
Amerika hariciye nazırı M. 
Dull; Rabeşistaoın milracaa· 
tına verilecek cevab, d Dşfi· 
llftlerek hazırlanacaktır, Di· 
yor. ---
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I 

lzmirde çıkar, aktamcı ıiyasal ıuetedir 

Pelikan feneri karşısında 

karaya oturan Yunan bandı· 
ralı (Torkia) vapuru yOzdft· 
rlllmOş ve gemi yoluna de· 
vam etmiştir. 
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J~ğiif;re:h~~;;la&d;ğ7"~e~abı büyük elçiliğe verdi Dostlıık Habsburglar tahta avdet ediyorla: mı? 

Almanya, Rus-Fransız anlaş- Bundan sonra da M. Laval, Spalaıko
ınası lıal{kında izahat istedi ~=:~~~·~~;.~ca~.ı- vi~ ile ne görüştü? 

londra'nıo fikrine göre; Almanya'nın bir doğu andlaş grattan haber veriliyor: 
Yugoslavya baıbakanı Sto· 

yadinoviç'in yakında Parise 
yapacağı ıeyabata siyasal 
bir önem verilmektedir. Yu· 
goslavya hükumeti, dıı siya· 
sada öteden beri olduğu gi· 
bi bundan sonra da Fransa 
ile daima dost kalmağa ka· 

nıasıııa girmesini a:sağlamak kolay olmıyacaktır 

Sovyeı - Fransız andlaşması imzalanırken 
lı londra S (A.A) - Almanya lngiliz bükü metinin cevabı 
11"Ciaıeti, Fransız - Sovyet bugün Londradaki Alman 

•11lııaıa11 hakkında lngilte- büyük elçiliğine verilmiştir. 
'•deıa izahat istemiştir. Hatırlardadır ki, Almanya, ........ 

Fransız • Sovyet anlaşmasının 
Lokarno anlaımasile bağ· 
danması ( teklif edilmesi ) 
mümkün olup olmıyacağı 
hakkında Lokarno anlaıma
sını imzalayan devletlerin dü· 
şüncelerini öğrenmek iıte· 
mişti. 

Sanıldığına göre, lngili.ı 
cevabında bu iki anlaıma 
arasında hiçbir karııtlıL ( te· 
zat ) olmadığı fikri ileri sü· 
rülmektedir. Londrada dü· 
ıünüldüğüne göre, bundan 
böyle Almanyanın bir doğu 
Avrupası anlatmasına girme· 
sini sağlamak kolay oJmıya· 
caktır. 

rar vermiş bulunuyor. 
Belgrad 5 (A.A) - Ka· 

binenin dünkü beyanname· 
ıini Belgrad gazeteleri şevk 

ile karıılamakta iıe de Zag· 
reb gazeteleri beyanname 
hakkında tam bir ıükut mu· 
hafaıa etmektedirler. 

M. Hull 
Çin·japon 1 Romen 

Japonya isted~ğini Hazinesi işi 
Uabeşistaoa verilecek 
cevah, dftşllnfllerek 

hazırlanacaktır diyor 

• • • lıtanbul 6 (Özel) - Genel 

temın etmıstır s~va~ta Petresburg'a nakl~· 
' dılmıı olan Romanya bazı· 

- ----·----- nesinin iadesi hakkında Sov· 
Koca çin, nihayet japonyaya yetlerle Romanya arasında 

me'kel oldu gitti 
il lıtaııbul6( Özel) - Japonya 
b.' Naııkin hükumeti arasında 
J "\ile gelen itiliftan sonra 
~t:llYanın, Çin'de manen 
b 111 olduiu Paristen ha· 
r tr •eriliyor. Bu habere gö
~ Nankin htıkümeti, bun· 

la, Japonya tarafından tayin 
edilecek ve resmi dairelerin 
kootrolunu, Japon memurları 
ifa edecektir. 

Başbakan 
f k •onra Tokyonun muva- Siirt'i şereflendirdiler 
~b~t.ını almadan gerek Çin 
dı al~nde ve gerek Çin'in 
y 1 11Y•ıaıında biç bir şey 
'P•nuyacaktır. 

d, J•Ponyanın son zamanlar· 
itl• tle geçirdiği şehirlere 
~e, buralardaki memur-

baılıyan müzakereler, bir 
müddet için inlutaa uğra .. 
mııtır. 

Vimbldon 
Tenis kupa maçları 
Londra 6 (Telsizle)- Dün M. Hull 

yapılan Vimbldon tenis kupa V •ıington 5 (A.A) - Dev· 
maçlarında finale kalan genç Jet adamlarının söylediklerine 
lngiliz şampiyonu Perry ile göre, M. Hull; Habeı impa· 
Alman Voo Cramm karşı• ratorunun başvurmasına ve· 

laşmışlar; bu maçta Perry 6-1 rilecek cevab eyice düşünll· 
6·4 ; 6-4 galip gelmiş ve lerek hazırlanacaktır; demiş
Vimbldon kupasını almıştır. tir. ...... ·~· ~-

Tahlisiye gemisi de hava aldı ! 

Fransa, Habsburğlar mes'elesinde 
küçük itilaf devletlerile beraberdir. 

Hab5bmg hanedanı 

Paris 5 (A.A) - M. La· diyevinde Habsburg mes'e
val ile M. Spalaikoviç ara· !esindeki Fransız ıiyasaıının, 
ııadaki görüşmede Avusturya· küçük anlaımanın bu mes· 
nın Habsburg hanedanına eledeki siyasasının eşi oldu· 
ait kanunların ortadan kal- ğunu hatırlatan yetkili kim· 
dırılması için olan karara seler, Fransanın bu alandaki 
dokunulmuş olduğu sanılıyor. durumunun deği9memiı ol· 

M. Laval'in 15 Marttaki duğunu söyliyorlar. ............. 
Hava Tehlikesi 

Adana ~iftçilerinin 
yüksekhamiyetleri 

Mahsullerinin yüzde üçünü ha· 

va kurumıına bağışladılar 
Ank.ara S (A.A) - ltyar· 

ların her ay aylıklarının 

yüzde ikisini T. H. kurumu· 
na vermeleri kararını duyan 
Adana çiftçileri bir toplaob 
yaparak ürünlerinin yüzde 
üçünü üç yıl için bava teh· 
likesini önlemek itine yar· 
dım olmak üzere bava ku· 

rumuna ayırmıya ıöz vermiı· 
lerdir. Bu veritten yılda iki 
üç yOz bin lirahk bir gelir 
umulmaktadır. 

Italya 

Mısır 
p 

Sevkiyatı devam 
ediyor (Torkia) Vapuru Rakı 

Kaçakçıları yakalandı 

Du .. n Yu .. zdu .. ru" ldu.. lk!çeşmelikte Salih usta ~o- ~· lltrıuklarına mu-
~alıat olan haşere 
16

1
•tanbul 6 (Özel)- Mısırda 
rlhıeıı y • b. h bH , tu11 enı ır aşere, u· 

•• Y•z Dıahsulitı ve bilhas
ta L P.•aıuldar üzerinde müthiş 
Qtıbat 

bU'-11. Y•pmaktadır. Mısır 
"'llllet· b bir 1

• u haşere ile esaslı 
b,lcblii

1
cadele açmııtır. Ziraat •11 .... 01111 b ıı, çekirgeden a: ufak 

itti u hııereden bir kilo 
rene ı,· ·ı· . li ır fi ın vermektedır 

lllü •terenin verdiği zarar 
llaıeb t'I tek 1 e 1 e Mısır pamuk 
o le . b 11 u yıl noksandır. 
ı . 
1
8Yan nıı çıktı 
•tanbuı ç· 'd k. J ••lcerl . - ın e ı apon 

1 erıııi • trı 11 1 
~ ııyan çıkardık· 

'/ •ıaıyor. 

Siirt 5 (A.A) - Baıbakan 
lımet lnönU buglla Siirt'e 
ıelmiıtir. 

Vapur; 150 ton buğday boşaltarak 
oturduğu yerden kurtuldu 

Yirmi sekiz Haziranda Pe· 
likan feneri karşısındaki Ke· 
mik burnu mevkiinde kara· 
ya oturan, Yunan bandıralı 

Torkia vapuru dün yüı.dü· 
rülmüş v.e gemi yoluna de· 
vam etmiıtir. 

Kurtarma ameliyesi biraz 
müşkül olmuıtur. Acente ta· 
rafından kiralanan iki yel
kenli motör, Torkia vapuru· 
nun bordasına yanaımıı ve 
vapurdan vinçle 150 ton 
buiday bu yelkenli motör· 
lere bopltılmııtır 

Bundan sonra gemi kendi 
kendine yüzmüş ve oturduğu 
mahalden derin sulara açı-
larak demirlemiı, motörlere 
boşalttığı lSO ton buğdayı 
tekrar aldıktan sonra Ham· 
burg'a mütevec.ihen hareket 
etmiştir. Gemi kumluğa otur
duğu için hiçbir zarara uğ· 
ramamııtır. Torkia 'ya kurtar
mak için Çanakkaleden ge
len gemi kurtarma Türk so5· 
yeteainin Sezar tahlisiye ııe· 
miıi, acente ve vapur kap· 
tanı ile anlıpmıdıj1ndı11, 

kagında oturan Ahmed oglu 
Salih'in beraber yaşadığı 
Balıkesirli Havva ile birlikte 
rakı çıkardıkları zabıtaca 
haber alınmış ve dün evde 
ansızın taharriyat yapılmıştır. 

Taharriyat neticesinde bir 
fıçıda 100 kilo kadar cib
re ile rakı imaline mahsus 
bir teneke kazan bulunmuş 
ve kaçakçılar yakalanarak 
ihtisas mahkemesine veril· 
miıtir. 

vapur yüzdürülünceye kadar 
Kemik burnunda demirli 
kalmış ve sonra Çaoakkaleye ltalyan Faşistleri 
hareket etmiıtir. lstanbul 5 (Özel) - 60 

Torkia vapur kumpanya· nci Italyan süvari alayı ile 
ıının Pireden İmdad için beraber bir parti da gönüllll 
gönderdiği Grigoryas Yapu· ' asker ve bir kısım mühimmat 
ru da dün limanımıza ıc1- doiu Afrikaııoa sevk edil· 
mittir • mittir. 
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Bir lngiliz muharririnin çok önemli makalesi 

Me k.ezi Avr ıpa'yı aJt .. ftst 
e ecel olan tehlik.e 

ı~L~H~TTI~ 
EYYUBi.~~' 

Adolf Bitler., Avuslurya'dan 
manya, Lehistan'la niçin 

vaz geçemez, Al
dost oldu?. 

4 
6 Temmuz • 1935 .. Yaza11: M· 

Tefrika No. 95 

Kudüs kı~alının sarayından bir nedime kaçırılnııştı~ 
Meşhur lngiliz muharrir· 

ferinden M. L. Namir, Al
manyanın bu günkü dış si
yası hakkında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

- " Genel kanaat, Al
manyanın Rusyaya göz dik
tiği merkezindedir. bunu, 
bizzat Hitler bile bütün acu
na karşi söylemekte ve his
yatını saklamak lüzumunu 
hissetmemektedir. 

Son tecrübeler, Almanya 
için şarka teveccüh etmek, 
en kolay ve en istifadeli bir 
iştir. Bununla beraber Al
manya'nın en eski düşmanı 
PoJonya'dır. Polonya, 1933 
senesine kadar her Al
man nazarında ortadan 
kalkması lazım gel~n bir 
memleketti. Fal..at Hitler, 
Polonya ile dostluk temin 
etti. Bu değişiklik, insana 
emniyet vermek bakımından 
dikkate değer bir mahiyet· 
tedir. Almanya, belki de 
vakit kazanmak için böyle 
bir dostluğa ihtiyaç hisset
miştir. Bununla beraber1 

Almanyanın yukarı Silizya
dan vaz geçemiyeceği fik
rinde bulunanlar dn az de
ğildir. 

Alrnaoya'nın şimdiki siya
sası; l usy ya düşman ve 
Polonyaya dost görünmek 
alanındadır .. 

Polonyamn, Rusya aleyhine 
teveccüh ettiği çok defa gö· 
rülmüştür. Buna rağmen, 
Polonya, günün birinde Al
manya ile birlikte Rusyn'ya 

barbetmek mecburiyetinde 

kalırsa, zannetmiyoruz ki Al

man askerlerinin Polonya 
topraklarından geçmesine mü-

saade edilsin. Zira Polonya-

öztiirkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-44 -
1 • 

2 . 

Müşahede • Görüm 
Tarzı rüyet - Görüş 
Örnekler: 
1 - Son Almanya gezi
sindeki Görümleriniz 
hakkında bir konferans 
verir misiniz? 
2 • Bu mes'elede Görüş · 
lerimiz ayrıdır. 
Mecmua • Dergi 
Örnek: Niçin bizde fikir 
Dergileri az çıkıyor ? 

3 - Mazannei su • Karalı 
Örnek: Dün tutulduğunu 
yazdığımız adamın Ka
ralı takımından olduğu 

saptanmıştır. 

4 • Muaf • Bağışık 
Muafiyet • Bağışıklık 
Örnek: Gazete kağıtla· 
rının gümrük Bağışıklı· 

ğı kalktı 
5 - Muayene - Bakı 

Örnek: Evlenecek olan· 
lar doktor Bakısından 

geçerler. 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime· 
)erin Osmanhcaları kuJJaoıl

tn!rmasıoı rica ederiz. 

Bay /Jith•r 
lılar pek ala takdir ederler 
ki, Alman orduları, Rusyaya 
geçmek için köprü makamın 
da kullanacakları Polonya 
topraklarandan bilahare ko · 
Jayca çıkmak istemiyecek· 
lerdir. Bunun içindir ki, Rus· 
ya'ya karşı bir Alman - Leh 
ittifakı, her zaman kabar
cıklı bir manzara göstermek· 
ten hali kalamaz .. 

Hal bu merkezde iken 
Almanyanın şarktaki siya
sası neye karar kılacaktır? 
Hıtlerin düşüncesi nedir? Şu
nu nazarı dikkate almak 
J az1mdır ki üç Almanya m -v
cuttur. Ren nehri alanındaki 
şarki Almanya, Prusyanın 

h kim olduğu şimali Alman· 
ya ve Tunaya mücavir olan 
cenubi Almanya; Hiodenbug 
ve Lüdendrof, -ki bunların 

her ikisi de Prusyalıdır· 

Prusyanın Polonya aleyhinde 

ki temayyüllerini hiç bir za
man inkar edememişlerdir. 

Hitler Avusturyalıdır. A
vusturyah Almanlarsa, Avus
turyadaki Polonyalılarla, da
ima haşır ve neşir olurlar. 
Hitler'in Polonyalılarla dost· 
luk akdetmesi, ihtimal ecda
dından kendisine intikal 
eden bu hissiyat sonucudur. 
Şimdi şu manzara karşısında 
Almanyanın siyasası nedir? 
İıab edelim : 

Almanya, hiçbir zaman A
vusturyadan vaz geçemez. 
Zira Avusturyamn dörtte üçü 
Almandır. Bunun için, Al· 
riıanyanın Polonya ile dost· 
luk akdetmesi, Avusturyayı 

ilhak etmek maksetdile Tu
naya yapacağı her hangi bir 
hareket esnasında arkasının 
Rus korkusundan azada kal· 
masını temin içindir. 

Bu kombinezondan Alman
ya olduğu kadar Polonya da 

memnundur. Zira Afmanya

nın, nazarları, kolaylıkla ve 
uzun bir müddet için şimal
den uzaklaştırılmış oluyor. 

Avustuyayı ilhak için Al
mayanın yapacağı herhangi 
-Deı•mnı dördt1ttni .~alıifede -

Zayi Makbuz 
hmir fırıncılar kooperatifi 

namına lzmir Ziraat banka
sından almış olduğum 141587 
nmarah para makbuzu kayb 
olmuştur. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü kalma
dığını ilan eylerim. 

Muvakkat idare he
yeti başkam 

Osman Çağın 
~---~----.............. ~~ 

Kral, akıbetinden endişe ediyordu. 
Kadınlar şövalyesi şimdi pısından içeriye meçhul bir lara, düklere bağrıyord~r 

büsbütün afallaşmıştı . genç giriyordu. Uzaklardan - Rica ederim, kr•1.~ 
- Lüiz mi, Lüiz mi?. gelmiş, seyyahlara benziyen ~ın .. akib':.ti~e karşı be~~ 
- Evet, birkaç güne ka- bir tavrı vardı. bıgane goruyorum. d'' 

dar gelecektir. Haydi her • * • tane Şövalye gönder 
1,ır 

kes atına. Marş!. Ve gine bu gencin Ku- Geri gelmediler. Ne eal' 
Onlar konuşurlarken, di- düs'e vardığından iki gün düştükleri belli, ne de ~ 

ğer taraftan birkaç Türk sonra akşam karanlığı düklerinden malômatıP1 f,ı' 
süvarisi, ağaçların altındald basarken Kudüs'ün ayni ka· Sonra Genç bir ya~aoCl~r 
Şövalyelerin mızraklarını top· pısından Şam istikametine Kraliçenin dairesınd'lllef 
Jamışlardı. doğru giden iki atlı göründü dar girerek bir ne 

1 ktİ' 
SalAbeddin gülerek atına ve yolların tozluluğunda, git- kaçınb gitmesi oe deıııeyl 

sıçradı. Şövalyeler de baş· tikçe ağırlaşan bulanık ka- düşünülüyor musunuz? r ef 
farını sallıyarak atlarına bin· ranlıkta kaybolub gittiler. bunlar isterlerse, kr• ıÇ 
diler. Bir süvari dizi kolu .,. * • de, beni de kaçıracakl•'' t 
ttraEJarını sarmıştı. İlerledi- iki ordu, Taberiye gölü - Fakat Haşmetoıe• 
ler. Bilmedikleri yerlere doğ· yakınında karşılaşmışlardı. müsaadenizle söyliyeyi~·jl 
ru kaybolub gittiler. Kudüs kralı, baştan başa ipekli Sus Kont, dinleıııt diİ 

• * • çadırının içinde, etrafında temiyorum. Bu Salabed bİ' 
Üç gün sonra Kudüs ka- toplanan asılzadelere, kont- Eyyubi, artık başımız• ' 

A ı Eski Diplomat gaile olmuştur. Lüizio 
0~ ~ m eri {. a tarafından kaçmlmadıj• 

Katolik papası oldu malüm? dt 

Hay,f utları ispan
yaya da yayılclılaı" 

Çin cumurluğunun ilk mü· - Belki., Yalnız şunu 
essislerinden Loşink Şiyank, şünmek lazım: ,1 
Brükselde çekilmiş olduğu Kraliçe hazretleri do 1 
bir Katolik kilisesinde res· ken niçin Lüizi kaçırfl~ 
men papas olmuştur. Çin Öyle değil mi ya?. BeO ef 
diplomatı, Versay muahede- fikirde değilim. Biziıııle 
sini imzalamış, uzun müddet 
sefaretlerde bulunmuş ve leniyorlar. 
1912 yılında Pekinde kabine Kral, yerinden fırlad•: 4' 
teşkil etmiş çok değerli bir - Evet, zaten beP~d'rfı 
diplomattır. kızdıran bu değil IP

1 :tt 
sasını soyarken yakalanmış Loşiok Şiyank, Belçikada Bizimle eğleniyorlar. Sa ti' 
ve mahkemeye verilerek iki büyük bir aileden kız almış natımız, kudretimiz, şevk:; 

Amerika haydudlarından 
bazıları, son zamanlarda Is· 
panyaya geçmiş bulunuyor
lar. lspanyonlların, 11 genel 
düşman,. adını verdikleri bu 
haydudlardan biri, Madrid· 
de büyük bir mağzaoın ka· 

gün içinde 34 sene ağır ve 1926 yılında zevcesinin mizle eğleniyorlar. ~ aalll 1 
hapse mabküm edilmiştir. veEatile siyasal hayattan u· bu defa hepsinin in~ik•"'b" 

Madrid adliyesi Amerikalı zaklaşarak, şimdi papas ol· alacağım. SaliheddıPı -~ 
haydudu "1 numaralı genel duğu Katolik kilisesine çe- nimle uğraşmanın ne de 
düşman,, diye kaydetmiştir. kilmişti. olduğunu anlıyacaktır.. dl 
-~\\llllllllllllfllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU/&. Onlar konuşurken, ark•~• 
~ ~ . bub',.. 

l'l'ürk Hava l(urumu - ~~ç~:i~:~;~. kralıçe ~ 
- - Elindeki mendili dişle · 

Hicaz hüküm-eti Aka- :;_ Büyük Piyangosu --~ ~::~~:i ::.b·ı~~=:~;~~ 
casının sözlerini duy 

11

0
l 

Emir Suud'uo Londra'daki temasları 

be ve Maan'ı ı·sıı·yor ~ Şimdi)1e Kadar Binlerce Kişiyi - sinirleniyor,duda\darııı• 
- retle büküyordu. ,.,. 

. . ·-• . . . ~ Zengin etmiştir. = - Aptalı. Aptal!. 1'• bi' 
Bu ıkı şehre nıukahıl Hıcazdakı pet- ~ . = nan kalbini bile çald•r .. •

0
0,11 

;El 9.cu terlıp 3.cü keşide 11 1'emmuzdadır= kral, elbette ki bir egl~e'' 
rol İnıtiyazları lngiJizJere verilecek __ § • - bir maskara olur .. Sali ıs•' 

B k Ik 50 000 L• d = din gibi bir kabraoı•~,ı 
Hicaz Harp gemisi alıyor. ~ üyil ramıye: ' ll":l ır: karısı olmakisterdiın· f• 

Halep - Londrada bulu
n an Hicaz Veliahdı Emir 
Suud ile Hicaz dış bakanı 
Fuad Hamzamn lngiltere hü· 
kümetile iki hükumeti ilgi
lendiren önemli mes'eleler 
üzerinde konuşmakta olduk· 

ları haber verilmektedir. 
Görüşülen mes'el •lerin en 

önemlisi şunlardır : 
Hicaz hükumeti, Akaba 

ile Maan'ın Hicaza ait iki şe· 
hir olduğunu ileri sürerek 
bunların Hicaza verilmesini 
Ingiltereden istemektedir. 

Buna karşılık, Hicazdaki 
maden veya petrol imtiyaz
Jarının lngiltereye verilmesi 
teklif edildiği de söylenmek
tedir. 

Bundan mada, Hicaz 
hükumeti kayıklarını ko-
rumak için lngiltereden 3 
parça küçük harp gemisi ile 
bir miktar silah ve cephane 
de satm lacakt?•. 

Haleb - Gazete muha· 
birleri Hicaz bakanı Fuad 
Hamza ile bir mülakat ya· 
parek, Paris'te Fransa hü
kümeti ile yapılan konuşma· 
lar da Emir Suudun Suriye 
tahtına getirilmesi mes'ele· 
sinin onaylandığına dair çı
kan haberlerin aslını sor· 
muşlardır. 

Fuad Hamza, Paris'te 
böyle bir şeyin katiyen ko
nuşulmadığını ve ne kralın 
ne de Emir Suud'un Suriye 
tahtı için bir emel besleme
diklerini söyledikten sonra 
demiştir ki: 

" - Veliaht yakında, Su
riye, Lübnan, Filistin ve 
şı.rki Erdeni ziyaret edecek-
tir. Ancak bu ziyaret biç 
bir zaman Suriye tahtı 
mes'ele1ile ilgili olmayıb, 

bu memleketlerle Hicaz ara
!Undaki münasehatı kuvvet· 
lendirmek amacını gütmek-
tcdir .. 

= = ne çare?. § Ayrıca: 20,000, 12,000, 10,000 lira ik- ~ Arkası 

~ miyelerle(20,000) liralık mükafat vardır.~ -· ~-·-u ... ıu_s_all!lll,...._. 

\ııııı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı1111~ B i r 1 i k 
lzmir defterdarlığından: 
Sahibinin vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen mahmudiye mahallesinde kuyulu sokağında 
kain 7-1 sayılı dükkan ilin tarihinden itibaren 21 gün müd
detle miizayedeye çıkarıldığından almak ve pey sürmek isti

yenlerin defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri 2-6· 10-15 1944 

lstanhul evkaf müdürlüğünden: 
Beyoğlunda mis sokağında 1 no. lu binanın tadilen inşası 

eksiltmeye konmuştur. 
A - Keşif bedeli 22134 lira 70 kuruştur. 
B - Şartname ve projesi 1 lira 12 mukabilinde lstanbul 

heyeti fenniyesinden alınır. 

C - Eksiltme 22 temmuz 1935 pazartesi günii saat 16 
da evkaf müdürlüğündeki idare encümeninde yap•lacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliJedir. 
E - Muvakkat teminat 1661 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin mimar ve mühendia oJma

ları ve bu gibi yapı işlerini İ)'i bir surette yaptıklarına dair 
eai!d ibrez ey!eme!er? !~zm.ltl•r. 2 6·10 .. 14 1955 

Cflndelik eiyasal gıız.e~el)k~ 
Sahibi: Haydar Rüşdu 

Neşriyat müdürü: 
IIamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 ci 

ifıİll 
Adres : lımir 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 " altı aylalı 

ilan şartlar• 
Resmi ilanlar içio ·~jll1t 
Maarif cemiyeti ı Jil' 

bürosuna müracaat 

melidir. . d•r'' 
H • ·ı· l 1 
ususı ı an ar : 

1 ı •' hanede kararlaştır p01' 
Basıldığı yer : ANA 
matbaası -·---, 
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TC!J Q Ki y E --- Olivier.ve şüreka· 
~ Temmu 93~ 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANVASI 

-::ı. ı R ;/·,\ AT sı Limitet vapur 
L /. U 1 acentası 

" SA TURNUS ,, vapuru elyevm limanımızda olup 4 tem• 
muzda Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman· 
Jarı için yilk alacaklar. · 

BAN~ASI ,,.. 
{ 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
'RAl-IA b Of; r .. ~LQ~ ........ ıım: ................ ___ .... ~ ........ r;.-. ...................... .. 

11~=.İ:em fotoğ ·afhaue ve 1 VV. ~· ~: Vaıı 
fotoğraf malzeme mağazası Der Zee 

IJ 
foto rını.ıa Rı1stenı beyin fotoğraflıauesi, lzmirdc e11 ıyı 
ltıQ ı:aı çel.melde şölırcı bulan bir san'aı ocağıdır. En 
t,,,d~ 1'1Pesenı olanlar dahi, burada çektirdi/deri fotokraf· 

Ol). 
lJ rtıemnun kalmışlardır. 

g~" anıza ltı1stem beyirı, f otoğra; mulremesı sa1<111 ma· 
ı sı da 1 ·ı . . . l l . ö •ıe,. • mu ıtercm ml1şterı crınm ınce zev • erme g re 
d,,. r;~u rtıulları, fotoğrar nıakiµelcri11i bulmulu~mf1kta· 
<İz~~ ııyarcı her şeyi ispata kafidir. 

ll' • Daşturak caddesi, Refik çarşısı) 

lsta~b ve , r ı ya 
~eker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 

1erınayesi 3,000,000'fürk lirası 
atan bul Bahçe kapı dördüncü V nkıf han 30- 40 

s,~}~11_1il' Evkaf müdürlğünden: 
48 g Cınsi Numarası Vakfı Mevkii 
36 c.., 56 selatin oğlu tamaşahk 
85 dükkan 6 pazaryeri cami altı 

18() llıağaza 9 ,, esir ham 
lso dükkan 268 mumyakmaz h.veli tilkilik 
96 " 266 " .. 
4S .. 266·1 ,, .. 

144 arsa 33-31 ,, " 
160 ev 10 emine beJkis sanatlar mektebi ar. 

& Co. 
DELYTSCHE LEVANTE LıNlE 

"VVINFRID,, vapuru 8 
temmuzda bekleniyor, 11 
temmuza kadar Anvers, Ro-
ter dam, Ham burg ve Brem en 

için yük alacaktır. 

"DROMORE ,, vapuru 14 
temmuzda bekleniyor, An

vers ve Liverpoldae yük çı· 

kardıktan sonra Burgas, 
Varna, Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 
TUNA HATTI 

.. DUNA,, v ıpuru 4 Tem
muzda bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 

yük alcaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u· 

liyct kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 

165 '' 10-16 mısırlı zade istanköy hamamı ıı·-~----••--• 
130 dükkan 291 çolak mehmet ağa çorakkapı D O K T O R • 

N o. 2007 • 2008 

120 " 129-123 rumkuş mesçidi keçeciler 
40 ~~ 55-73 sarı hafız hastahane c. Ali Agah 
84 ukkan 7-8 müftü mustafa çerçi oğlu hanı Çocuk Hastalıkları 

240 lllağaza 3 manisada veli mescidi mirkelam hanı Mütehassısı 
168 ;" 76 arnavut oğlu fevzi kaşa 11·inci Beyler Soka/51 N. 68 
10() ~~ın 34 basan boca tuzcu sokak Tel<'/011 3452 

9o d~kkan 30şeyhülislam hüsamettin eski balıkpazarı ----------• 
24 ul<kan 2s ,, ., ,, ~atılık motör 
2S k " 35 şerefiye camii bozyaka 
35 abve 34 

1)5 fıtın 
33 

'' " 
y ev 11 " 

\ .llkarıd 28 saçmacı zade dellaJ başı 

Cendeli Han. Birinci kor· 
d Tel. 2443 on. 
General Steam Navigation 

Go Ltd. 
"PETREL,, vapuru 8 tem

muzda Londra için yükleye
cektir. 

Ellerman Linyn Ltd. 

"RUNU,, vapuru 12 tem· 

muzda Londra, Hull ve An

versten gelip tahliyede bu

lunacak ve ayni zamanda 

Hull için yük alacaktır. 

" DRAKO ,. vapuru 29 
temmuzda Hull, Anvers ve 

Londradan gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londta ve Hull için yük 

alacaktır. 

Doyçe Levante Liniye 

•
1 ANGORA,, vapuru 12 

temmuzda Hamburg, Brc

men ve Anvcrsten gelip tah
liyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

• Kitaplarmıza Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt İşleri Y nph
1

r

nıak isterseniz : 

* Ylm'ı KAVAFLAR * 
Çarşı:;ı nr/a 34 Numarada 

.. - Ali Rıza · · 
Mücellitbanesine uğrayınız. 

" HERMES ,, vapuru 10 temmuzda gelip yükünü boşalt· 
tıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

'' ORESTES .. vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
" SMALAND 11 motörü 7 temmuzda Hamburg, Copen· 

hagen, Daotzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve iskandinavya 

limanlarına hareket edecektir. 
" V ASALAND 11 motörü 18 temmuzda Roterdam, Ham

burgn, Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve ls
kandinavya limanları için yUk alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PFLEŞ ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barseloo için yük alacaktır . 
Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NA VIGA TION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam eefer 

" RINOS u vapuru 21 temmuzda lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamiş: Uindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsil it., için ikinci Kordonda T abmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

: .. 
Taze teıniz ııcuz 

ilaç 
Her türlii tuvalet çeşitleri 

I aıı di Niizhet 
Sıhhat ~~c·za ne. i 

Ruşturak No: 37 • =-·-Ö-ks-fir-en-lc-r!_l\_tu-l·~--1.,,,,,,mrm111r11rrrırımmrrrr11mırrııırrıırıırıı11111111rırırı ııııırmummırııırı ımır• 
.~ ~ • • • • ..... • .,J 

•• • • • ·~. • .......... ,.,. f,. 

laka (Oknmeııtol) ~ Zlliİf yün ll}Cl 8UC3tJ 
öksnrnk şekerle- ~ 

rini tccrnhe cdi· ~ -Türk Anonim şirketi-
niz.. _ 

~ _ Bu mnesscse, iki ynz bin lira sermaye ile 

:Q _ teşekkül etmiş ''c Dj Ory eııtal Karpet l\fanu· 
fakçörcrs Linıited (Şıırk halı) şi~kcıine niı 

g2 - izmirde llnlkapınnrdnki kumaş fabrikasını satın = 
almıştır. f,abrika bntnıı teşkWH ve tesisat ve nıils· = = tahdiıııini ile e kisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· _ 

- rihindcn itibaren yeni şiı·kct tarafından işletil· = 
~ ıııektedir. Her nevi ynıı iplikleri, kumaş, hatta· -
~ _ niye ve çorap imal edilecektir. l\lnmultltın cnısa· = 
~ = line faikiyeıi her tarafta takclir ve kabul cdilmi~tir. = 

Ve Pül'jen ~almpuı ~ 

en üstiin bir müs· ~ 
bil şekeri olduğu· > ~ 
Kuvvetli mfishil -a 
nu unutmayınız. ~ 

istiycnlcr .Şahap bJJ 
Sıhhat snrgnn ~ 
haplarını l\laruf m 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano 1 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

- Bu mamulat Peştemalcılar haşnula eski Orozdihnk ~ 
,- ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sutaş fob- ~ 
1- rika içinde yupılmakıudır. = 
= Posta kutusu: 127 ~ -
_ Telgraf adresi: İzmir~- AJsnncak = 
= Telefon ouınarası 2432 ve 3564 := 
im 111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111111ııillll!.1!11111111111ıı11111111 m.-

1-S iimer Bank-... 
Fabrikaları mamulatı 

Yeı·li malların en iyisi, en sağla
mı, eıı ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beyl{OZ kunduraları 
Bakırköy bezleri 

-
1•~kfi a Yazılı vakıf akarata temdit müddeti zarfında 

tfı~da çıkınadığından ilin tarihinden itibaren bh ay 
P"?:: lakla ihale yapı!iıc1ğı il5.:. olu::ıur 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize 

ilôc ofunuı·. 
l 

dar ULOSAL BiRLİK 

1 

gaıetesi id~rehal!esine mü· 
caat etmelidirler. 

e •••!" aı...,,..- lll!IM "!!' 

Süıner Bank yerli mallar pazar~ 
Izmir suh :asiude b1ılursunuz 

• - ı.:.·· ., ·- --
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Acun durumu, gittiçe tehlikeli bir bale giriyor. herkes endişede 

Kara bulutlar" her tarafı sardı. Ame-
/ 

rika müdahale ederse ne olacak? 
Fransa erkanıharbiyei umumiye başkanı, Romada neler konuştu? Paris 

gazeteleri, Fı·ansa için emniyet tertibatı alınmasını istiyorlar 
lstanbul, 6 (Özel) - Pari8'e dönmn, olan Fransa 

erkuuı harbiye başkanı General Cameleo, Roma'da 
ltalya erkanı harbiyei umumiye başkannı General Bu· 
doğluipo ile yaptığı temaslar etrafında kabineye izahat 
\'ermiştir. (l\laten) gazetesi, Roma temaslarına hoynk 
önem vermekte ve Fraosaoın emniyet tertibatı alması 

IOzumunu ileri sOrmektedir, (Tan), (Pöti Parizien) ve 
diğer gazeteler, Avrupa'mn kara bulutlar içinde yu· 
\•arlandığını yazmakta ve bugOokO durumda son de· 
rrece endite duymaktadırlar. 

fstanbul, 6 (Özel) - f ogiltere hO.kômeti; ftalya-Ha· 
beşistan ihtilafının aldığt son şekil mflnasebetile barı· 

şın tehlikede bulunduğu ileri sO.rerek Avam,,kamarasından 
geniş salahiyetler istiyeeek ve mOdafaa tahsisatının bir 
miktar daha ziyadeleştirilmesi için yeni reşebbQsatta 

bulunacaktır. 

fstanbul, 6 (Özel) - Paris siyasal mahaf ili, Ame· 
rika'nın Habeşistan mes'elesinde bitaraf kalmak isti· 
yece~ini Omid ediyorlar. Aksi halde durumun daha 
ziyade fenalaşacağı muhakkak saydıyo~. 

Finans Fransız • Italyan Dosluğu Fransız 

Bakanlığındaki hırsız· Şah denizinde ita]. Akademisine soo ?1.il 
lık nasıl oldu yon frank veren lngılız 

Ankara 5 (A.A) - lçiıle· 1 • ı d lstanbul 6 (Özel)- "Yefe,, 
ri b~k~~·~ğı basın geneldi- yan ara verı en~a a adında bi~ lo~Uiz, öldükten 
rektorlugunden: sonra varıslerıne kalacak olan 

Maliye bakanlığında yapı· mirası hayatında tevzi eder• 
lan bir hırsızlık hakkında Bir Ingiliz gazetesi;bu, G. Camelenin ken, Paris akademisine de 
bazı gazetelerde görülen ve , • • • 500 milyon frank ayırmııtır. 
bir birine uymayan haberle- Roma zıyaretı sonuncudur dıyor Bu para ile akademinin mev· 
rin iç yüzü ve doiruıu ıu· Paris, 5 (A.A) _ Bir in· tarihli Roma anlaımalarile c.ut nukudu, Qçte bir nisbe-
dur: giliz gazetesi, Şap denizin· ltalyaya terkedilmiı olduğunu tınde artmıt b!lunuyor. 

Finanı genel direktörlüğü· deki Doumeria adındaki o· 1 ·1· h . bildirmektedir. Bunun için ır ngı ız mu arrı· 
nün masası üzerinde bir zarf Fransız adasının ltalyaya 

müstemlekit arazisine aid • • k .. ı· 
içinde ve ıahsa ait olan bir terkedilmesini General Ga- rının ço onem ı 

1 • R , olan bu uzlaıma ile bu ga· k ) miktar para bir odacı tara- me enın oma yı ziyaretinin ma a esi 
b. 'b. ö t zetenin babsettig"' i Fransa ile 

fından alınmııtır. Para bu- ır aonucu lr1 ı g ı er• 
mı'ıtı'r ltalya arasındaki sllel görücı-

lunmuş, ıuçlu odacı adliyeye · ., 
Salahiyettar mahafil; bu meler arasında biç münase· 

verilmiıtir. 

Habeşistan 
japonya'dan silAh 

alıyor 
lstanbul - Habeıistan Ja· 

ponya'dan mühim miktarda 
cephane ve silah alacaktır. 
Fabrikalara siparitler veril· 
mittir. 

Allah-Abat'taki 
Bnynk yangın 

Istanbul - Allab-Abat'ta 
bllyük bir yangın olmuı, bin 
kadar ev ve dükkin yan· 
mııtır. 

Dayak atını~ 

adanın 7 ikinci kinun 1935 beti yoktur. 

--------------------Zabıtamızın muvattakıyeti 

Kahramanlarda 
Bir Ev Soyuldu 

Soygunculaı:, iki çift elmas küpe, 
bir saat ve bir tabanca aşırmışlardı 

Kahramanlarda Şemıiye Bundan ıoara araıtırmaya 
sokatıada Konyalı Abdur· baılamıı ve bu usta hırsızları 
rahmanın bir aydanberi bot yakalamııtır. Hırsızların ev· 
bırakılan evine hırsız girmiı !erinde: yapılan taharriyat 

neticetindc, kiremitliğe uk· 
ve birçok kıymetli e11alar lamıı oldukları iki çift elmas 
çalarak kaçmııtır. küpe ile bir ·aaat ve bir 

Zabıta; vak'adan haber· 
dar olur olmaz derhal tab- tabanca meydana çıkarıl· 

mııtır. 
kikata baılamıı ve evi ıo· Soyguncuların çaldıkları 

- Baştarafı 2 inci sahifede
bir hareketten husule gele
cek sonuçlara gelince; böyle 
bir hidise, Avrupa barııını 
baıtan başa tehlikeye dütil· 
recek, Karpat dağlarından 
Adiryatik denizine ve Ça
nakkale boğazlarına kadar 
uzayan saha · alevler içinde 

kalacak ve bu suretle Av· 
rupa siyasası alt-list ola
caktır. 

Çekoslovakya, ya mabvo• 
lacak ve yahutta Almanya 
tarafına geçecektir. Roman· 
ya ile Yugoslavya, Macar 
ve Bulgar tehlikelerile kar· 
ıılaıacaklardır. ltalya, artık 

Avusturya üzerinde bir rol 
çeviremiyecek ve kendi men
faatlerini korumak kaygusu· 
na düıecektir. 

Bu hidiıelere karıı batı 
devletleri seyirci kalırlarsa, 
merkezi Avrupa baıtan bata 
bir Almanya hekemonyaıı 
olmaktan kurtulamıyacaktır. 

Spor: 

Hava kurumu ~ 
pası final maçı 
Yarın bisiklet varışı, atletiıoJ 

"' 
müsabakaları da yapılacaktır 

Geçen hafta Altınordunun saat uzatılması k~r~~ 
Bucayı yenerek finale kal· mııtır. Bu maçı bili ı 
ması ile Altayın Göztepeye rulu üyesinden Bıb• 
mağlübiyeti hava kurumu Alp idare edecektir· 
adına yapılan turnova fina- Takımların geçeo. 
listlerini belli etmişti. Yarın yanlış tekildeki tertl 
finalist olan Altınordu ve değişiklikler olacıi',. 
Göztepe takımları heyecan· ediyoruz. 
lı bir yarışma yapacaklardır. Bisiklet yatlfl 
Bu maçı kazanacak takım Gelecek hafta y• 
hava kurumu kupasını ala- 80 kilometrelik bOylk 
cak ve bu turnovanın ıam· 1 t h rlık . e yarışına azı 

pıyonu sayılacaktır. Kuvvet üzere bisiklet kurul• 
itibarile birbirlerine çok ya· fından yannki p•"' 
kın olan bu iki takımın ya· Torbalı yolu üıeriod• 
pacağı bu sonuncu müsaba· kilometrelik biıikJet 
ka, lımir sporcuları tarafın· yaptınlacaktır. Yıtlf -
dan ilgi ile karıılanacaktır. çullu'dan baıbyacık_.ılt 
Maçı gene geçen haftaki gitme, 25 gelme ıoP" 
hakem K.S.K. h Riza ida- tirilecektir. 
re edecektir. Atletizm varış 

Balkevi finali 
Dün de yazdığımız gibi 

birbirlerini yenemiyen Eıref 
pap • Bornova takımları 
yarın halk sahasında tekrar 
karıılaıarak Halkevinin bu 
maç için hazırladığı tild 

mlikifatanı aralarında paylaıa· 
caklardar. Maçın tekrar be
raberlikle neticelenmesi ib· 

" Atletizm kurulu 
yarııları yArıD da ~ 
edecektir. Bu ba~ 
ırama ıöre; 200, 
silr'at, 110 maaiaJı,d 
yarım mukavmet, 4 
4X1500 bayrak 
gülle, sırıkla atlaıo• 
raları yapılacaktır. _ .. h 

kalar saat 14 te bar 
timaline karıı oyunun yarım tır . 

Salihli ile Sakarya 
kımı karşılaşaca~ 

Maç için lzmird;n hakenı gidi 
Gediz şampiyonu kim olacll~ 

Maniıa, ( Hususi ) - Bu puvan farkla bitir•8,. 
hafta Pazar günü saat 11 de bu haftaki 11119 
Sakarya ve Salihli takımları ehemmiyet verlllİf ''t11 
ikinci devrenin ilk karıılat· dan gelen en kıylllf '{I 
masını yapacaklardır. Birinci cularından sol b• 
devrede Sakarya'ya mağlüb sol iç Orhanı da al, 
olan Salihli; geçen haftaki Salihli gençleri d 
oyununda çok muvaffak ol- kazanmak suretilı f'.:..t 
muı ve Sakarya'oın bera· luğa yaklaımağ• ı•r· .. 
bere kaldıiı Yıldırım ıporla ceklerdir. Bu 111ı_ÇJit. 
1 -1 berabere kalmııtır. Bu lıkla beklenmekt...-. 
maçı Sakarya kazanıru, geçen defa ya~t•f,,ır 
ıampiyonluktaki mevkiini likte çok iyi bır bdl,4 
bir kat daha kuvvetlendire· kan lzmirli Bay /4 Jıtit· 
cektir. Birinci devreyi bir girgin idare edece 

Teşviki sanayi kanunundan ill11 

·oe eden müessese sahipler• 
iktisat Vekaletinden: ~ 

Bayraklı'da Bornova cad· 
desinde Hüseyin oğlu Ömer, 
ıığırları bahçesine bıraktığı 
için Hamid oğlu Nafiz'i 

dövmüş ve yakalanmııtır. 

Rauf 
lstanbul'a vardı 

lstanbul - Aftan istifade 
ederek dönen Rauf, buraya 
geldi. 

yan hırıızların Abdürrezak diğer eıyaların yerleri henüz 
oğlu Mehmet, Isa oğlu lı- bulunamamııtır. Yakalanan 
mail ve Bekir oğlu Abdul· hırsızlar Adliyeye teslim 
lah olduğunu teıbit etmiıtir. edilmiılerdir . · -------··· .. 

Sanayi müesseselerine gönderilmiı olan ıu•1 ,:;;ıı 
mucibince tertib edilecek 1934 ticari senesi İl c _, 

N Qfus sayımı beı nllsha olarak tanzim edilmesi ve bir nUıb~~-· 
!etimize gönderilmek üzere engeç 31-7-935 tarı f'l 

20 Ilkteşrin Pazar postaya verilmesi diğer dört nilshanın iıe yioe.t ~"" 
kadar mahallin en büyük mülkiye memuruna ver;;.~ 

Memurlara ev 
Ankara - Hükümet, 9 

milyon lira sarfile memur 
apartmanları yaptırmağı ka· 
rarlaştırmııtır . 

ltalya'da 
Faşizm aleyhtarlığı 

lstanbul - ltalya'da Fa· 
şizm aleybtarhğı baı göster• 
miıtir. Mussolini'oin siyasal 
basimları tabrikita baılamıı· 
tar. 

Sövdü diye 
Ayaklarından yara· 

lamış 
Çukurçeıme'de Yakacık 

sokağında oturan Rifat oğlu 
Münib; kendisine söven 
Ömer oğlu Abdullah'ı bı
çakla atır surette yarala· 
mııtır. 

Abdullah Memleket has· 
tabanesine kaldmlmıf, Mü
nib yakalanarak adliyeye 
veriJmiıtir. 

Kösele hırsızları 
Sinekli caddesindeki Meh

med Ruıen deri ve kösele 
fabrika11ndan bir kanat çii 

Rakı içerlerken 
Kavgaya. başladılar 
Ali oğlu Selim, Mustafa 

oğlu Ali çavuı, Ramazan ve 
Kasım birlikte Yeni müza· 
yede bedesteninde rakı içer· 
lerken kavgaya baılamıılar, 
Ali çavuş üzerinde taşıdığı 
çakıyı çıkararak arkadaıı 

Selimi böğründen ağır su· 
rette yaralamıştır. Carih ya· 
kalanmıı mecruh Selim ya· 
rası ağır · olduğundan basta· 
haneye ka1dmlmııtır. 

kösele aııran Abdullah oilu 
Ömer ve Muhiddin oilu Meh 
med, kaçarlarken yakalan· 
mıtlardır . 

gnon yapılacak ilin olunur. 6-9-13 ı j 

20 llkteşrin 1935 Pazar QJJ" 
günü memleketin her tara- lzmir milli emlak mOdnrlOğ , 
fıoda genel nüfus sayımı ya· H lk k" .. tb dd · 250 ,, umar•b ~ 

1 k 
a apınar agı ane ca esınee · ,, n foJ""' 

pı aca tır . ,, ,, ,, 248 numaralı ,, 
1 - Nüfus sayımına esas ,, ,, ,, 250-1 nu111ar•111ıt' 1 

o~m.ak 
0

Üzere Belediyelerce ,, ,, ,, 250 nu°!aralı d~ ıf 
butiln bınalara numara ko· Burnova havuz baıında 25 eski 25 yenı nu111•' d8~~' 
nulmaktadır. Bornova medrese sokağında 11 eski9yeni numaralı 1ıtlll 
2 - Numarasız binalarda Burnova kiirt ömer sokağında 8 numaralı dOlı J 

oturanlar hükümete haber Bayraklı karanfil sokağında 10 numaralı dllklı11:.,r vermeğe mecburdurlar. Otur· Karııyaka alaybey meydan sokağında2taj o umar• 
1 

f 

duğu bina numarasız olduğu ,, ,, " ,, .2-1 " " ~~~ 
halde haber vermiyenlerle Yukarıda yazılı emvalin peıin para veya •,.-~ 
bu numaraları bozan ve si· mübadil vesikasile ödenmek üzere 18-7-935 perd•f' 
len ve kaldıranlar için para r taat 15 de miUkiyetleri ıatılmak Ozere mOz•1~,.~ 
cezaıı vardır. muıtur. Taliplerin o ıaatta milli emlik mlldllrl P'',. 
6-13·20·27 3-10-17·24·31 teıekkil ıatıı komiayonuna mllracaatlara. 


