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Adatepe, Tınaztepe ve Zafer 
torpito muhriplerimiz bu sa· 
hah limauıııııza gelmişler ve 
Cunıuriyet meydanı karşısı· 

• ULUSAL • Tarım bakanımız, berabe
rinde miltehassıslar ve Zi· 

• 
genel direk-
halde Kars'a 

~a demirlemişlerdir. 
..;;:::- lzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal razetedir 

raat bankası 

törn olduğu 

gitmiştir . 

------------------------------

ekilecek Mi? 
~ 4 k 
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Uluslar sosyetesi biri gizli olmak Dzere iki toplantı yaptı Ö nemli k~nuşmalar 

d ltalya Çindeki zahitleriııi, tayyarecile- Mussolini l(ral'la 

~ 
~ 
~ 
r 
~ 
~ 
~ 

rini ve ateşemilterini geri çağırdı Ne Konuştu? 
\Jzlaşdırma k~mii~f"ieŞ;kküJ -~demedCCen-;;;;;J~ siya;aı görüşmeler ltalya başbakanı, Baron Aloizi ile de 

devanı ediyor. Eski muhariplerin Romada yaptıkları topJantJ.. uzun bir telefon muhaveresi yaptı l - • . ---- ~· - · lstanbul 7 (Özel)- Roma· 

ngiltere harcıye nazırı da Cenevreye geliyor danlt~fy: .. ::;~1!t::: Sinyor 

Cenevr 6 (AA) Ulus 1 1 k. h . l k . Mussolini, Cenevrede cereyan 
ı_, ._ e . - • ~ usa es ı mu arıp er ongreıı d k 

"0bseyi bugün ıaat 17de ı-.: ' için 25 000 eski muharip e en onuşmalar etrafında 
'"•el.. · · ) ' · it 1 hh b Al 4- • gızlı celıe ve sonra toplanmııtır. Bunlar lngıltere aya mura ası aron o-
111 •leni celse halinde topla· ayra (müstesna) olmak üzere izi ile uzun bir telefon mu· 
, 

1

1~tıri, M. Aloisi M. Ave· eski milttefie veya eski havereıinde bulunmuş ve mü· 
~o 11 görerek M. je-Zin düıman on kört ulusa men· teakiben Kral Viktor Ema· 
d llllandığı ıiddetli lisandan supturlar. noeli ziyaret ederek geç vakte 
~•yı resmen şikiyette bu- lnriliz hükümeti beı yüz kadar konuımuştur. Musso· 

""ttur. lnfiliz eski muharibine ha- lini'nin Baron Aloizi ile yap· 
ı ... V•rıova 6 (A.A) - Ga· reket için mezuniyet ver· tığı konuımaya önem veril· 
...,.te P ı '- · t• kt d. ltrı o IKanın Cenevre ay· memıı ır. me e ır • 
' M. Bek'in komiteye gir· Cenevre 6 (A.A) - M. A· Söyleudiğiae göre, bu gün· 
~ hakkındaki önergeyi loiı~; ltalyanın .Konıeyde Ha· lerde Romada Kralın baş· 
ı._: il olarak reddettiğini ha· beıııtanla aynı zamanda top· kanhğı altında büyük bir 

'leraıektedir. lngili: donmımusı Süveyş kıyılarında lantıda bulunmaktan imtina toplantı yapılacak ve genel 
l.J~~dra, 6 ( A.A ) - M. Simon ile ltalyan-Habeı an· ı mOıtlir. ettiiiai reımen genel ıekretere durum konuıulacaktır. Bu 

•ın bu sabah Sir Con laımazlığı hakkında görüı· Roma, 6 (A.A) - Arııu- -DPvam.ı 4 üncil Sahifede- toplantıda, ltalyanın en bü· 

---------------------------

nnyÜk di;;;;n•koug-Za r e;;·Ad;;;;~o~;a :ı:;;ztepe 
l'esi toplanıyor muhriplerimi_~ limanımızda 

kraliçesi 
edildi 

Müstahkem koFilo kumandanı; bu sabah Mevki 
mutanlığını ve Ilbaylığı ziyaret etıi.. , ~11U 

Şanlı donaamamızClan, Ada· 
tepe, Tınaztepe ve Zafer 
torpito muhripleri, ba sabah 
erkenden limanımıza gelmiı· 
ler ve Cumurluk meydanı 
önünde demirlemiılerdir . 
Torpitolarımızın geldiğini gö· 
ren halk, sevinç içinde rıh· 
tıma koımuı ve gemilerimizi 
doya doya ıeyretmiıtir. 

Zafer gemisinde bulunan 
filo kumandanı, bu sabah 
mevki müstahkem kumandan· 
lığını ve ilbaylığı ziyaret et· 
miıtir. Müstahkem mevki ku· Donanmamızın gPçen sene limanımızı ziyaretinden bir intiba 
mandanının öğleden ıonra Muhriplerimiz lzmirin kur· tirak edecektir. Gemiler, 11 
iadei ziyaret eylemeıi muh· tuluı gününde limRnımızı süs· Eylülde Limanımızdan ayrı-
temeldir. liyecek ve bayramımıza it· larak lzmite döneceklerdir. 

,------·--~,.. ,_. .... -4. ~-
ADET KuvvET Yunan Donanması 

DEMEKTiR 

ıo I~kıeşrin-Pa- Selilnik Yolunda 
ar gnntt yapıla-

cak olan: 
•• 

--önümüzdeki Perşembe gonn Is
tanbul'a hareket edecektir . 

ltalya kralı ıUussolini ile 
kon.uşuyor 

yük ricali hazır bulunacaktır. 
~~----~----~~ 

Tarım 
Bakanı Kars'ta 
Karı 6 ( A.A ) - Tarım 

bakanı yanında bakanlak uz
manları ve tarım bankaıı 
genel direktörU olduğu hal
de bölgemizde incelemeler 
yapmak ilzere ıehrimize gel· 
miıtir. 

Gomoşhane'de 
Maden araştırmaları 
Gümüıhane 6 (IA.A ) -

Baıbakan ismet lnann doiu 
gezisi sırasında ilimize uğra
dıkları zaman, Gilmilıhane 
bölgesindeki madenler üze· 
rinde araştırmalar yapılmaıı· 
nı emir buyurmuşlardı. ·Bay-
burt bölgesinde araıtırma· 
larda bulunan bir maden 
mühendisi ilimize gelerek 
madenler üzerinde inceleme· 
lere başlamıştır. 

Faideli yağmurlar 
. Kastamonu, 6 ( A.A ) -
ilimizin bir kııım bölgelerine 
faideli yağmurlar yağmııtır. 
Hitta bir kısım bölgelerinde 
seller bile meydana gelmiı
tir. Uzun zamandanberi bil· 
küm süren kuraklıktan ıon· 
raki bu yağış, güzJük ekime 
hazırlanan çiftçiyi çok ıe· 
vindirmiıtir. 

KORK.MAZ JAN! 
-----4•>-e•----GENEL NUFUS 

SAYIMI 
lstanbul 7 (Özel) - Ati

nadan haber veriliyor: 

Atina gazeteleri, bu ziya· l\fişel Ze\•akonun şaheseri! 
retinden dolayı makaleler 
yazmakta ve uluı arasındaki YENi TEFRIKAMIZA 

~ ~<ıaıQ 
" l,t bulunan imam Yalıya 

1.: Y,~ 'ıabuı 7 (Özel) - imam 

TÜRK UJ., U SUN UN 
KU VVETINI GÖSTE
RECEKTiR. 

Yunan donanması, Golos

tan Seliniğe hareket etmit· 
tir. Donanma, Salı günü açı
lacak olan Selinik arsıulusal 
panayırının ıenliklerine iıti
rak edecek ve Perıembe 
rnnn lıtanbula hareket ede
cektir. 

dostluğun kuvvetinden babs SALI GÜ NÜ BAŞLIYO· 
eylemektedirler. RUZ. 

~ tk. )•nın h v • r .~tiıad astahgı temada 
~ "'t "iten, eyileıinceye ka· 

'M.._,lc•11ıt umurunu tedvir 
lıere bGyllk otlu 

prenı Seyfullah, ıaltanat nai· 
bi olmuıtur. 

BAŞVEKALET 
IST ATIS rlK Ul\IUM 

MCD-0RL-0tfJ 

Yunan donanması, amiral KORKMAZ JAN' 
Sakelaropuluı'un kumanda· • 
ıında bulunmaktadır. Do· · 
nanm, lıtanbul ziyaretinden Bu Tefrikayı her hal-
ıonra Akdenizde tekrar ide okuyunuz! 
manevralar 1•pacaktar, 



.. • -·- - --- - • • ,; f • 
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Tilrk • Alman 
jffi Zabıta Romanı ~ = = 
IBeyaz Papağanıni ceva:e_._yerdi 
~ ITarıcçeye. .. SJRRJ~ Habeşistan ordusuna gönüllü olarak 
E 7-9-935 Çeı·iren • KAMİ ORAL - ·ı •h k k • • R • = Te frika i~Uoıarası: 35 = 1 tı a etme ıstıyen um gençlerı 
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giderek Habeş f Norma, ellerini uğoştura· 
rak devam etti. 

... Ben odasından ayrıldı
ğım zaman kendisi zinde ve 
1thhat dolu idi .. 

büyüktü. Golterin madam· 
dan istediği para, pek ehem
miyetli bir şey değildi. Fa· 
kat rahmetli her nedense 
bundan muğber oldu. Ve 
derhal bana açtı, ayni za-Taharri amiri Con Straun 

sordu: 
- O zaman aşağı yukarı 

ıaat kaç vardı?. 
- Saat 11 buçuk radde

lerinde idi. 

1 manda Gollerle olan alaka· 
mı kestirtmek istedi. Aksi 
takdirde beni vasiyetname
sinden çıkaracağını söyledi. 

Bu pansiyona yeni gelen 
Donti adında bir kiracıyı 
(yani Boni'yi) kendisine tak
tim etmiştim. Donti Mada
mın odasından ayrılırken sa
at tam 11 vardı. O zaman 
Golterle beraber tekrar ma· 
damın odasına gittim. Mak· 
aadım, Golterle nişanlandı
jlmı haber vermekti. Bu ha· 
reketimin onu memnun etmi· 
yeceğiai biliyordum. Bununla 
beraber her şeyi ona olduğu 
fİbİ s&ylemek ve aldatma· 
mak iıtiyordum. Onun mira
aına benim gözilm yoktu. 
Zaten benim Golterle nişan· 
landığımı anlayınca vasiyet
namesinden çıkaracağını bil· 
miyor değildim. 

- Nişaolımz Golter, sizin 
bu fikrinize iştirak ediyor 
muydu? 

- Tabii, madamın odasına 
beraberce çıkmııtık, fakat 
rahmetli onu kabul etmedi. 

- Bastopla vurmak iste
miş ve bir daha odasına gel· 
memesini ihtar etmiş doğ· 
ru mu? 

Norma, masumane bir ta· 
vırla baıını eğdi ve : 

- Öyle birşey oJdu. Esa· 
aen ben bu muameleyi bek
liyordum. Zira Golteri haz 
etmiyordu. Aralarında ne 
geçmişti, bilmiyorum. 

- Madam Honhard size 
bir ıey söylemedi mi? 

- Norma, asabi bir ta· 
vırla: 

- Fakat, size her şeyi 
söylemeğe mecbur muyum? 

- Siz ne cevap verdiniz 

madmazel? 
- Madamın bu muamelesi 

beni bittabi mfiteessir etmiş 
idi. Madama verdiğim cevap
ta, her şeye rağmen Golter 
ile evleneceğimi söyledim. 

- Kaçarken kapıyı ka
padınız mı? 

- Evet, ben çok müte
essirdim. Ağladım, .zira bu 
kadın, bana çok iyiliklerde 
bulunmuştu. 

Con Straun, Norma'nın bu 
saf sözlerini dinledikten son
ra tekrar sordu: 

( Devam edecek ) 

Öksnrenler! Mut-

laka (Okamentol) 

ôksnrnk şekerle- ~ 
rini tecrnbe edi-~ 

tiz •. 

Ve Pllrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfts· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

~ 
~ 
~ 

ordularına ilti
hak etmek is
tiyen on iki 
ada ahalisinin 
bazılnrı da Ha
beş imparato
runa bir mek
tup göndere-
rek müracaat· 
!arının kabulü-
nü ricıı etmiş· 

lerdir. Habeş Kalim11osta11 bir gifrıinüş 
imparatorunun hususi katibi Atina'da bulunmakta olan 
tarafından verilen cevapta, (Davergi) adında bir dokto· 
uluslar kurumunun vereceği run kumandasında buluna
karar anlaşılmadan Habeşis- caklar ve Cibuti yolile he· 
tanın daima harp etmekten men hareket edeceklerdi. 
uzak kalmak istediği bil- Bunlar, 120 kişiden ibaret 
dirilmiş ve Habeşistan için olub hepsi de Yunaoistan'da 
gösterilen alakaya teşekkür bulunuyorlar. Habeş impa
oluDmuştur. ratorluğundan gelen cevab 

Habeşistan'a gitmek isti- üzerine hareketlerini tehir 
yen Rum gençleri, halen etmişlerdir. .. ·~·--------
Londra üzüm piyasası 

Son gelen haberlere göre, Londra üzüm piyasası hara
retli bir safhaya girmiştir. Avusturalya malları üzerinde bu 
hafta fazla satış olmuştur. Alıcılar, Korent ve Girid mab· 
sulü ile bilhassa alakadar olmuşlardır. Bu iki memleketin 

geçen seneki stoklarından çok mal satılmıştır. Derhal tahmil 
şartile sultanilerden önemli miktarda mal satılmıştır. Fiat
larda hiçbir tebeddül yoktur . • ...... 4. ~ 

Irak 
'Tütün inhisarı 

kuruyor 
Bundan 8 yıl önce lrak'ta 

yetiştirilen tütünün cinsini 
ıslah için alınan tedbirler 
cümlesinden olmak üzere, 
hükumet dışardaa iyi cins 
tohum ve mahsul toplamakta 
mahir işçi getirmek husu· 
sunda tiitün ekicilerine yar· 
dım etmiştir. Bu sayede bazı 
salih eserleri görüldü ise de 
sigara amilleri arasındaki 
rekabet iyi cins tütünden 
ziyade ucuz tUtüne ihtiyaç 

Girid 
Halkı hükômete 

ısınanııyor 

Atioa - Kandiye ahalisi-
nin, Çaldaris kabinesine karşı 
olan duyguları, gittikçe aksi 
bir akış almakta devam edi
yor. Kandiyalılar, yeniden 
tanzim ettikleri bir muhtırayı 
hükümete vermişler ve isyan 
münasebetile vazifelerinden 
uzaklaştırılan ve henüz vazi· 
feye alınmıyan memurlara iş 
verilmesini istemişlerdir. 

Con Strauo, karşısındaki 
meleğin bu saflığına hayret 
etmeden tebessümle: 

Kuvvetli mOsbil 
istiyenler Şahap ~--· hasıl ettiğinden hükumetin 

Mahalli gazeteler, halkın 
tarafını iltizam etmekte ve 
hükumetinin gittiği yolu be
ğenmemektedirler. Kandiya 

- Siz söylerseniz, beni, 
aleyhinize teceJJi edecek 
fena kanaatlara saplanmak
tan kurtarırsınız .. 

Taharri amirinin bu söz
leri, Norma'yı yumuşattı, bi
raz düşilndükten sonra: 

- Ben, bildiklerimi söy· 
)emekten çiğaecek değilim. 
Zira gizli bir şey değildir. 
Mayısta bu pansiyona 
gelen Golter, bir yer-
d~ gömlekçi dükkanı aç
mıı, Madam Honhard'la 
ilk zamanlarda çok iyi idi. 
Madam, tam bu sıralarda 
Parkere kıımıı, onu da va· 
ıiyetnamesinden silmişti. Gol
teri ben de bu siralarda ta· 
nıdım. Madam Golterin ara-
1101 açan mes' elenin ne ol· 
duğunu bilmiye>rum. Bana iti
mat ediniz .. 

- Golter, madamdan hiç 
adnnç para iıtedi mi?. 

- Evet, ~fakat bunu ne· 
reden biliyorsunuz? Gerçe 
saklanacak bir ıey değildir. 
Zira mtadamıa, o zaman 
Gollere kartı olan itimadı 

Sıhhat snrgnn 

haplarım Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ bu gayretlerinden pek de 
~ müsbet bir netice elde edi· 

Ulusal 

Birlık 
Cnndelik eiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nü:heı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

lem emişti. 
Son zamanlarda tütün eki

cilerile fabrikatörlerin durum
larını tetkik etmek ve bu 
hususta hükümete teklifatta 
bulunmak üzere bir komite 
teşkil edildi. Bu komitenin 
mütaleasına göre daha iyi 
tütün elde edebilmek için 
fiatları yükseltmek lazımdır. 
Tütün fiatlarının artması da 
sigara fiatlarının artması de· 
mektir. Sigara amilleri ara· 
sında rekabetin böyle öldü· 
resiye bir şekil aldığı bir sı
rada sigara fiatlarının artı· 
rılması da mevzuu bahsola· 
maz. Komite tütün Hatlarını 
arttırabilmek için inhisar te· 
sisini te.klif etmektedir. Müs· 
tahsilleri bu suretle iyi tütün 
yetiştirmeğe sevketmek için 
başka çare yoktu~ 

Komitenin bu tekliflerini 
tatbik ~evkiine koymak için 
kanun projeleri hazırlanmak
tadır. Mamafih, müstahsiller 
inhisar fikrine şiddetle iti· 
raz eylemektedirler. Bu cüm· 

valisi, gazetecilere verdiği 
diyevde, istifasının kabulü 
için tekrar hükümete müra-
caat ettiğini bildirmiştir. 

leden olmak üzere çiftçiler, 
inhisar olmamak şartile hü
kumetin istediği her nevi 
tütünü yetiştirmeğe hazır ol· 
duklarım söylüyorlar. 

Hükumetin maksadı Irak 
tütilnünU ıslah etmek ve bu 
suretle islah edilmiş tütünün 
fazlasını dışarıya göndermek· 
tir. Eğer bu iş başarılabile· 
cek olursa, bundan hem çift
çi, hem fabrikatör, hem de 
mUstehlik istifade edecektir. 
Ayni zamanda hazine de bu 
yüzden mühim varidat ala
bilecektir. Hal böyle iken 
inhisar fikirine hala itiraz 
edilmesi, muarızların işi layı· 
kile kavramadıkları şeklinde 
izah olunmaktadır. 

Maliye Nezareti erkanı in· 
hisar işinin devlet için iyi 
bir varidat kaynağı olacağı 
kanaatinde olup Tiirkiye in· 
hisarı tarzında bir inhisar 
tesisine karar vermif bulun· 
maktadırlar. 

Alınan s~nu~Iar 
~ok eyidir ... 

~-----------------Bu sen alış verişi Geçen seneye 
nishetle daha fazladır 

od• 
Almanya istatistik daire· 1934 yılının ilk 3 8~935 

sinin 1935 yıhnın ilk 3 ayı 22,4 milyon mark iken 420 
d · · ·11de ' dış ticaretine ait neşriyatın- yılının o müd etı ıçı ,.i 

dan anlaşıldığına göre, Tür- milyon mark tutoıUI• yb•t 
kiye - Almanya ticareti bu 19 6 ·ı rk ya , mı yon ma ' 
müddet içinde dahi pek mü· yüzde 90 artmıştır. . 

1
, 

saitbir surette inkişaf eyle· tıc Bu yıl Türk • Aloı•D 0 miştir. Şöyle ki, Sonkniiun l•rı 
retinden alınan soouÇ ol· 

-Mart 1935 içinde Türkiye- d ~et 
den Almanyaya ithalat 27,8 çok memnuniyete eg •fi' 
milyon Mark tutmuştur.1934 duğunu söylemek fazl:e: j~İ 
ilk 3 ayı ithalatının yalnız lır. Ancak bu açılış bet· 
9,6 milyon tutmuş olmasına dost ülke ticaret ıniln•~,rıo 
göre, 1935 de yüzde 200 bir lerine bağlanan uoıu r°o 
artma olmuştur. Almanyanın ne kadar kuvvetli old:,ter 
Türkiyeye ihracatı ise, 1934 bir daha ve açıkça g 0oÇ 

yılının ilk 3 ayı içinde 12,8 mektedir. Bu sevinçli '0pe~ 
milyon Marktan So~kanun· başka bir görüşten de kit" 
Mart 1935 de 14,2 milyon önemli olup bu da 'fti~ ~· 
Mark'a yükselmiştir. Almanya ticaretindeki k~ 

Genel ticaret itibarile, !anışın böyle sıkınbh •e 
Türkiye-Almanya alışverişi zamanlarda olmasıdır· 
~--~-----~~··-~~------~--A ilah saklasın! 

Bir gün 480 oto
mobil kazası 

• -- caddelet• Geçen haf ta Nevyork 
insan kanile boyandı ~f' 

Son posta ile geleO 
1 
~ Otomobil kazalarının en 

çok tekerrür ettiği memle
ket, hiç kuşkusuz ki, Ame
rikadır. Nevyork, Şikago, 
Vaşington ve yeni dünyanın 
daha bir çok şehirlerinde 
kazasız geçen gün, 'Pek en· 
derdir. Hele Nevyork şeb· 
rinde vukubulan otomobil 
kazaların günden güne ço· 
ğalmaktadır. Uray, bu kaza· 
ların önüne geçmek için çok 
çalıştığı halde bir tUrlü mu

1 • • te 1 rupa gazete erıoın _d 

d 1.11111" 
haberlerinde oku U5-eıJ' 
göre, geçen hafta aınel . .if 

d "'I IY 
bir bayramına rastla ıg a-· 
Nevyork şehrinde, bit 1

0
bi1 

de, irili ufaklı 480 ototP il" 
kazası olmuş ve bu k~1~d 

'ki Jr · 
maruz kalanlardan 1 

1
;· 

ölmüş, mütebakisi de rJef' 
lanmıştır. Bu kaıalatı Ot~~ 
york belediyesini 111 

vaffak olamamaktadır. mevkie sokmuştur. --. -- ---
Steryadis 
Türk casusu imiş! 

Atina'da çıkan (Aneksar· 
titos) adındaki gazete, bir 
müddettenberi yazmakta de· 
vam ettiği bir tefrikada, lz
mir'in Yunanlılar tarafından 
işgal edildiği günden Yunan 
hezimetine kadar geçen ve· 
kayii hikaye etmektedir. Bu 
tefrikanın son kısımlarında, 
işgal esnasında Yunan fev· 
kalade komiseri sıfatile iz· 
mir'de bulunan (Steryadis)· 
ten ve Metropolid Hrisos· 
tomos ile fevkalade komiser 
arasındaki zıddiyetten bab • 
sediliyor. 

Tefrika muharriri, Sterya· 
dise yaptığı hücumlarda, 
kendisinin Yunan düımanı 
olduğunu ve lzmir'de kaldı· 
ğı müddetçe Türklere ca· 
susluk yaptığını yazarak 
hülasaten diyorki: 

ulzmire Steryadisten baş· 
ka bir komiser gönderilsey· 
di, Metropolit Hrisostomosun 
yaptığı teşkilat sayesinde 
Yunan orduları bu derece 
hezimete maruz kalmıyacak· 
Jardı. Metropolit, çok defa 
Gunaris kabinesine yazmış 

ve Steryadis hakkında şika-
yette bulunmuş ise de kimse 

Zayi . "' 
İzmir ticaret mekte;.~-

l 2· 3-935 tarihinde 'dl 'Y' 
tasdiknamemi kaybettı ~~· 
nisini çıkaracağımd•,!!91 i-1 

sinin hükmü olmadıa-
eylerim. bt'tti' 

Karşıyakada f • zO od; 
paşa caddesi~de ti'-" 
marada mukıııı ·od~ 
mektebi taieb~:bdl 
297 numar•lıv 

oğlu Seoıb 

İzmir 2 nci icra ıııb•~ 
Karşıyakada dede.

111 
~ 

ordu sokağında oıuki 111,~~ 
halen ikametgibı.. ;ı' 
olan kürt hüseyin ogl&J 
tarafına. fP,,-· 

Ayşeye 60 lira qe dol'~ 
rıf tan borcunuzdan ~·"ıı 
namınıza kayıtlı old: b~ 
yakada dedebaşın • 1',.,, t 
ağabey sokağın~akı lıl~' 
hissesinize 125 br• t1' ~ 
konmuştur. bu kıyıı:ı~~~ 
cız muamelesine bir 1 jtı~ 
varsa tarihi ilaod•d,.,~ 
üç gün zarfında ısı'b~. 
etmeniz aksi baJ.deceiİ t ~ 
hisse paraya çevrıl~ ~" 
liğ makamına k•Y1111 

üzere ilan olunur. ~1 
dinlememiı ve SterY' ~z 
nilen taun, ıoaua• 
lzmirde kalmıı, yu-' 

larıaıa felaketini basıf 
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EUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
1. " TINOS ,, vapuru halen 
~lllanımızda olup 6 eylüle 
li •dar Anvers, Roterdam, 

.. •'Dburg ve Bremen için 
Yu~ alacaktır. 
lGldCHlos.. vapuru 16 ey-
8 e bekleniyor, Hamburg, 
reoıen A "k ~ık ve nversten yu 
aracaktır 

liiJ~ITAURı:, vapuru 16 ey-
le de bekleniyor, 20 eylüle 
te:dar Anvers, Direkt, Ro
,.. aoı, Hamburg ve Bre-
... en .. 

.. V •çın yük alacaktır. 
8 . VINFRIED,, vapuru 1 
8 ~· tqrind~ bekleniyor. S 
~ cı. teşrine kadar Anvers, 
,.. Olerdam, Hamburg ve Bre
... en .• 

"V ıçın yük alacaktır. 
Pli? VASGENVVALD,, va-
1,1/1 14 Bci. teşrinde bek
~ 'Yor, 18 Bci. teşrine kadar 
•ell'ers, Roterdam, Hamburg 
Cekt~remen için yükliye-
~lt ır. 

"1EMENT H. SCHULDT 
.. T HAMBURG 

':tlill ROYBURG,, vapuru 7 
ftot de bekleniyor, Anvers, 
)Gk trdam ve Hamburg için 

.. ;ıacaktır. 
8c- 0RBURG,, vapuru 8 
Qc~· teşrinde bekleniyor, 8 
}(

0
t teşrine kadar Anvers, 

)6k er~am ve Hamburg için 
Arı• acaktır. 

"'NEMEMENT DEPPE-
.. E ANVERS t,,,. GYPTE,, vapuru 12 Bci. 

l\aı.~nde bekleniyor, dogv ru 
•ers · · ~P.tErı ıçın yük alacaktır. 

"ICAN EXPORT LI
~l . NES-NEV:YORK 

eıık A 'k v merı aya dogru 
.. E>r seferler 

t)JGld ECUTIVE,, vapuru 18 
.. F.l_e bekleniyor. 

t))QJd ILONA,, vapuru 30 
DtN e bekleniyor. 
ij.\ NORSKE MIDDEL -

VSLlNjE ( D-S. A·S. 
SpANSKELINJEN ) 

"SA OSLO 
~)IGıJDINtA" motörü - 27 
bi,p e bekleniyor, doğru 
tıaı, Pe ve Norveç limanla-

.. 8 Yük alacaktır. 
23 'd~~ ANDRES,, motörü 
)or, ~·~d Teşrinde bekleni
~tc ~gru Dieppe ve Nor
c'kt larnanlarına yük ala-

ıt. 

S~RVICE DIRECT 
DANUBIAN 

.. A TUNA HATTI 
'nıa, LISA " rootörü 9 ey
~o\'İ bekleniyor, Belgrad, 
~ttte'ad, Komarno, Buda-

lıııl . '. Bratislava. Viyana ve 

"Q~tı Yükalacaktır. 
')l~ld DAPEST,, motörü 18 
~Olj e bekleniyor, Belgrad, 
~tn •ad, Komarno, Buda
li11l'~ ~ratislava, Vivana ve 

" •çın .. k 1 k I .ı\ l'JD yu a aca tır. 
6ld, " motöril 29 ey-
~Otia bekleniyor, Belgrad, 
!'t.te il~ Komarno, Buda
li._~ i . atislava, Viyana ve 
Ctliçıb Yük alacaktır. 

~il • '· tarihleri ve vapur-

• 

IK~ trlLI ./ 

•.N~A 

o 11 ıu ıı• 
1 &lrcıc.l .6AN~A~I 1 
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Kitaplnrınızn Gftzel Bir = 'f 1 H K = 
Cilt, Hatıralarınıza Şık ;; Üfl{. ava uru.mu 

Bir Albftm, Ve sair 

Cilt i feri Yaptır-

mak isterseniz : 

- = - -
Büyük Piyangosu = --

--
~ Şimdive kadar binlerce kişiyi 

* YEN1 KAV AFLAR * J 

Çarşısmdu 34 Numarada = zen~İll etmiştir. 
. - Ali Rıza · · 19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyhildedir 

Mücellitbanesine uğrayınız. - Büyük ikramiye: 35,000 Liradır= 
• = Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000liralık = 
Olivier ve şüreka- : ikı·amiyelerle (20,000 lira) lık mnkatat ::;: 

sı Limitet vapuı· s vardır. _ = 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Ellerman Lioyn Ltd. 
Livcrpool hattı: 
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!lzmir yün mensucatı~ 
~Türk Anonim şirketi~ 

_.., 7 Eyl61 g 5 ~ 
Fratelli Sperco Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
"ULYSSES,, vapuru 9 eylOlde gelip 14 eylülde Anverı, 

Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"UL YSSES" vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence liman
larına hareket edecektir. 

"ORESTES,, vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"HERCULES,, vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yü-
künü tahliye ettikten sonra Burgas, Varna ve Köstence 
limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"HEMLAND,, motörü 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 

sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve hkandinavya limanlarına hareket edecektir . 

"VINGALAND,, motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.ıntzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve Iskandinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazama sefer 

"SUÇEAV A,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

" ALSA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev
velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

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

şirketi binası al'kasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

:il 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fhrikaları 1''ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000"filrk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Hamza Rüstem beyin foıograflımıesi, lzmirde crı 
foıograf çekmekle şöhret bulan bir san 'at ocağıdır. En 
m~kiilpelent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f oıopaj mulremesi sat un mn· 
gazruı da muhterem müşterilerinin ince zevklerfoe göre 
her çeşit malları, f oıoğrar makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyaret lıer şeyi ispaıa kafidir. 
(İzmir • Başturak caddesi, Refik 

"OPORTO" vapuru 1 ey
lülde Liverpol ve Svven· 
seada gelip tahliyede bulu
narak ve ayni zamanda 7 
eylüle kadar Liverpool ve 
Glasgovv için yük alacaktır. 

_ Bu mftessese, iki yftz bin lira sermaye ile = s B ı 

= teşekkill etmiş ve Di Oryental Karpet Maou-=ıı--• Ömer 3ll {--•• 
~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait = 
§ lzmird~ Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın = 
§ almıştır. Fabrika bfttnn teşkilat ve tesisat ve mfts· = " ROUMELIAN ,, vapuru 

20 eylülde Liverpool ve := tahdinıini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta· = 
Svvenseadan gelip tahliyede = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· 
bulunacaktır. 

Loııdra ve Hull hattı: 

"ALGERIAN,, vapuru ti-
manımızda olup 8 eylüle 

kadar Londra ve Hull, için 
yük alacaktır. 

"FABIAN,. vapuru 12 ey

lülde beklenmekte olup 18 
eylüle kadar Londra ve HuJI 
için yük alacaktır. 

" EGYPSIAN ,, vapuru 
27 eylülde Londra, Hull ve 
Anv~rsren gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 

6 teşrinievvele kadar Londra 
ve Hull için yük alacaktır. 

- mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· -

niye ve çorap imal edilecektir. l\lamullltın emsa- -

line faikiveti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = - " -= Bu mamulılt Peştemalcılar başında eski Orozdibak = 
ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab· -

_ rikn içinde yapılmaktadır. = 
= Posta kutusu: 127 = = Telgraf adresi: lzmir~~Alsancak ---
- Telefon oumarası 2432 ve 3564 

• 111111111111111 ııı 11111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111ıu11111111 ııı rn ii 
----~~--~-- ...... DOKTOR 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

Satılık Ev 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduı .. aları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarT 

lzmir şubesinde bulursunuz 

:im 

Taze temiz ucuz 
la' 

1•ınıı · "' · • )tt k erı uzerınc mes u 
~ 'ditin'~ul edilmez. 

o. 2<>Q7 Kordon, telefon 

The G'eneral Steam Navigation 

Co. Ltd. 

1J..inci Beyler Sokağı N. 68 
Telefon 3452 

• ............... !111111 .. 
Deutsche Levante Linie 

Karantinada iskele yoku

şunda 60-72 numaralı ev u

cuz fiatle satılıktır. Bina iki 
kat üzerine 7 odalı ve kir-

1 

girdir. Büyük bahçesi vardır. 

il3f,; 
Her tilrlo tuvalet çeşitleri 

~ • 2008 

1; atılık motör 
bey • 

'ıc.ı gır kuvetinde (Dizel) 
~otar 1 

•z kullanılmış bir 
~eh ••bhktır. Taliplerin 

,..:enıize müracaatları •r. 

"ADJUDANT,, vapuru li-

manımızda olup 30 ağustosa 
kadar Londra için yük ala
caktır. 

"STORK,, vapuru 20 ey

lülde beklenmekte olup 27 
eylüle kadar Londra için yük 
alacaktır. 

" GALILEA " vapuru 10 
eylülde Hamburg, Bremen 

ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri ÜZel'ine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

G .. k . . . . d k"I • orme ıçın ıçın e ı ere, 
fiat için Izmirde, Karantina
da san'atlar mektebi arka
sında ikinci Kasım sokağın
da 21 numarada bay Cema
leddin'e müracaat edilmeli
dir. 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 
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Cenevrede cereyan eden konuşmalar, gittikçe çetinleşen bir duruma giriyor 

ltalyanın, Uluslar kurumundan çe-
kilmesi ihtimalinden hahsolunuyor. 

Italya, raportörler komitesinin teşkili için ileri sürülen bütün isimleri 
reddetmiştir. Habeşler, tekrar ııluslar kurumuna müracaat ettiler _ 

Cenevre, 6 (A.A) - Roy
ter ajansı bildiriyor: 

Uluslar sosyetesi konseyi
nin bugün saat 17 de yapa
cağı toplantıda hal ya 'nın 
temsil edilmiyeceği sanıl
maktadır. Söylendiğine göre 
M. Mussolini bu hususta ta
limat göndermiıtir. ltalyan 
başbakanı uluslar sosyetesi
nin toplantısında, konsey 
başkanı ltalyan hükümetinin 
alenen tahkir edilmesine 
müsaade edilmiş olmasını 
buna sebeb göstermektedir. 

Italya raportörler komite-

Kaza kurbanı 
Hollandalı tayyareci· 

nin cenazesi 
Ankara 7 (Özel) - Tay

yare kazasına maruz kala· 
rak ölen Hollandalı tayyare· 
cinin cesedini alacak olan 
uçak, lıtanbula geldi, cena
zesi bugün öğleden sonra 
büyük törenle hastahaneden 
kaldınlacak ve tayyareye 
konarak Hollandaya gönde
rilecektir. 

Uluslar sosyetesi biri 
gizli olmak Qzere iki 

toplantı yaptı 
-Ba~tarafı 1 inci 5alıif ede -

bildirmiştir. Bu karar üzerine 
M. Avenolun odasında Ave
nol, Laval, Eden, Ruizginaıu, 
Bek Lopezolivan ve Tevfik 
Rüştil Aras arasında bir gö· 
rüşme olmuştur. 

Bay Lava], Aloisi ve sonra 
Eden ile ltalyan delegeleri· 

nin salonu terketmesi mes' -
eleıi hakkında görüşmüştür. 

Sanıldığıoa göre komitenin 
teıkili henüz mümkün olma
mıştır. Çünkü ltalya, komite
ye Fransa ve IngiJtere gir· 
diği takdirde kendisinin de 
iştirakini istemektedir. 

Tokyo 6 (A.A) - Rengo 
ajansı Şangbaydan bildiri
yor: 

ltalyan hükumeti Çindeki 
sübaylarla uçakçılar ve bu 
arada ateşemiJterle Çin hü
kumeti yanındaki üç danış
manı geri çağırmıştır. 

Londra 6 ( A.A ) - Sir 
Hoar Pazar ( yarın ) sabahı 
özel bir uçak ile Cenevreye 
hareket edecektir. 

Istanbul 7 {Özel) - IniiJİZ 
donanmasının bir kısmı, Kıb· 
rıs ile Yunan adaları açık· 

larında dolaşmaktadır. Lon· 
dradan haber verildiğine gö
re, bu ayın ortalarında bütün 
Akdeniz filosu bir araya ge
lecek ve manevralar yapa
caktır. 

Adis-Ababa 6 (A.A) -
Ual· Ual bidiıesini inceleyen 
hakem komisyonunun vermiı 
olduj'u kararlar üzerine Ha-

ainin teşkili için ileri sürülen 
bütün isimleri reddetmekte 
ve uluslar sosyetesi nizam
namesinin her hangi bir 
maddesini kabulden imtina 
etmektedir. 

M. Aloisi ayni zamanda 
dün M. Litvinof tarafından 

verilen söylevden ötürü bu 
komiteye Sovyet deleğesinin 
tayinine muhalefet etmekte 
ve Italyan - Habeı anlaşmaz
lığında evvelden belli bir va
ziyet almış olmalarından do· 
layı küçük devletler mümes· 
sillerinin de tayinine itiraz 

Kendir müte
hassısı 

Kastamoou'da tetki· 
kat yapıyor 

Kastamonu, 6 ( A.A ) -
Kendir miltehasaısı Pr. Dr. 
Tobler, ilin merkez kazasına 
bağlı kendir yerlerini dolaş
mış, kükürt ıslatma havuz· 
larını tetkik etmiş ve germez 
pazarında satışa çıkarılan 

binlerce kendir balyası üze
rinde araıtırmalar yapmııtır. 

Bugün kendirin en çok 
yetiştirildiği Taşköprü ilçesi 
kendir ürünü ekim ve üre
timi üzerinde incelemelerine 
devam edecektir. 

Bir profesör 
Eski Tnrk lOğatını 

istedi 
Ankara 6 (A.A) - Tllrk 

Dili araıtırma kurumu ge
nel sekreterliğinden: 

Amerika'dan bir genç, Ba
yan Afete bir mektup yaza
rak orada bulunan bir pro
fesörün en eski Türk ~gra

meri üzerine yazalmıı bir eseri 
tetkik etmek iıtediğini, bu 
yolda bir kitap varsa tavıi· 
yesini veya gönderilmesini 
rica etmiı, Afet, Tllrk dili 
kurumuna bu yazıyı bildir
miı. Kurum eski Türk dili 
üzerine yazılmış olan Dive· 
na lugatı htürkiden, Türk 
dili araıtırma kurumu üye· 
terinden Kütahya saylavıBe
ıim Atalayın çıkarmış ve 
bugün öz dile çevirerek Türk 
dili kurullara adile bastırmıı 
olduğu kitabından iki nüıha 
gönd . rmiıtir. 

beş imparatorunun bugün 
yaptığı bir bildirikte, ltal· 
yan-Habeş anlaımazhğına 
barııçıl bir kotarma yolu 
buluDması uluslar sosyete
sinden yeniden istenmekte
diş. Bildirikte deniliyor ki: 

Uluslar sosyetesinin ltal
yan-Habeı anlaşmazlığının 
bütünlüğü ile bu toplantı 
devresinde incelenip kotarıl· 
masını tasrih eden 8·4-935 
kararını tatbik etmesi ierek
mektedir. 

raz etmektedir. 
M. Eden, Laval, Bek ve 

Tevfik Rüştü Aras biç.bir 
karar almadan saat 12-20 de 
ayrılmışlardır. Bunlar teşkili 
tasavvur edilen komiteye iş· 
tirak edebilecek mümessiller 
bulmağa çalışacaklardır. Fa
kat devletlerden ekserisi bu 
komitenin karşılaşacağı bü
yük mes'uliyeti yükletmek 
arzusunda değillerdir. 

Cenevre 6 (A.A) - Röy· 
ter Ajansı bildiriyor: 

Komite üyelerinin ıeç.il
mesi hususundaki zorluklar 

Zeytincilik 
incelemeleri yapan 
mfttehassısmlarımız 

geldiler 
Ankara 7 (Özel) - Zey

tin ve zeytinyağı hakkında 

incelemelerde bulunmak üzre 
Franaa, ltalya ve ispanyaya 
giden Tarım bankası yönetim 
kurulu ilyesi Ihsan Abidin, 
Finansal danııman Fazıl Kor
kut ve Tarım bakanlılığı zey
tincilik uzmanı Nizameddin, 
Istanbula geldiler. 

Çarpışma 
Midilli motöril hattı 

lstanbul - Loid Triyestino 
kumpanyasının Casmera va
puru ile, lzmirden lstanbula 
doğru gitmekte olan Midilli 
moUSrü çarpışmııtır. 

Motör batmıı, bir tayfa 
ölmüıtilr. 

••• 
japonyada 

Bir telAket oldu 
lstanbul-Japonya'da Hak

kaydo'da tufanları andıran 
andıran yağmurlar yüzünden 
130 kömür amelesi boğul· 

atlatılınca ltalyan - Habeı 
anlaımazılğının nizamname
nin hangi maddesine göre, 
mevzuu bahsedileceğini tea-
bit etmek ıçın bir top· 
Jantı yapılacaktır. Başlıca 
delegelerin bir kotarma yo· 
lu bulmak için çalışmalarına 
rağmen durum çok gergin
dir . 

Istanbul 7 (Özel) - Son 
dakikad-ı alınan bir habere 
göre, ltalyanın uluslar kuru-: 
mundan çekilmesi ihtimali 
gittikçe kuvvet bulmakta.dır. 
Durum çok tehlikelidir. 

Arap diyarında 
• olanlar 
-B01twafi birinci sahifede -

mel görülmektedir. Mama
fih henüz resmi bir habere 

istinad etmiyen bu tahminleri 
ihtiyatla telAkki etmek 
daha doğrudur. 

- Ulema ve halk tara
fından yapılan protesto üze
rine yapılmak istenen güzel· 
lik kraliçesi müsabakası hü
kdmet tarafından menedil
miıtir. 

- lrakta asker yazma iı· 
lerine bütün livalarda hara· 
retle devam edilmektedir.Bu 
suretle ahıı asker ıubeleri· 
nin 15 Teşrinievvele kadar 
işlerini bitirecekleri anlaııl· 
maktadır. 

1914 doğumluları teşkil 
eden birinci kura Teırini· 
evvel, 1915 doğumlular Teı· 
rinisani, 1916 doğumlular da 
Kinunuevvel iptidalarıuda 
ailih altına alınacaktır. Şim· 
diye kadar yazılan efradın 
adedi 90 bindir. Bunun tes· 
cil nihayetinde 120 bini bu
lacağı anlaşılmaktadır. 

muı 600 den fazla ev sular 
altında kalmııtır. 

••••• 
SON DAKiKA: 
Uzlaştırma komi
tesi teşekkül etti 
Habeşistan, Italyayı tahkir eden 

delegesini değiştiriyor 
Cenevre, 6 (A.A) - Ha

beı hükumeti Paris'teki 
elçisi Tekleyi Cenevre'ye 
baıdelege tayinine ve dünkü 
hadiseye sebeb olan Je·Zeyi 
ona muavin vermeyi kabul 
etmiştir. ltalya'nın tekrar 
konsey toplantılarında bu
lunamak için buna muvafa
kat etmesi muhtemeldir. M. 
Je-Ze . konseyin öileden 
sonraki hususi toplantısına 
gelmemiıtir. 

Cenevre 6 (A.A) - ltalya • 

Habeı anlaımazlığını tetkik 
ve baraı yolu ile bir hal su
reti bulmak ilzere beı kiıi
Jik bir komite resmen te
ıekkill etmiıtir. Komitede 
Fransa, logiltere, ispanya, 
Polonya ve Türkiye delege
leri vardır. 

Konsey huıusi surette top
lanıpta baıkan, Habeş de
legelerini davet edince ltal· 
yan delegeleri ayağa kalka
rak salondan çıkmıılardır. 
Komitenin teıkilinde muha
lif oy (rey) veren olmam•ıtır 

Lenin 
Heykeli, acunda 
bir rekor teşkil 

edecektir 
Moskova gazetelerinde 

okunmuştur. Sovyet hükô· 
medi Lenin için 60 metre 
yüksekliğinde büyük bir 
andaç yapmağa teşebbüs et
miştir. Dünyanın en büyük 
andacı Nevyork limanında 

Vaşington'un andacıdır. Bu 
andaç 46 metre yüksekli
ğinde olduğuna göre, Rus
lann yapacaklan Lenin 
antacı, bütün acunda bir re
kor teşkil edecektir. 

Altın ordu 
Samsonu yenerek 

f ioale kaldı 
Istanbul - Altınordu ta

kımı dün Samsun ile oy· 
namış ve 2 - 4 yenerek fi· 
nale kalmıştır. Yarın Istanbul 
şampiyonu Fencrbahçe ile 
karşılaıa caktır. 

Roma'da 
Değerli asarıitika 

bulunuyor 
Roma gazetelerinden: Ro· 

ma civannda yapılan hafri
yatta bulunan mermerden 
yapılmıı bilyilk kol, on met
re uzunluğunda çok değerli 
bir inıan heykelinin kolu 
olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu heykel, Arjantin'de Şili 
hudutlarında 4 bin 570 met
re yilkıekliğindeki hazreti 
lsanın heykeline müşabih bir 
şeydir. Hafriyat neticesinde 
çok değerli asar bulunacağı 
söyleniyor. 

Yarın 
Balıkesir idman gncn • 

Altay maçı var 
Çoktanberi kapalı bulunan 

Alsancak top alanı, yarın gü
zel bir üvertiirle açılacak ve 
Altlly • Balıkesir gücü takım· 
ları arasında mukarrer olan 
temsili maç yapılacaktır. Ge
çen yılın Balıkesir ıampiyonu 
olan Balıkesirli gençler, bu 
akşam Bandırma trenile ıeh
rimize geleceklerdir. Altay 
ve Balıkesir takımları ara
sında yapılacak olan bu maç 
büyük bir ilgi ile ·beklen
mektedir. 
Balk· sahasında maçlar: 

Halk sahasında gayri fe
dere liklerine hazırlık ol· 
mak için Turan Yilkselme 
ve Tepecik - Ural takımları 
arasında maçlara devam 
edilecektir. Bu maçların ilki 
saat on albda diğeri del 7,30 
dadır. 

4 Sa~ 

Zavallı • 
Bir kızcağızın fec• 

akıbeti . 
b' ıll' 

Meksika köylerinde~, 1~11• 
de, 9-10 yaşlarında bı tar· 
cağız, daha üç çocukla kellı 
lalardan birinde oyD~aode 
yerde, ceviz büyükllia 1..,ut 
yuvarlak bir demir . b: o•· 
ve eline alarak haylı 1,ı· 
dıktan sonra her nasıl••k i•· 
zına almış ve çiğoeoıe 
temiştir. i•' 

Yuvarlak demir, kııc• t· 
zın ağzında birden bir:f!:ıe 
lamış ve zavallının k rçl 
vucudilniln üst kısmıDI P'd•· 
parça havaya atmış, ya~ı~ a· 

'k'11DI 
ki çocuklardan da 1 1 pat· 
ğ11 surette yaralamıştır.. el 
l d . . k .. ük bır 
ıyan emırın, uç 111• 

bombası fişengi oldutu 
laşılmıştır. ~ 

ıo· 
Kemalpaşa icra melllgr 

ğundan: .. ~ 
Ali fehmiye borçlu • ••· 

kızılcadan ibrahim ça9UI fC 

resesinden zevcesi •~',.,, 
oğulları abbas, abmet, • ~ 
hüseyin ve mustaf a '

1 do· 
fatmanın iıbu borcuod•:ısd' 
layı tahtı hacze alıo•D kiİ'd' 
canın karabağ me~ ~ 
ıarkan derviş bOıeyıo •rJJI' 
iarben demirci ali fi b" 
len demirci ali ceoU b'' 
yol ile çevrili J dCSDD~ kir 
ğın heyeti umumiy~ıioıo lit' 
meti muhammeneıı ~ol•J' 
olup iıbu borcunda• ,ut· 
açık artırmaya çıkarılaı•;.,.-

1 - Birine! açık artı "-
8· 10·935 ıalı tarihi•• 111

1 JI 
dif çarıamba glloll ~~ 
de kemalpaıa icra ti ,,~ 
divanhanesinde kıyıa• 15 -
hammeneıinin yllıde ,..
bulduğu surette ıaoıt• ~ 
üstllade bırakılma ka~: bİ' 
rilir bulmadtğı takd•~,~ 
riiıci artırma geri bıra ~·· 
ikinci açık artırmayı çı 
rılır. ,_,,,. 

2 - ikinci açık artı ·~ 
23-10-935 çarıamba tat• ,.,t 
müıadif çarıamb~ gno;ai,J 
11 de kemalpaıa ıcr• ~tır· 
divanhanesinde yapılıcl ~ 
lıbu artırma dahi kıyoı• 'fl,IJ 
yiizde 75 ni bulm•111

5 .... sayılı kanuna tevfik•0 

tecile tabi tutulac~k::~lı et' 
3 - Artırmaya lf ..,,-

mek istiyenler 111uh•:~ 
kıymetin yüzde 7,5 _.d 
tinde pey akçası 91e'/• .... ~· 
bir bankanın te111io•t .,..dJt· 

1 • JiJlll" t'' tubunu getirme erı 11,10 
4 - Bir iliti olaD 20 16!_ 

rihi ilindan itibare:·ıel•'~~ 
içinde evrakı mil• 

1 toı•I•~ 
birlikte müracaat e pd ,ı 
aksi halde hakları ta ,.o b" 
cillerile sabit olm•Y•

01' IJlr'' 
haklarından mabrulll 1ıo_,t 
kılacağı, daha faıla 111 ,ı~ 
almak istiyenler k•~7S ,-· 
. d . . . 933 ,r 
ıcra aıre11nın 11t 
yılı dosyasına mDr•' 
meleri ilin olunur. 

Nafia mildttrlOğünden: 
ilan cot 

CI -·" • Nafia mild6rl6ğ6nüıı Karantinadaki ambarİD 1 
35 ÇI' 

hurdalar satılığa çıkarılmıştır. isteklilerin 1 t-9·!· .... ~ 
pmba ıı;llall ıaat 8 den 11 re kadar Karaatiııad~ 
da bulunulması. 

Nafia modorlnğnnrlen: 
il A ,,, 

an br' ~ '' Nafıa dairesine llzım olan 30 çadır ile 12 to~tdl~· 
bası ve 100 tahta kovanın illn edilen açık . ek•• 

1
00 1" 

istekli çıkmamaıından ötllrii eksilme mBddetı tO perr;
tılmıı oldujundan isteklilerin 12 Eyini 935 ıaa~u 
fUDO Hat 11 de daimi eocllmeoe ıelmeleri bildi....-'' 


