkan bir hidiıe ylizünden imtina etmiıtir . 

20 Ilkteşrin · Pazar 

Genel Nofus Sayımı 

Evinizde o gtın hazır bulunan bflUln 
yazdınnız ••••• 

ineanları 

BAŞVEKALET 
iSTATiSTiK UMUM MCDCRL()~() 

Yunan kralı jorj~ Yunanistanın kuvvetli bir orduya 
mubtac olduğunu söylüyor 

lıtanbul 4 (Özel) - Yu· 
Dan kralı Jorj; Londradaki 
malikineainde Yunan gaze· 
tecilerini k~bul etmiı ve ken· 
dilerine ıu diyevde bulun· 
muıtur: 

- Yunaniıtanın. her ıey
den evvel kuvvetli bir ordu 
tesis etmeai zaruridir. Bu 
meyanda ordu ıubaylarile 
menıuplarının atiıini temin 
edecek bir tekil bulmak ta 
llzımclır. Ordunun ba11nda 
bulananlar. yevmiyeci bir a
mele •uiyetlatleD kartanl· 

Yunan k-rau Jorj 

mıh, oDlarıD iıtikbali emDi· 

yet altına alınmalıdır. 
Balkan paktı hakkıatla 

gazetecilerin sordukları su
ale Kral ıunları ıöylemiıtir: 

- Balkan paktı, Balkan 
uluslarını kurtaracak ıiyasal 
bir teıekküldür. BabamKoı-
tantin de bunu çoktanberi 
istemişti. Ne çareki bu pakt 
birçok kurbanlar verildikten 
sonra vncud bulabildi. Ma-
haıa ne olursa olsun, Bal· 
kan pakh, çok &nemli ve 
faidelidir. Bunun akdinde 
6n - ayak olanlar tebrikc 
p7aamrlar." 
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Telgraf okunurken madam 
bir kat daha asabiletiyordu. 
Birdenbire haykırdı: 

- Gördünüz mü? Rica 
ederim müsaade ediniz <le 
gideyim .. 

Con, mütebessim ve mül· 
tefit bir çehre ile: 

- Bir dakika müsaade 
buyurmanızı dilerim madam 

dedi ve mösyö Sarp'a : 
- Mösyö Sarp; bana lüt

fen söyler misiniz? Dün gece 
siz bu telgrafı aldıktan son· 
ra burada ne olmuıtur? 

Mösyö Sarp, Con Strauna 
cevap vermeğe batlamadan 
&nce, karısı madam Sarp 
atıldı : 

- Telgrafı müvezziin elin· 
den alırken, Matmazel Nor· 
ma ile niıanhsı Golter, 
Madam Honhard'ın kapısını 
çabyorlardı. Kapı açılınca, 

madamın, elindeki baıtonu 
kaldırarak Golter'e vurmak 

bir ihtilal husule getirmiıti. 

Taharri amirinin sualine 
Mösyö Sarp ıu cevabı verdi: 

- Pek hatırımda kalma· 
mışbr. Bununla beraber 
aıağı yukarı 11 buçuk vardı. 

Taharri amiri: 
- Ehemmiyeti yok, tah· 

mini sordum. Maksadım, 

cürmü tesbit etmektir. 
Müsyü Sarb, birtey unut

muı gibi hatıraıını yokla· 
mağa baıladı. Bu sırada yü
zli sap·sarı kesilmİftİ. Con 
Straun'a bakarak: 

- Evet, evet, matmazel 
Norma, Hatti odadan çıkar· 
ken madam (Honhard)a (ge· 
ceniz hayır olsun) dedi. Ma· 
dam da giile güle dedi. 

Con Straun, kafes içinde 
biizlilmUı kalmıı olan papa
;aaa bir nazar fırlatb ve 
sonra: 

sonra Yunaniıtao'a gelecek için iane dercinde Yunan ları teşkilitta Madam Kon· 
olan ecnebi nyyahların kızları daima &n - ayak ol- duryotisio baıkanlık öde• 
sırasında bulunacakkadınlara makta ve bu işleri yaparken vioi alacaj'ı söyleniyor. 
Yunanistan hakkında kifi büyük bir haz duymaktadır· Yunanistan'ın dış ülke· 

ı lerde propaganda edilmesi 
derecede izahat ver.nek ve ar · Yunanistanın ecnebilere mes'eleainde büküm etten 
Yuoanistan'ı bu suretle iyi tanıtmak husuıunda arala· liyıkile tanıtılması için Yu· ziyade Yunan ulusunun ilgi 
rında hususi teıkilit yap· nan kızlarının yapmağa te- gösterdiği görülmekte ve 
tıklarını Yunan gazetele· ıebbüs ettikleri teıkilita, en bu husustaki teşebbüsler 
rinde okuyoruz, Yunan kızları yüksek ailelerin kızları yer günden güne çoğalmakta, 
bu iı için ıimdiden harekete alacaklardır. Bu kızlar, Yu· önem keıb;:,l~mektedir. 
sreçecekler ve az zaman naniatanın dışında bulunan 
içinde teı kilitlarını ikmal Yunan kolonilerinin kızları 
etmiı olacaklardır. ile daimi bir temas halinde 

Yunan kızlarının, ulusal bulunacaklar ve her Jmem· 
itlerde g&sterdikleri alaka leket nezdinde Yunaniıtanı 
her zaman ciddi bir mahi· propaganda etmeie çahta· 
yet almaktan uzak kaçmaz. caklardır • 

TOrk Tayyareciliği 

Dünkü durum ve 
bugünkü gelişme 

Birleşik Ame
rika'nın 

1935 ınuın ekim alanı 
ve nrnn tahmini 
Birleşik Amerika'nın zirat 

ekonomsal btirosundan bil· 

iıtediğini g&rdüm. 
_ - Vurdumu? 

- Hayır, yalnız: 

( Dfıoom ~le ) 

•-Ö-ks•a•re•nl•er•! •M•u•t -- fQrk tayyareciliği, fedakarlıkla doğ· 
laka (Okamentol) muş, şerefle yükselmiştir 

dirildii'ine göre, Birleıik 
Amerika'nın tütün ekim 
alanı, 1 Temmuz 1935 vazi· 
yetine nazaran 605,686 bek· 
tardır. Bu alan geçen yılın· 
kinden yilzde 18 fazladır. 
Geçen yılın elı im alanı ise 
1914 tenberi ttitlln ekimine 
ayrılan alanların en darı idi 
ve ıon beı yılın (1928-1932) 
alanından yüzde 20 nisbe· 
tinde noksandı. 

- Bir daha g&züm g&r-
mesia dememit mi idim. Git 
buradan Golter, timdi git! .. 

Diye haykınyordu. 

~ksOrOk 'ekerle- ~ 
rini tecrObe edi ..._.. 

ıiz.. ~ 
~ 

- Golter ne cevap verdi? 
- Hiç. Yalnız Normayı 

kolundan çekti ve ikisi be
raber od•dan çıktılar. Mer
divene doğru ilerlerken Nor· 
ma, Gollerin kulağına bir 
ıeyler fısıldadı ve tekrar 
d&nerek madam Honhardı'n 
odaıına girdi. Ben, bir an 
evvel telgrafı açıp okumak 
merakile içeriye girdim. Bi· 
llhare ne olduğunu görme· 
dlm. 

- Merdivenden aıağıya 
endikten sonr• Golter'in ne 
tarafa Hptağını gördü· 
atız mll? 

- Zannedersem odasına 

dotru gidiyordu. Maabaza 
iyice dikkat etmedim. Dedi
ğim gibi telgrafı okumak 
merakı ... 

Madam Sarp, sıkıntısından 
ağlamağa baıladı ve koca· 
ıına bakarak: 

- Sen de ne gördünse 
s&yle ! 

:Q 
~ 
> 
= ~ 
~ 
~ 

:Q 
Ve POrjen ~hapın ~ 

en nstnn bir mds· Q.J 
bil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOsbil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn 

haplannı Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. Dedi. M6sy& Sarp, ellerini 

hir kerre uğuıturduktan son· liil------1
----

111 
ra: 

- Telgrafı okuyup oğlu· 
muzun b•ıına gelen hidiseyi 
anlayınc•; ben ve karım, bir 

Ulusal 

Birlik . 
karar vermek mevkiinde idik. Candelik liyual gaaete 

Verdiiimiz karar, zevcemin Sahibi: Haydar Rii4dü Öktem 
hemen oğlumuzun yanına Neıriyat miidürü : 
gitmesi idi. Bunun üzerine, Hamdi NiUheı 
zevceme trende yatak temin Telefon: 2776 
eylemek &zere istasyona koı· Adres : lzmir ikinci 
tam. itimi bitirdim ve pan· Beyler sokaj'ı 
ıiyona döndüm. Ben merdi- Abone ıarılan : 
venden çıkarken, madmazel 700 kurut senelik 
Norma da, madam Honhardın 400 .. alb aylık 
oda11ndan çıkıyordu. Gözleri 
nemli idi. Biraz evvel ağla- ilin şartları 
mıt gibi görtinüyordu. Resmi ilinlar için: 

- Saat aıağı yukarı kaçtı. Maarif cemiyeti illnat 
Paravananın arkaıında biroıuna mliracaat edil-

•klanmıı olan Boni kurıun melidir. 
kalemini yere bırakmıf, se· Hususi ilhlar : idare· 
rapa kulak keıil111ifti. G&- lıanede kararlqtanlır 
zel Norma için iıittiği s&ı· Buılcbiı yer :ANADOLU 

tlai .. tbaa11 .... _ 

Milli milcadelede tayyare
cilik: 

Atatllrk, Anıdolu'da Milli 
orduları teıkil ederken Is· 
tan bul' da ki tayyarecilerimiz 
de tayyarelerile birlikte Ana· 

doluya gelmiılerdi. 
Konya'da toplanan tayya

relerden Uıak cephesinde 
bir, Eıkiıehir cepheıinde 
bir, dörder, beıer tayyarelik 
bölükler teıkil ett~ler. De· 
aiz tayyarecilerimiz de .. tay· 
yarelerini lıtanbul'dan Ama
sayaya kaçırdılar. Milli ku· 
vetlere iltihak ettiler, düt· 
man deniz harekihna karfl 
arslancaaına saldırdılar. 

Eskiıehir timendifer fab
rikaıı, ay~i zamanda tayya
re tamirhanesi idi. Burada 
kanatlara idi bezler gerili· 
yor, tayyar• sröidelerinde 
alelide tahtalar ve çiviler 

kullanılıyordu. PaçHuyu, yu· 
murta akı gibi iptidai terli· 
battan halitalar yapıp (Ema
nid) yerine kanatlara ılrll· 
itiyor, Türk tayyarecileri mu· 
kaddes idealleri uğrunda bu 
ecel betiklerine binerek bi
nncı ln6n6n'de, Uıak'ta 
düıman &zerinde çalıııyor, 

bomba atıyor, muharebe edi
yor, yakıyor, yanıyor fakat 
hiçbir . zaman korkaklık g&ı· 
termiyordu. 

Bu boğuıma devresinde 
ilk (Çineye) düıen düıman 

tayyareıi faaliyete geçirili· 
yor, Antalya'dan birkaç tay· 
yare memlekete gidiyor, bir 
hamiyetli yurddaı ile, Niğ· 
de, Sivrihisar kaıabalarile 
kahraman 174 ünctı alayı

mız Milli orduya birer tay· 
yare hediye ediyorlardı. 

f. Yılmaz 
Devamı var 

lzmir milli emlak modorlOğOoden: 
ikinci kordon tuzhane sokağında 20 eıki 26 taj numa-

" " " 

" " 
,, 

" 

" 

ralı dükkin 38 
22 eıki 28 ta j numa· 

ralı hane dört oda 48 
18 eski 24 taj numa-

ralı diikkin 36 

Kahramanlar aydın demiryolu sokağında 95 numa-
ralı arsa 19 

Tepecik çakır sokağında 32 taj numaralı hane 28 
Birinci gaziler kemer caddesinde 208 eski 216-1 taj 

numaralı ahır 35 
Kahramanlar sepetci sokğında 38 numaralı dükkin 17 
Buca uzun sokata 67 eski 85 taj numaralı ev 36 

" " " 38 eski 67 taj numaralı kahvehane 60 
" aıağı öıdemir sokaj'ında 24 eski 18 ta j numa-

• ralı dilkkin 17 
" yukarı mahalle genit zafer sokağında 48 numa· 

ralı ankkin 20 
Karııyaka alaybey ıütcü sokağında 19 eski 88 yeni 

numaralı hane 24 
Bayraklı baliliye sokıjında 18 eski 12 taj numaralı hane 36 
Bayraklı burnoft caddesinde 34 numaralı hane 30 
Baraova ikinci klrt otlu sokağında 2 numaralı hane 121 
Yukarıda yazılı emvalin bir ıenelik icarı 12-9-935 per· 

ıembe sG•ll uat 15 te ihale edilmek llzere mllzayedeye 
konulm11flar. Taliplerin o aaatta milli emllk mldlriyetiae 

2660 

Büronun tebliğinde deni· 
liyor ki: 

.. 1934 te ekim alanı 513,322 
hektardı (son beı yılın vasati 
ekim alanı 757,298 hektar.) 
Mahsulün 1 Temmuz durumu 
540,259,578 libre miktarında 
bir verim göstermiıti. 1934 
yılın ayni tarihinde tahmin 
edilen miktar 486,594,480 
libre; bet yılın ayni tarihteki 
vasati tahmini de 646,078,785 

libre idi. 
"Bütün tütün nevilerinin 

ekim alanlan geniılemiıtir. 
Ekim alanı en fazla genişli· 
yen nevi fire-cured denilen 

nevidir. (Geçen yılın alanın· 
dan yüzde 30 fazla.) Bu nevi 
üretimi 309,964,344 kilogram 
tahmin olunmuıtur. (1934 te 
252,289,290 kiloıram; bet 
Yılın vasati üretimi307,711,122 
kilogram.) 

"Fire-cured denilen nevin 
ekim alanı 61,690 hektardır. 
1934 yılının alanı 60,276 
hektar, ıon bet yılın vasati 
alanı da 83,361 hektardı. 
Fire-cured nevinin ücretini 

55,857,165 kilogram tahmin 
olunmaktadır. (1934 üreti· 
minden yüzde 9 noksan.) 
Geçen yıl elde edilen bu 
nevi tütünlerin biı kısmı sa· 
blmamıftı. 

.. BarJey denilen koyu renk 
tütün nevinin ekim alanı 
(158,256 hektar) geçen yıla 
nazaran hemen de değiıme
miı gibidir. Bir Temmuz 
tahminine göre bu yılın Bur
ley nevi üretimi 112,315,914 
kilogram olacaktır. 1934 
ürünü 1114,156,000 kilognm 
(Bir kısmı ıatılmamııtır.) 
Beı yılın vasati ürlatl de 
155, 171,526 kilosrramdı. 

•Marylaad aeYlaia ekim 

alam ••iiı•••ittlr .• 
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Babsburglar 
Geliyorlardı, gele

ceklerdi! 
Pariı - Ha bsburg b•Delr 

g .. 
danının Avusturya'ya 
meleri için, Avusturya bir 

fbat ... 
bakanının yeni ter 1 •1 .. 
dığı Roma'dan haber veri 

h berıere 
mektedir. Ayni • . ot-
göre, İtalya hükuaıetıturJ' 
to'nun biran evvel Avut .8 , 

• · telll• tahtına gelmesıoı 

çalışıyor. ---------

Papa 
iki bin hasta bakıcıyı 

kabul etoıİŞ . 
birioCI 

Roma - Papa 00 e)eD 

Pi; 22 memleketten g k•" 
iki bin hasta bakıcıları•• 100 
bul etmiş ve onlara ub,. .. 

• t• 811 bir söylev vermış ır. . klsd 
ta bakıcılarının hepli• 

Pt11f· 
haç kurumuna measo~ 

lzmir birinci icra 
oıelllor 

luğundan: ,_ .. 
Osman ile StUeym•0 ve ,.t

irenin tayian tahtı taıalır _soa 
b·ı· ta " larında olup ka ı ı ,cıe 

olmamasından bilaıDı•~...ıo• 
· ale-• 

füruhtiyle tllyuun 11 1•' 
karar verilen Burnovad• Jıİ ,O 
ka mahallesinde klİD -~ 
yeni 26 No. lı; kapı~•Dtıtfa1' 
girilince, k6çl\k bar ta ,ı
sağı bir heli ve bir ç• .
tında sağında Oıaı•11:.c11 
solda bir kGçl\k ve :~od•' 
bir bl\ylik ki cem'an i 1

111
,tli 

dan ibaret 300 lira k•f ,rt" 
hanenin m61kiyeti açık. ,rt" 

b• ·ocı 
tırma suretile ve ırı gtol 
tırması 4-10·935 cuaıa ktl'· 
saat on birde ya pıl•~,a 
Bu artırmada satıl ...M" 

tİll ,-
tahmin olunan kıyaıe ,. 
de yetmiı betini bolu,..-••· . y•P.,. 
çok artırana ihale•• ol 

d. d ell 1 
caktır, aksi tak ır e ki ıı-J' 
artıranın taabhlidtl b;5 ,.. 
mak ıartiyle ıatıt . ,tır• 
daha uzatılarak ikincı • ,te,I 
ması 19-10-935 Cudi~.~· 
günil saat onbirde yap• b'" 
tır. Bu artırmada .. :~ 
deli ne oluna olıuD ,,.. 

9011 
tine bakılmıyarak e• ktt'· 
tarana ihalesi yapılacai-4' 
lıbu gayrimenk~I a~rk tt' 
herhanıi bir ıekıld• ~.de .. 
lehinde bulunanlar elle~ pt• 

. • .k. ·ıe b•~ s..d kı resmı vesaı ı ı ~--
yirmi glln ıarhnd• dıt· 

1 ljSllll . 
icraya müracaat arı u ,,. 
akıi halde hakları 'f•Pdı1'ç' 
cillince maUim .01~:ı.,Jt'' 
paylaımadan barıÇ 111et" 

. ile oloP 
satıı peıın para ·k· bd" 

de 1 1 
teriden ayrıca yO:ı 
çuk telliliye abnır· t'rt• 

Tarihinden itib•'·~-dO" 
name herkese açık. b 1.,d• 
rulacaktır. Talipleflll .~ 
yedi buçuk temio•t 1ıtob' 
veya bank itibar 111~,,.,. 
ve 935-1618 dosy• 11

; 1;t-
ile birinci i~=~a dl~ 
ları ilin olu~ 

~atılı~~:~ 
Karantinada ıık•ab ef ~ 

pnda 60· 72 aum•' Si°' i 
cuz fiatle satılıktır· • ~ d la fll :AJI· 
kat üzerine 1 ° a ıl .-ı-_. 
airdir. Büyük bahçed ._:ıerft • . ·o elP" ....... 
Görmek için ıçı ,,.,tir, 
fiat için Izmirde, 1'•. ,,~ 

b•~· da ıan'atlar mekte 
ıo:,_..-• 

sında ikinci KaıılD V -~ 
da 21 numarada b•~- _ 
leddia' e mllracaat 
dir. 

~it 

Q 
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'5'-Plaruau.a Gazel Bir 

Qıa t llatıralarmma Şık 
111. Albam, Ve sair 

Qlı İtleri Yapbr· 

- K == VV F H Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı §'fu·· rk Hava urumu§S . . . .. CERES" vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
~ § Der Zee Anver1, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburr limanlara için 
== -= B •• •• k p• i5 & Co yllk alacaktır.: 
5 uyu ıyan gosu § • •UL YSSES,. vapuru 9 eyltılde ıelip 14 eyllllde Anverı, 
=== ~ ::_- DEUTSCHE LEVANTE LıNIE lllak İlteneniz : 

' l'ENJ KAVAFLAR * 
~ 34 Numarada 

Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlan için y6k 
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ .. TINOS" vapuru 2 ~y- alacakhr. 
§ . . . 5 illide bekleniyor, 6 eylllle .. ORESTES,. vapuru 23 eyllllde gelip 30 eyllllde Anven, 

... Ali Rıza - -
5 zeD~ID etmıştır. ~ kadar Anver1, Roterdam, Rotterdam, Amıterdam ve Hambarg limanları için yllk 

~19. cu tertip 5. ci keşide 11 EyltUdedir ~ Haınburı ve Breıneu için ala~~~SsES. vapuru 22 aiuıtoıta beklenmekte olup yll· 

~tlaaneıine utrayınız. § • • § yllk alacaktır. V K• ı· 
--=- BOyOk lkramıye: 35,000 Lıradır == "CHIOS.. vapuru 16 ey- knnli tahliyeden sonra Burıas, arna ve vıtence ıman-

larına hareket edecektir. 
hı. • § Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000liralık ~ liilde bekleniyor, Anvera, "ORESTES" vapuru S eylülde beklenmekte olup yllkllnll 
"illi.er ve ftreka- § . . . 5§ Roterdam, Hamburg ve tahliyeden sonra Burgaı, Varna ve Köstence limanlarına 

Ş := ıkramıyelerle (20,000 lıra) lık mflkAfat 5 Bremen için ynk alacaktır. hareket edecektir. 
l)I! • E d = 
'411ıJtet vapur 5 var ır. ~ 11ITAURI,. vapuru 16 ey- "HERCULES,. vapuru 19 eyliilde beklenmekte olup yll-

SJ!t....__' ~ lülde bekleniyor 20 eyinle kllnii tahliye ettikten ıonra Bur&'••, V arna ve Kiistence 
&centası -.ılllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllll• kadar Anver1, , Roterdam, limanlarına hareket edecektir. 
~ Haa. Biriaci kor· llHIUHHlllllHll!lllllllllllllllll!~IUlllllllllllllllllllllllllll HllllllllllllllUllllll 1111111 Hamburg ve Bremen için SVENSKA ORIENT LlNIEN 

~1._ Tel. 2443 §lZfil}f yuıı mensucatJi yllk alacaktır. •VIKINGLAND,. mot6rll 2 eylülde beklenmekte olup 
~ ....,..... Un)'D Ltcl. § • • 5 ARMEMENT H. SCHULDT tabliye ettikten ıoara Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
~l hatb: §T • • k A • k t 5 HAMBURG Gdynia, Gotebarı, Oılo ve lıkandinavya limanlarına 
-..;Poato,. •apura t ey· § ur fl0fl}fil Şif e }5 •ffANSBURG,. vapuru 29 hareket edecektir • 
..._. Ll. ı S - .. HEMLAND" mot6rD 16 eyllllde gelip yükllnll tabliyedea .~ ... ,.•rpo •e nen· § Bu mGew, iki yaz bin lira eermaye ile 5 aptoıta bekleniyor, 1 ey- ıonra Rotterdam, Hambura, Dantzia, Gdynia, Gotebara, -.....; •vcıp talaliyede bala· E • =: • • • 
~ •• l umaada 7 § tefekkGI etmlf ve Dı Ory en tal Karpet Maou-5 inle kadar Anvera, .t<oter- Oılo ve lskaadiaavya limanlarına hareket edecektir. 
~ L ... .,. = . . = dam, Hambura ve Bremen 2 . ld ı· iikn n .... ar Uverpool ve 5 fakP-lrers Lımıted (Şark balı) tirketine ait 5 . . ilk 

1 
•kbr .. VINGALAND" motörll teırinıevve e ge ıp Y n 

i la k k == Y • == ıçın Y a aca · botalthktan ıonra Rotterdam, Hamburg, D•nbig, Gdynia, 'lou~ yl alaca br. İS lzmirdb Balkapmudald kamllf fabrikaalDI 1&bD § .. TROYBURG,. vapuru 10 Goteburı, Oılo ve lskandinavya limanlarına hareket 
t.:::~N • vapuru § almqtır. Pahrib lıllllln ""kila.ve &mlaııt ve mıı.. §! e:rllllde beklealyor, An..- edecektir. 

e U•erpool •e §§ tahdimini ile eekiai gibi 1 kanan888DI 1935 ta· § Roterdam ve Hambarr için SERViCE MARITIM ROUMAIN 
~ ıeUp tabliye«le § rilıinden itibaren yeni firkd tarafından ltletll· iS yllk alacalrbr. Garbi Akdeniz için ayda bir mantaz•ma ıefer 
" '· § mektedir. Her nevi yfln iplikleri, kum8ft bana. § THE EXPORT STEAMSHIP •SUÇEAVA,. •apara S eyllllde relip 6 eylülde Malta, 
'l-t ~-~ Bali hanı: a niye ve çorap imal edileeektir. Mamulabn em1a· § CORPORATION Cenova ve Marailyaya hareket edecektir. 
~~RIAN,. vapura li· ~ line tlikiyeti her tarafta takdir ye bbal ediJmlftlr. § Birletik Amerikaya doj'ra • ALBA JUL YA ,. •apara 30 eyUilde ıelip 1 teıriaiev· 
~ olup 8 eyllle § Bu mamalat Peflemaleılar bafuıda eski Oroadibak § .. EXEC~~I~~ 

19 
•elde Malta, Banelona ve Marailya limaalarma hareket 

I\~ " HuU, için ~ iuieıillncleld ııergide tqhir edilmekte ve utq falı. § eylllde beldelli,;..~apar11 ed~~:r~e ylk kabul eder. 
~4t1>..~ır. § rika içinde yapılmaktadır. § •EXILONA" vapuru 30 Hamit: Ulndaki hareket tarihlerindeki detifiklilderdea 
-.._ \e N,. Yapan 12 ey· il§ Poıta katua: 127 f5 eylllde bekleai1or. Acente meı'all1et kabal etmeL 
~ ~•ınekte olup 18 § Telgraf •dreR lsmtt:.'Aluııcak i!E TUNA DO~RU SEFERLER Fala tınıllt için Jldaci Kordonda TabmU .-e Tabliye 

1'lt Loaclra •e Hall 5 Telefon oamaruı 2432 ve 3564 5 •ATID,. mot6rll 27 aiu· firketi binuı arkamnda Fratelli Sperco acentahima m&racaat 
t,' t(ı~kbr. iHHHIHllllllllHIHHINllU• HlllllllHlllllllllHDIUlllllWHmlllllllll AllJllllRIİI toıta bekleniyor, Bele'racl, No· edilmesi rica ol•ar. Telefon: 2004. 2005 - 2663 
,._,..-.-~AN ,. ••puru viuad. Komanao, Budapeıte, 

~ • Londra, Hall n lstanhul ve "frakya Bratiılava Viyana •• Liaz ~..._._ gelip tahliyede için ytlk alacak. 
~~ "- api umanda • AMAL " motlrl 6 ey-

ı ~• .. ete kadar Loadra Şeker Fbrikalan TOrk Anonim Şirketi llhle bekleniyor, Belrrad, 

\ ....... ylk alacakbr. Sermayesi3,000,000"fork lirası No9 lsaad, .Koman~, Bada-
.. Stea N • . peıte, Brati•lava. Vıyaaa ve 

m avııatioa lıtanbul Bahçe kapı dlrdlncl Vakıf ban 30-40 Linz için ytlk alacak. 
~JU~· Ltcl. ..DUNA,. motlrl 15 ey· 
~ ANT,. •apuru li- Deutıche Levante Liaie O OK TOR llllde bekleDIJOr, Belrrad, 
~ lo.; olap 30 ajutoa .. GALILEA ,. vaparu 10 l Nomaac1, Komarao, Bada-
~. clra içia J1k ala- eylll•e Hambarı, Bremea Ali AgAh pefte, Bratlalan, Vivaaa ve 
"8..... •e Aanntn ıelip tahliyede Çocuk ffastalıldan Llnz için J&k alacak. 
11.·~ YaJNlra 21 •J· balaaacakbr. Mltehaulaa •ATJD" motlrl 29 ey-
~ IJ.iraci ,,_,,_. ~ .. N. 68 ..,_L.._;-••••te olap Ti Not: Vurat tarilıdm n '"6ÇJ ~" illide bekleni7or, Belrrad, 

r:tllııi"1..~ LoMra içia ,.. ........... t•leri beriae Telefon 3452 Noviuad, Komarno, Bacla· 
detifa1dilderdn mes'aliyet kabul edilmeL peıte, Bratiıla•a, Vi1aaa ye 

...... 

Ne• 
Kuru·L: "'"'o 1 ur.· 

Uaz için yllk alacak. 
JOHNSTON VARREN 

LiMiTED 
.. KENMORE,. vapura 2 

eyllllde bekleniyor, Liverpul, 
ve Anver1ten ytlk çıkarıp 

Barps, V arna, Klıteace, 

Galatz •e Braila içia rlk 
alacak. 
DEN NORSKE MIDDEL • 
HAVSLINJE ( D-S. T·S. 

SPANSKELINJEN ) 
"SArDINIA. motlrl - 27 

Eyltılde bekleaiJor. DIEPPE 
ve NORVEÇ Hmaalanna 
yllk alacak 
.. SAN ANDRES" motlrl • 
23 Birial i Tefriade bekleai· 
yor. DIEPPE ve NORVEC 
limanlarına ylk alacak. 

Gelit tarihleri •• •apar
lana isimleri lberiae mu'a 
liJet kabul eclilma. 

8iriaci Korcloa. telefoa 
No. 2007 - 2008 

~atılık motör 
12 b.,..U b•ethade (Dini) 

marlrah u bllaılm11 Wr 
1110llt •blakbr. Talplera 

Hamu Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Bama Bılııem beyin foıok"aflıanai, l:ımirde en iyi 
fOUJlral ~le fiJhreı bulan bir ıan 'aı ocatıdır. En 
"""1ıalpaenı olanlar dalai, baroda çelırirdUJ.eri foıolaaJ· 
lanlan maınun luılmı,lardır. 

Baırua RiJdeıa beyin, foıopaı ınalrenum ıaıan ma-
ıaaa da nau/awem miJflerilerinin ince snlderiıı• s~• 
Aer Plfİ' malları, f oıok"aı malcineleriııi bulundurmalaa· 
dır, Bir nyar.ı w leyi üpaıa lc4fidir. 

{Lr.mlr • Baftarak mddeal, Rerık bey çartnı) 

-llL.J ümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·,. 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Taze temiz ucuz 
ili~ 

Her tOrlO. tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
- Slhbat Eczanesi 
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~11111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111;11111111111111111111111dıııuıum, 
~Eskı Zamanlar aı = ~ = ~ 

Iıalya elçisi asker istiyor. Hakem heyeti işini bitirdi.. 1 •~ F U H U Ş • 1 
Hahesistan· Italya yerine Ingilizlerin ii KAFES ARKAsıNDA. TAZYiK ALTINDA oA ~ 

' ' ... ;;;; F AZILETLI KADIN YETiŞMEMi ŞTI ! ıi 

k 1 • d • • t • h d • d • i111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111~~'" 
ma U J a~~~!-~J ~r~J --~ ~-r~~~-• ıyor. Bir alay gecesi,Yİs;a:~~·i·~:d:;t;., 
Fransa'da Italya aleyhine nümayişler yapıldı. Mııssolini bugOn önemli kurt sQrQsQ arasına doşmflş k1.JZtl" 

bir söylev verecek. Petrol imtiyazı meriyete konulmıyor.. lar gibi nasıl kapışıldı? 
Londra 3 (A.A) - Adis zahilrü tertip edilmiıtir. M. kuvvetlerinin hemahenk kı· olduğunu ve Habeıistan'ın - 5 - kaciı" 

Ababa'daki logiliz elçisinin Mussolini çok mühim bir lınması uluslar sosyetesinden diğer devletlere karıı giriı lıte acı bir örnek ve isbat: tanbul kızı veya 1 ,.~ 
hükumetinden Habeş impa· söylev verecektir. istenmektedir. mit olduğu taahhütlere ay- Eğirdir' de mültezimlik ya· kendisine akrabı 01 

fi 

ratoru katında girişilerde Pariı 3 (A.A) - Bugün Pariı 3 (A.A) - Italya·Ha· k111 b~lunmadığını bildir- paa Şah Mehmed ve avene· baba ve kardeıile d•Y1 ti 
bulunarak Ricket imtiyazının burada Habeş milletinin mü· beı uzlaşma komisyonu bu· mektedır. ıinin cebren evlere girerek amcasından, harim oJarak bit 
meriyete konulmasının geri daafası için arsıulusal bir gün işlerini bitirmiştir. Yar· R Adis-~baba, 3 ( A.A) - genç çocuk ve kadın kal- . kocasından baıka biç 
bırakılmasını öğütlemek üze· toplantı yapılmıştır. Nobel gıçların oy birliğiyle kabul et· .. oyter aıanıın~n hab~ .~1~: dırdıiı tarihlerde yazılmıştır. erkek göremezdi. &of 
re talimat aldığı teyit olun· barış mükafatını kazanan tiği karar, her iki hüküme· Jtın1• göre

1 
. 1~~ıı·A1 ~l~kab. a 1 Katırcı oğlu hanındaki ka· Bunun içindir ki ut•:b•'t 

kt d ı t. · ü · d N · · ı ·1 · · B ita yan e çı ıgı, e çı 1 ına· dın kıyafetı'nde otlan teda kadınlannda, o zamaa f 1.ıi ma a ır. anıe e par ısı yesın en or· tin aıan anna verı mııtır. u üd f . . 200 • r 
L d 1 · · k A ı F ·ı ı ·ı k · 1 1 · ıının m a aaıı ıçın r'ık ve temı'n eden mn.esıe ve ı'htı'raı azami deftC ·• 

on ra çeven eranın ana- man nge, Hnsa ı e ngı • ararı u us ar ıosyetesı ge· Afrika'Jı askerin getirilme- u • bulmuı. erkek bulalllıf-: 
atına göre, böyle bir im ti· tere arasında Cenevrede ıı· nel sekreterliği y ıpacaktar. sine müsaade edilmesini se de, Paris veya Berlin'de kadınlar, doaru yold. •.aolf'!'~· 
yazın Habeşistanı şimdi da· kı bir teıriki mesaide bulu- Ancak ıimdiden şurası anla· Habeı bükümetinden iıte· son senelerde olan bir hidiıe • •"' 
yankdığı uluslar sosyedtesi nulmasını istemittir. ıılmııtır ki, kararda Ual-Ual mittir. Hilkilmet, isteğe vae Addet

1 
dt eğbil, l'dfakat dlS ~d~i! i:r~ı~iG:~ebib:n~~vıi~~-~ 

pa tına saymak alanın an Birçok hatiplerin ıöz al- hadisesinden hiçbir tarafın henüz cevab vermemiıtir. ıır • 1 an u a mo a 1 1 eski zamanın kuıııları ~ 
daha çok çürük bir duruma dığı bu toplantıdan sonra ıoravlı tutulamıyacağt kay· Londra 3 (A.A) - Habe- Evet f lıtanbulda bundan ferace ve yaımaklar al~~ 
koyacak ve zecri tedbirler kabul edilen karar suretinde, dedilmektedir. ıistan elçisi verdiği bir ıöy- 350 •e!ie evvel, koca ıank· bir erkeği aöriince h~~~ 
alınmaktan yana onlanların arsıulusal hukuk müee11ese· Adiı-Ababa 3 (A.A) - levde: Abveniser olmak Oze· ları, heybetli cübbe ve kürk· kapılır, .;akları bır•':"';,t 
diviııoı zayıflatacaktır. leriain ve Habeı milletinin Hükumet neırettiii bir teb· re memleketim. llgnilterenin leri, haımetli sakallara ile dolaıır, yere dilıecek b~pıe 

Roma 3 (A.A) - Bu ak· miidafaası ve beşeriyet da- liğde Amerikan kumpanya· makul idaresini ltalyanın ta· her adımda bet on tanesine alırlardı! Ve ifte bu ıe ,,.,, 
şam Venedik meydanında vaıını ele almak ilzere bü- sına verilen imtiyazın mlin· hakkümllne tercih edecektir, rast gelinen ulemayı kiram(?!) eıki zaman kadıaıaıab•k )sr 
büyük bir siyasal lhalk te· tün baraı teıebbüslerioin ve haııran ekonomik mahiyette demiıtir. arasında yanakları ve dudak· mukavemeti çok ça ~ 

ları alhkh, düzgllnlil, kaıları rılmaia mahknmdul 8Jık1"' 
rastıklı ve kendileri yaımaklı fuhuılar, zahiri 18 doktt' Almanya Türk. Bulgar milnasebatı • 

Bir milyar mark Bulgar gazetelerı le 
istikraz ediyor himize yazıyorlar 
lstanbul 4 (Özel) - Alman· 

ya; 10 yılda itfa edilmek 
üzere yüzde 4 buçuk faizli 
1 milyar mark için dahili bir 
istikraz akdetmeğe karar ver· 
miştir. istikraz tahvilatı, bu
gün ıatııa çıkarılacak ve sa· 
taı müddeti 16 Eylüle kadar 
devam edecektir. 

Çaldaris 
Veoedik'te Maksimos 

ve Pezmazoğlu ile 
konuşacak 

lstanbul 4 (Özel) - Yunan 
başbakanı M. Çaldaris'in, 
Almanya'dan Venedik ıeh· 
rine geleceği ve orada dış 
işleri bakanı M. Makıimoı 

ile o vakte kadar Londra'dan 
dönmüş bulunacak olan fi· 
nans bakanı Pezmazoğlu ile 
bir toplantı yaparak Yuna· 
nistan 'ı ilgilendiren itler 
etrafında konuıacağı Ati· 
na'dan bildiriliyor. 

Ali Çetinkaya 
Şark illerimize ge • 

ziye çıktı 
lıtanbul 4 (Ôzel) - Ziraat 

bakanı Muhlis Erkmen_, şark· 
ta teftişlerine devam etmek· 
tedir. Bayındırlık bakanımız 
Ali Çetinkaya da dün ıark 
illerimizde teftişe çıkmııtır. 
Bugün - yarın Finans ve Sağ· 
lak bakanlaumız da tetkikata 
çıkacaklardır. Ali Çetinka
yaoın Erzurum ve Ergani bat· 
larını teftiı etmesi muhte· 
meldir. 

lngiliz dritnavtı 
Maltaya hareket etti 

Loodra 3 (A.A) - Akde· 
niz filosunu takviye edecek 
olan (Barham) dritnavta bu 
ılln Plimuthtaa Maltaya ba· 
ıeket etmi9tir. 

BuJgar gazeteleri; biz TOrkiye'nin en samimt 
dostu olmak istiyoruz, diyorlar 

Sofya 3 (A.A) - Sofya kanlarımızın milıterek diye· 
gazeteleri Tilrk· Bulgar dost· vinde de teyid edildiii gibi 
luk mllnaaebetleri hakkında biç bir zaman normal yolunu 
Dr. Tevfik RllıtO Aras'la takipten hali kalmamııtır. 
M. Köse lvanof tarafından Buna bioaen Tevfik Rüttli 
yapılan diyevi m&sait suret· Araı ile M. Köse lvanof'ua 
te tefsire devam ediyorlar. kesia sözleri hakikatta iki 
Novodni gazetesi diyorki: uluıu ıevkeden genel bitsi· 

.. iki dıı bakanının müıte- yatın ıadık tercOmanıdırlar. 
rek diyevini sevinçle karıı· Bu s&zler iki komıu ulus 
byor ve bunun iki memle· halkının ruhunda ıiddetli bir 
kette istenen etkiyi uyandı- akiı uyandıracaktır. iki ulus 
racağını umuyoruz. iki mem• karıılakla tanıımayı bilrmete 
leket her tllrln hoınutıuzluk ve aalayııa dayanan iyi kom· 
sebeplerini ortadan kald11- ıuluk münasebetleri idame· 
mak için iyi arzudan ~ m&l· sinin lllzumunu da tarihten 
hemdirler. Tnrklerle Bulgar· öjreamiılerdir. Bugün bu 
ların anlaıması ve dostluğu lüzum her zamankinden da
balkanlarda barııın ve balkan ha ziyade ıiddetlidir. 
uluıları genliiinin ••ilam te· Gazete makalesini ıu ıu· 
melini ve balkan medeniye· retle bitiriyor: 
tinin muvaffakiyetini teıkil Bakanların iki memleket 
eder. baıınına yaptı"ları hararetli 

Zabla gazetesi yazıyor: hitap, hiç ıüphesiz iıidilecek 
Tükiy~ ile Bulgaristan ara· ve bu baıın tam inkitaf ha· 

sıodaki milnaıebetler en ıı- linde bulunan uluslarımız 

cak güven ve . dostluk hava- kuvvetlerinin geliımeıi için 
ıına gir.niıtir. Bunun baıka llzım olan teskin ve anlat· 
tilrlil olması da milmkiln de-

iildir. Bu kadar karaıık bir 
zaman ı&yle dursun her ban· 
gi ahvalde oluraa olsun Tür
kiye ile Bulgaristan arasanda 
itimatsızlık uyandırabilecek 
hallere asla mOıamaha etme· 
melidir. 

Dr. Tevfik Rliıtn Aras 
Bulgariıtanı Tiirkiyenin en 
yakın dostları arasında gör· 
mek istiyor. Biz de Türkiye· 
nin en samimi dostu olmak 
istiyoruz. 

La Bulgari gazetesi, mut· 
laka samimilik ve satvet ha· 
vasını kaydettikten sonra di· 
yor ki: 

Tllrk·Bulıar doıthıjıı Ba· 

ma eserine eritmek ıçın 

mes'ul hiikilmetlerin ve en· 
tellektüel mahfellerin uğrat· 
)arına yardım edecektir. 

Slovo gazetesi Kriıto Sta• 
tefin imıaıiyle neırettiği bir 
betkede diyorki: 

iki milıterek diyev önem· 
li bir siyasal hareket teıkil 
eder. Bu diyevin gelecek 
bazı hareketlere kapalmanın 
önüne geçmek için iki lllke 
kamoyu oruntakları tarafın· 
dan tam manasile takdir 
edilmemesi imklnıızdır. Bu 
kapılmalar geçirdijimiz dev· 
rede ve arsıuluaal durumun 
ı•ael ihtilatında barıı, ra• 
bat ve ,ane ayai derecede 

Yağmursuzluk 
Bazı ftrftnlerimize 

zarar verdi 
Diizce 3 ( A.A)- Yafmur· 

suzluktan mısır ve faıulya 
Orllalerinin beıte dardll yan· 
mııtır. Toton, geçen yıl iki 
milyon kilo iken bu yıl 800 
bin kiloya inecektir. Fakat 
aefaset itibarile diğer yıllar· 
ela görlllmiyea bir iyilikte
dir. 

Akbaba 
Gazetesi muvakkaten 

kapatıldı 
Ankara 3 (A.A) - Dost 

bir devlet ıefi aleybiade 
neıriyattan dolayı (Akbaba) 
r•zetesi icra vekilleri heyeti 
kararınca mu•akkaten kapa· 
talmııtır. 

Muzır hayvanlar 
Kastamonu 3 ( A.A ) -

Muzır hayvanlarla ve diter 
geçici nebat bastalıklarile 

uğraımak Uzere ilimizde bir 
miicadele teıkilitı kurulmuş 

ve kurumun direkt6rll ile 
iıyarı ıehrimize gelmiıtir. 

Kraliçe 
-Baştarafı 1 inci ıahif ede -

dili Katedarahn )de yapılmıı 
ve b&yük bir ihtif aile gö· 
mlilmUıtilr. Cenaze tiSrenin: 
de lsveç hanedanı, biitUn 
devletlerin sefirleri hazır bu
lunmuılardır. 

Briikselde matazalar baı
tan baı• kapanmıı ve halk, 
muazzam bir kitle halinde 
Kraliçenin cenazesini göz 
yaılarile takip etmiıtir. Bel· 
çika halkı, Kraliçeyi fevka· 
lide sever ve ona derin bir 
saygı beslerdi. Bu itibarla 
düakU cenaze t&roni, çok 
hazia olmuıtur. 

ihtiyacı olan iki memleketin 
mllaasebetlerinde yersiz rn
vensizlilder ibdaı etmekte• 
clir. 

rağmen pek kolay ol 
Katırcıoğlu hanı sermayeleri 
oğlanlarda dolaımıı idi.. ıonra.. ,_., 

• Bazı, baıı da ba ,ı,ıil 
• • çırkibı, konak ve • · _ıafl 

Tuttuğum mevzuun geniı· k aJ claf~ yil ıek ve k ıa .,-
litini bildiğim halde, kısa muhiti içine hokkabaJ• 
kesmek zaruretinde bulunu· tarafa taıardı. ,,,,,,. 
yorum. Eıki devrin fuhuı - Sonu yar~ 
ıafhalanndan birisini de yaz· d 
dıktan sonra, yazıyı keıece· Altıoor U 

11 
tim. Eskişehir şa111piY00 
Şilpbe yoktur ki eıki za- k 

mantarda kadınlar bOyiik bir ile oynı yaca 1'tf' 
tazyik albnda idiler, riya· lstanbul 4 (Ôı~I~ --,,.,.. 
klrane dindarlık herpyden kiye futbol biriacalak ~· 
evvel kadın kısmının eıare· bakalarına ba,OD iJbl 11,t'' 

k' .... 
tini bir derece daha koyu- caktır. ilk maç çe i~ 
laıtınyordu. Gene ı&phe yok- neticesinde İzmir ıa~P -,,.-,· 
tur ki, bu riyaklr dindarlık Altınordu ile Eıkiıeb~Jll' 
yllzilnden erkekten en ziyade piyonu DemiraPo' ta 
mahrum edilen lıtanbul ka· ara11nda olacaktır. t 
dın1an, o tarihıerd ecihanın Göçmen ge. l.i?~ 
en haris ve erkekçi kadın· 1""".ıı 
ları idiler. lıtanbul - Şiıad•~...., ~ 

Evet; o zamanın )Jadınlan, Romaayadan an~ ';.f~ı ,f 
lstanbul'un birer k&çOk ka· bin göçmen gelmııti .,., 
leyi andıran kalın ve yllksek kadar 30 bin ırkt•I _,'11' 
dıvarlı, aokata peacereıi gelecek ve kıt ~:,.~ti'· 
bile olmayan veya tek pea· Trakyada iıkln e dl 
cereıi olan evlerde kalın 17 11 
ve kOflll kafesler arkasında ev ya , b•' 
imkinın azami mllıaadeıi lıtanbul - Kurtolllf ~1 '-
dereceıiade erkekten uzak yilk bir yangın oloı~of" 
yapmasana icbar edilirlerdi. tamamen yanmıtt11• 

Eski zamanlarda bir Is- zayiat yoktur. d ,,: 
lzmir milli emlôk modorlDğOll e 
Repdiye tramvay caddesinde 807 kapu 947 tai ••; ~ 

rafı methali 204.24 metre murabbaı •f 

Bornova beyler sokaiında 40 eski ve yeni aaıa•,.ıa ab "'
Gaziler kemer caddesinde 190 eski 198 taj nuoı:;.. 1

1
-

dO •'' Karııyaka bayraklı bsrnova caddesinde 36 numırab 111 ;'.. 
" bahariye tasvir sokağında 24 eski 22 taj ;51,B _Af .,.. ,,.-

Karııyaka meydan ıokatında 7 numaralı ev 6 t'j ~ KHııyaka turan menemen caddesinde 73 eıki 24 
11,.., 1 

ao. lu kab•~ 11.r 1tj 
Alaaacak kllpeli otlu ıokaiında 104 eski ve t•J la ıf 1 

... ,. t'j 51' 
ikinci karantina iskele caddesinde 117 kapa 1o

7
,,_ !,1' 

no.lu d&kkiD ~e ,;- ~I' 
Yukanda 1aıılı Yunanlı emvalinin bedelleri ~d•'~fV 

gayri mübadil boaoau ile ödenmek &zere m~ı•1, ıı' ~ 
nulmuı iıe de haddi llyik talip zuhur etmeditınd~ ,-;>' 
pe11embe gilatl aaat ıs de ihale edilmek 01·.,,~· 
mllddetle mllu1edeye koaulm111tur. Talipleri• 0 

em lk mydllri1etiae ,ıracaatlan. 


