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Yab·udi aleytarlığı Alman· 
Yada giltikçe ilerliyor. Ya· 
hudi mOesseselerinden biri· 
il° ıo nıildOrQ sokak ortasında 
~ilrülmiiştOr. 
...____~=-------------------------• 

-· -· _. -. 
~ıl : 2 - No : 458 Telefon: 2776 

• ULUSAL • • 

lzmirde çıkar, aktamcı ıiyaıal gazetedir 

- Cumartesi - Aguıtos 10 1935 
------------------------

Italya mfistemlekat nazırı 

Sinyor Lesona, Italyanın, 6 
ay içinde Af rikada elli sene
lik iş gördüğünü he)'&D et
miştir. 

Fiatı (100) Para 
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Habeş • Italyan lıarbioio öuüne geçmek imkanı kalmamıştır. 1 "Türk Kuşu,, için 

ltalyaıı, gazeteleri Cenevre gevezeli- Uzmanlar tetk.ik:le-
ğe ve tehdide istediği kadar de- rine devam ediyor 

-·-· VaID ededursun, diyorlar•• Dünk~ paraşutla atlama tecrühele-
p rı çok alaka uyandırdı 
ederal meclis; Italya -aleyhine ha~ckett;-buıuoan bir Avusturyalı, beş Şehrimizde 
1 -bulunan Rus 
talyan ve iki Fransızın lsviçreden çıkarılmasına karar vermiştir.. mütahassısıarı 

Anıerika, Roınaya bir diplomat göndermemiş. ~~~:::::~:: 
~o dirler. 

"•le lb~, 9 ( A.A} - Gior· berlikte en ziyade göze çarparı Para ş u-t ç'u 
... D Italya gazetesi basın hadisenin silah altına alınan -" p Anobin'in dün· 
9 .. "0 Paganda bakanlığının son yeni fırkalardan birinin kü atlaması~ 
dtrkYılı bildiriğinden bahse- malul göoüHülerden ve son çok :alika ~ 
k,, ~11• Duçe'nin doğu Afri- harpte vuruşmuş olan eski ya'i"dırmış, bin-
•~e: •çıo alınmasını emrettiği muhariplerden mürekkeb lerce halk bu 
'-Yr tedbirlerin ihtiyaçlara olduğunu, bunun ise hüku atla;.şi görebil· 
••kı llıı. olarak düzenle ve met rejimi ile ulus arasın- mek için birin-
diiiıı~ır surette tatbik edil- daki tam kaynaşmanın bir cikordo~a ve 

G Yazıyor. belgesi folduğunu kaydet· Karşıyaka'hla;:: 
Ce tııe ayni gazete diyor ki: mektedir. da sahil~ d.ol· 

did ll~~re gevezeliğe ve teh- Berne 9 (A.A) .:::- Fed;. muşlardı.9fSaat 
ttajt ıstediği kadar devam ral meclis; lsviçre ile ltal ,on yediye d~f-
tı" 11

• .. Büyük imparatorlukla- ya a;asındakf iyi~ünue- ;;--bt;" , uçak-
.. U •~cud• getirdikleri mi· betleri bozacak harekette Seydi köy :iıti· 
~iyttı dGnya tarihinden ıile- :bulunmuş olan bir Avustur·t kametind~(i:°' 
~k~Ctktir. Bu işte biricik c..ı yalı ile beş İtalyan ve iki 
~tt:lb Faşist hükümetidir. ltalya kralı M. Mu~solini ile bir ge:ide Fransızın fsviçre toprağı 
•t,,'lbalar (münakaşalar} ve :rak doğu Afrikaya gönde- kıtaların yerini tutmak üze· dışına çıkarılmasına karar 
ttkı.~ girmeler ancak karı~ rilmek üzere ordudan 7 fır· re bir o kadar yeni fu ka vermiştir. 

Q it •ebep olabilir. ka ile siyah gömleklilerden teşkil edildiğini ilive eyle- Vaşington 9 (A.A) - Dış 
'11._ ll i•zete son günlerde 6 fırkanın seferber edildiği- mektedir. bakanlığı Amerikanın resmi 

•ıa tedbirler sonuncu ola· oi ve ayni zamanda giden Giornale D'ltalia son serfer- -Devamı 4 üncü Sahifede-

J &ıongolistaoı da ele geçirmek istiyor lzmir Ilha ylığına 
r1aponya'nın Asya- kim ı· .1 k? 
._.a yay.ılma siyasası · ge _!rı ece · 
V Namzetler arasında Fazlı, Murad ve 
~kı11 bir zamaıı<la orta Çini de dahiliyeci Vehbinin ieimleri var 

e e geçirecek olan japonya bura-
larda neler yapacak. 

"· M 

gösteren "Japonya Çini yu
tuyor" başhklı şu yazıyı da 
gözden geçirelim: 

J apooya şimali Çinde iler
ledikçe uzak şark hekemon
yası faaliyetinde yeni bir 
merhale belirmiş oluyor. Ja-

1 ponyanm diğer ulusların bak· 
!arına karşı gösterdiği ria
yetsizlik artık hiçbir tarafta 
hayret uyandırmıyor. ·Yalnız 
merak edilen nokta bu se· 
ferki tecavüzün ne lraddeye 
kadar ilerlediği ve ne gibi 
tesirler ve akisler· barakaca
ğıdır. 

~ "ıa.. J . 
ı~d, 'Pon mes'elesi hak-

~~•kıAvrupa gazetelerinin 

1 ~-.,, •1rı nıakaleler ve mü-

Evvelemirde bilinmelidir 
ki bugün şimali Çio'de mües
sir politikanın kontrolu Ja· 
ponların eline geçmiştir. 
Nankin rejimi Peipiog ve 
Tientsio 'de bulu~an bütün 
hükumet kıtabnı geri çek
mektedir. Japonya'nın be
ğenmediği bütün Çin me
murları istifalarını vermişler
dir. Şimali Çın'deki Komin· 

~ a •rın f'k' , l•Yt d ı ırleri, dikka-
)' brı ır. gün geçmez ki, 
'taı., ••ınında buna dair 
ti çıkmasın. 

4 .. 1''" Ilı ' . ~tik... eı eleıi hakkında 
18 Doktai nazarını tank tubeai dajıtılmııtır. 

Manisa ilba-.,·ı Murad Germen 
" 

Ankara 10 (Telefonla) - Hbayı Murad'ın, Bursa ilbayı 

Trakya genel müfettişliğine 

at~nmış olan Kazım Dirik· 
ten boşalan lzmir ilbaylığına, 
kimin tayin edileceği henüz 
kat'i surette belli değildir. 

Bununla beraber Manİ!la 

Fazlı'nın isimleri kuvvetle 

söyl~nmektedir. Bunlar ara· 

sında dahiliyeci Vebbi'nin 
de ismi mevzuu bahistir. 
Maahaza en kuvvetli namzed 
Murad Germen'dir. 

----------------~--------~ tejik vilayeti olan Cbabar'ın Bugün Nankin hükumeti 

Peipinğ-Tientsin havalisinde, 
Japonya'oın tasvip edeceği 
memurları tayin ile meşgul
dür. 

Ehemmiyeti haiz bir mes' e· 
lede iç Monıoliıtan'ıa Stra• 

akibetidir. Peiping ile dış 

Moogolistan'ın merkezi olan 
U rga arasındaki iki kervan 
yolunun her ikisi de Cha· 
bar' dan geçmektedir. 
-Devamı diJrdılnca sahifede -

mir üzerine gel· 
mit ve bir iki • 
tur yapmıttır. 

Saat tam on 
yediye on kala 
uçak üçüncü 
turunu yapar-
ken paraşutçu 

Anohim uçak· 
tan atlamış .ve 
iki yüz metre 
kadar paraıu· P«ıraşutcu denize inerken köşede M. Anolıim 
tunu açmadan yuvarlanmış· şerken bunu bırakmak mec
tır. Bundan sonra paraşut buriyetinde olduğumdan, • havada bir mendil gibi dal- paraşutun suyun üzerinde 
galanmıı ve açılmıştır. Sov· fazla kalmasını temin mak· 

yet uzmanı yüz metre kadar sadile ikincisini de açtım." 
b~ şekilde inmiş ve ikinci Buna rağmen paraıutler 
paraşutunu da açmıştır. Mü- denizde kaybolmuş ve bu
tahassıs ikinci paraşutu aç- lunamamıştır. Bu sabah bir 
masının sebebini şöyle izah dalğıç, batan paraşutleri 
ediyor: aramağa başlamıştır. 

- "Beher paraşut on kilo lzmir'de kurulacak olan 
ağırlığındadır. Denize dü· . nmınmı 4 ncü sahifede-______ ._. ...... ~-

Katil adliyeye verildi 

Aydın bira fahri
kasındal\.İ ciııayet 

~------... --~~-
Direktör l\ıl. Enıil . Hayfeı~'e Fransız 

hastahanesinde ameliyat yapıldı 
Aydın bira fabrikası di· bira fabrikasındaki cinayetin 

rektörü M. Emil Hayfer'in sebebi şudur : 
üzerine yedi el silah atarak Fabrikada kavaslık yapan 

yarahyan ve fabrika direk- lbrabim, geceleri fabrikayı 
törünü kurtarmağa çalışan dolaşıp kontrol saatını vize 
makinist, Türk tebaasından etmemekte imiş ve bazı yol· 
M. Tiber Zelmeki öldüren suzlukları da görlilmüş, bu
bira fabrikası kavası Deb· nun üzerine kavas fabrika
reli lbrabim, zabıtaca tabki· dan uzaklaştırılmıştır. ibra
katı ikmal olunarak bu sabah .him evvelki gün tekrar fab-
adJiyeye teslim edilmiştir. rikaya alınması için yalvar-

Yaptaj'ımıı tahkikata göre - Devamı dördünc:ıl sahifede 
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IIl a Ill f 
• = Yahudi aleyhtarhğın

da cezri yil ril yorlar 
Paris - Frankford'da bir 

- Yahudi ile temasta bulun· ;: ı Tıirl Ç<'\ c. -
: 10 8 935 Çnıruz • -
: w 're rıkd unıaro , J !? =-

doğundan dolayı Naziler ta· 
rafından yüzü katranla bo
yanmak suretile teşhir edi
len bir Alman kızı, mahke
meye müracaat ederek Na
ziler partisi aleyhine dava 

açmıştı. Bu dava, müddeiu· 
mumilikçe kabul edildiğin

den, Nazilerce tazyik edilmiş 

diğer bazı Alman kadınları· 
nın da ayni şekilde davalar 
açmak için hazırlandıkları 
söyleniyor. 

A 
10 Ağustos - 1935 .. Yaean: M· 
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Makous, gozlükleriai te
ı "z le meşgu olan Hanri 
Da\•ul'ld'un yüzüne bal h ve 
t bessümle: 

Al ah bi ir daha neler istiye
..: k? Bu sıc kta o odanın 
· çinde patlıyacak ben-
::ie bu delinin elinden 
bu suretle kurtulmuş olaca
ğım. 

- Yat ğına cibinlik koy• 
dun mu?. Pencerelere de 
~el koymağı unutma! 

Madam Pontes ile kocası 

Tosti arasında cereyan eden 
bu mükalemeleri dinliyen· 
ler, pansiyonun hakiki mü· 
dürünü anlamakta güçlük 
çekmezlerdi. 

ücumu düşman sol cenahtan yapmış ve 
Türk ordusunu mağl"b etmişti. ~ 

.. ı:ıac• 
Bütün fırkalar, alaylar, di kumandanlarını toplamış- şimdilik arkamızda sıgı ştf 

yerımız yoktur. Her ıe t 

göstereceğimiz gay r.e 
80

;. 

imana bağlıdır. Biz, ıı:ı; st~ 

ayrı ayrı dillerle yemin edi
yorlar, bağrışıyorlardı ve on· 
ların gürültüsü, ağır, derin 

bir ses dalgası halinde bir 
taraftan bir tarafa akıyordu. 

Saleheddin Eyyubi de ken· 

tı ve şunları söyliyordu: 
- Vaktimiz dardır, size 

çok söz söyliyemiyeceğim. 

Askerlerim, Arkadaşlarım!. 
Bizim için yardım görmek 
ihtimali kuvvetlidir. Fakat 

Habeşlerin casusluk teşkilatı çok kuvvetlidir 

• . ôJur yet ıçm çarpışıyoruz. ğıS-

- Emin oluouzki, ben de 
madam Honbard'ın yüzünü 
henüz görmedim; bununla 
her her itiraf ederimki, bu 
kadını bir kerre görmek irı
terim. Şayet mösyö Donti, 
bu gece beraber gelirse bu 
kadını ziyarete mubeyyayım, 
Kora, bundan sonra yaz ca· 
ğım piyesler için bu kadının 
bana bir mevzu teşkil ede
bileceğini söyliyor. ve teş
vik ediyordu. Kendisini gör-

mek istemekliğim, en çok bu 
noktadandır!. 

Tosti zevcesinin tenbihine: 
- Pazartesi günü bunla· 

rı koyacağmı sana söylemiş
tim. 

ltalva 
... ı 

ven 
Habesistana nereden 

' sıl taarruz edece i 

insanlık için ölmüş oJscSıar 
Düşman ordusunun bu~ıilll 
da tutunub kalması, d' O 
için büyük bir tehlike t:;~e· 
burada kaldıkça kuffe .~· 
cek ve o nisbette de ~ Ç•' 
yetimiz fenalaşacaktır. dııll 
lışmak bizden, yar 
Allahtanl.. .. ordO 

Bu kısa beş on soı, ~· 
b ı te 

efradı arasında der •. tr 
Kora: 
- Bu akşanı MadtımHon· 

hard'ı görmeğe g itmeyi
niz, Berd, sana yalvarırım. 

dedi. Fakat ccvab alama· 
dı . 

Bu esnada Madam Pon· 
tes göründü. Kiracılarının 
yemekten memnun olup ol· 
madıkları sormak istiyordu. ı 
Mösyö Merd Makuo , ma
damı görünce: 

- Madam Pontes, düşü· 
nüyorum, acaba bu günler
de pencerelerimize tel ko
yacağınızı ümid edebilir mi
yiz? Ben henüz sivri sinek
lerden rahatsız değilim. An
cak tam ça1ışmağa başJıynca
ğım sıralar da sinek misül
lü diğer bir sürü hayvancık· 
lar işime mani oluyor. Bilir· 
siniz ki, ben geceleri eser 
yazmakla meşgulüm. 

Modam Pontes, üzüntülü 
bir tavırln: 

- Oh rabbim, bu Tosti 
ile benim halim ne olacak? 
Tostil Tosti burnya gel! Ha
ziran geliyor, sea bala pen
cerelere tel koyacaksın, kaç 
defa söyledim, bu işi ynp 
d. ' ıye ... 

Madam Pontesin kocası 
T osti, kızgm ve yorgun bi;' 
halde idi, zevcesinin yüzüne 
bir kerre baktı ve sonra: 

- Hakkın var; fakat boş 
duruyor muyum? Bir sürü 
·şler arasında bir de Madam 
ionhard'ın angarynları eksik 
o)mıyor. Şimdi de, pencere· 
Jere demir parrnaklıkJar, ka
pılara yeni kilitler istiyor, 
bunlarda yapıldıktan sonra 

11 

20 llkteşriu azar 

Deli kadın, ihtikar yaptı
ğımdan bahisle beni mahke-. 
meye vereceğini söyliyor ve 
korkutmak istiyor. 

Donti, karı·koca arasıntla 
bu münakaşa devam eder· 
ken tatlı bir hafiflik duyu
yordu, Norma, birdenbire, 
cıöründü. Şık giyinmişti, tath 
bir tebessilmle: 

-- Madam Honhard, bu 
gece yemek vaktinde misafir 
kabul etmiyor maahaza saat 
8 den sonra belki kendisini 
ziyaret edebiliriz. 

Mösyö Donti, kendisile 
sakın alay etmiyeceksiniz! 
O, bizimle belki de biraz 
laübalifik yapar, fakat siz, 

ona bakarak ciddiyetinizi 
bozmıyacaksınız!. 

üçüncü fasıl 
Saat, aşağı yukarı 8 bu

çuktu. Günlerden Cumartesi 
idi. Donti, madmazel Norma 
Paiç'in refakatinde olduğu 

halde, sım - sıkı kapalı bulu-
• 

nan madam Honhard'ın ka-
pısı önünde göründüler. Nor· 
ma, beyaz ve nermin elini 

kaldırıp kapıyı çalacağL. es· 

nada içerden bir es geli • 
yordu: 

- Amma ne deli bir ih
tiyarsın ya !. 

Bu lakırdılardan sonra çıl
gıoca bir kahkaha koptu ! 

Madmazel Norma, Donti' 
nin kulağına eğilerek yavaşça: 

( nwam eAecel; ) 

Ulusal 
n· 

l li 
Gün delil ili ynıml gazete 

3nbibi: Haydar Rüşdü Öktem 
giin .. yapılacak Neşriyat miidürü: 

20 Ukteşrin 1935 Pazar Hamdi :Vüzlwı 
günü memleketin her tara- T elefoo: 2776 
fında genel nüfus sayımı ya- Adres: fımir ikinci 
pıl caktır · Beyler sokağı 

1 Nufus sayımına esas Abone şart'arı: 
olmak üzere Belediyelerce 70 kuruş senelik 
bütün bin fara numara ko-
nulmaktadır. 400 " altı aylık 
2 - Numarasız bin farda ilan şar arı 

oturanlar hükumete haber Resmi ilanlar için : 
vermeğe mecburdurlar. Otur· Maarif cemiyeti iJinat 
duğu bina umarasız olduğu bürosuna müracaat edil-

helde haber vermiyenJerJe I ' melidir. 
bu numar ları bozan ve ı:ıi- H susi ilinJar : idcre-
Jen ve kaldıranlar için para 

1 

hanede kararlaıtırılır 
cezası vardır. Basıldığı yer :ANADOLU 

6-13·20·27 3·10·17-24·31 matbaası liillii:lll~•· 

Mussolininin Aferikaya giclerek Adua'da bir söylev 
veı·mesi bel eniyor. [~aheşlerin askeri kıymeti .• 

rar edilmiş ve büyük bır 
sir yapmıştı: Askerler; aPI' 

- Ölünceye kadar ç 
şacağız! 

Taymis'in 'Adis- tehlikesinin kor· D' b .. ı 
kunç bir biçime ıye agrıştı ar. ıi~J' 

Ababa'ya gönder· Ve bu aralık da JIJU 
diği özel ayları, girdiği ikinci teş· lar çalmağa başladı. bİ' 
gazesine yolladığı rin aylarında var Düşman fırkalarınd•ı:ı,ııı' 
bir yazıda Habec kuvvetle yeniden k h' da)' 

Y başlctnacaktır. Bun rinin ar ası ne ır.e doP 
ordusunun durumu d D"" · d ııe da da hareket yor u. ıgerı en 
ve İtalyanların ya· t ı, 

noktası, Ual-Ual uzanmış ı.. ""yle b11 

pacaldarı hücum- olacaktır. Eyyubi ordusu şo 
ların hangi taraf- Ual. Ual hare· cephe tutmuştu: ,. eddiO 
lardan geleceği ketlerinin arkası· Ortada bizzat Salah ,r· 
anlablmaktadır. nı 1 n g i 1 i z S o • sağda Meliküzzil, onuO 0ıd• 
Aytarın bu ya· Dogu Afrika'sınduki iıalya askerleri IJir manevrada ma 1 i sinin s ı· kasında Zihrüddin, '1'.ut' 

zısına göre, Habeşlerin mo· rafından tahkim edilmiş ve mrı koruyacak ve Adis·Aba· Muzaffereddin, yanıod• pif'' 
dern harbın nasıl bir şey bundan başka, ayrıca elek- ba hükumetinin fikrince, bu beddin kumandasında ıc•d' 
olduğundan haberi yoktur; trik cereyanı verilecek olan hareketler, imparatorun öz rıbekir fırkası, daha ar adi~ 
tan ve uçakların etkisine dikenli tellerle örülmüş ol- ili olan Harar ve Adis - A- Nablus hakimi HüsaılJe ııÔ' 

b k k r•sı verilmesi gerek olan önemi duğunu bildiriyor. aba olma üzere i i yüğ· sağ cenahla merkez a oıir' 
vermemektedir; onun için en Bu hat boyunca asker kıt'a· rümde harbın ana hareket· Seyfiddio, önde Kürd ~· oe 
iyi silih, ok ve yaydır. ları ve tanklar toplanmıştır. feri olacaktır. Su yetiştirilmek 1 . d Ah d ;,lu A 1 

erın en me o,,. tJerİ·· 
Aytar, diyor ki, Habeş, · Habeşliler, Adua ovasının şartiyle, Harar yolu tank Aslan Boğanın ku''e ,ol 

hücum etmek için aşağıya birgün içinde işgal edilebi- ve taşıt araçlı kıtalar tara- d .. ıııao • 
f ilk hücumu uş ~u"cu1" doğru saldıran bir uçakla, Jeceğinden şüphe etmiyorlar JDdan kolayca aşılabilir. P 

ceplıeden yaptı. ı:ıert 
yaralanıp da düşmekte olan bu hareket hazarlığının, Mus· ltalyan askerleri, ikinci gün . ·ı0~• , 
bir uçag" ı ayırd edememek· ıolini'nin Ag· ustosta buralar- Harar şehrine varabilirler. kalkan kuvvet, bııı \'etl~ 

nisbetle faik bir kU~ ,.51j' tedir. Buna karşı Habeşlerin da yapacağı göret ile de il- Habeşistan bu hareketlere f ,., 
haber alma icleri akılları gisi vardır. Sözün kısası şu- karşı ne yapacaktır. Habeş Bunlar lngilizlerle ~ u'' 

y d id•· 
durduracak ölçüde iyidir. dur: Habeşistan; Italyanın orduları, kuzey ve güney ların karışık or usd~ Sili~' 
Bütün esmer derililer, içle- gelecek ayda harbın başla· Habeşistanı arasını bağhyan yet iyi giyinmişler 1' ôiııÇ• 
rinde, müslümanlar da ol- masını bekliyor. bu barba yollar olmadığmdan birl:ıfr- Jarı kuvvetli, atları da 
duğu halde, Habeşlilerin başlanmazdan önce Mussoli· )erinden ayrılmış bir durum· "k . ısı' 

çevı tı. 8,pıf ,, 
yanını tutmuşlardır. ltalya ninin Adua'da bir söylev dadırlar. Adis - Ababadan Sol cenabtao . ç şrDlı' 
sınırlarında bir çok oymak· vermesi de gözönünde tutu· kuzeye, çok sarp olanı yal· iyice kızışmıştı. Bır k bO' 
lar içerilere doğru 'yayılmış· luyor. nız iki yol vardır. Bu böyle merkezde bulunan für 

Aduadan yapılacak olan olmakla beraber imparator, 111 

lardır ki, bunların hepsi ca- ileri hareketile birlikte Eritre orduların belki birbirlerile kümdarı. b•S1rP 
1 k k d - Eyvah • diye sus u yapma ta ır. tarafından da yandan Bar- bağlanmasına faydası ola-

8 ı.ayn ki d 1 h k kaybediyoruz. bd~ı· u ıs a ar an ge ~n a- ra a·Gaş'a doğru bir ileri bilecek 900 kamyonu bir "' ı 
ber .. e ı"ne H b ı·ı it 1 Fı"lhakı"ka uzaktao <4~•' uz r ı a eş ı er, a • hareketi yapılacaktır. Bu yan araya getirmiştir. Nede b" 111• .. " 
yanların ilk Önce kuzeyien hareketi, belki Gondar'a olsa her iki alanın birbirle- lınca müthiş ır 
saldıracaklarını anlamışlardır. kadar gidecektir. Ancak, rinden ayrı oldukları ayların gözüküyordu. 

1 
uşt&J· ~:: 

Bir sömürge habrı için çok 37 mili geçmiyen bu vadide getirdiği bir misalden de an· Sol cenah bozu ııı ı01Şı 
1 

büyük bir rakam olan 250 yapılacak olan ileri hareke- !aşılmaktadır. Aylar im para· nize doğru parçsl~~ 02sıı d j 
bin kişinin oraya toplanmı tinin ark.ası ile olan bağları torun, güneyde bulunan 7 çıp gidiyordu · D~~ . yı~t~ 
olduğu haberi doğru çıkmış- her vakit tehdid altında bin kişilik muhafızlarının si- peşi sıra kovahyor'kle de" 
hr. Bunların arasında 250 kalacaktır. ltalya, belki uçak- lahlarının kuzeyde hiç rast· sol cenah, bu taıY• ~· 
bin ömürge askeri var- ları ile süel bir üstünlük lanmıyan silahlar olduğunu dökülecekti· 1 Jllerlce'ı dır. Buna karşı ltalya Soma· elde edebilir. Bütün bu ha· söylüyor. Hükümdar derb9 

'. ııısts'1", 
1• • d 50 b I 1 k d k" k ti den bıt · f>.' ısın e in ta yan as eri rekette ltalyanlar da, üsnomal Güneyde, karargahları Ha- e 1 uvve er •-etti· ' 

d F k k t f d v u se\'~ b'f var ır. a at, yapılaca ilk bir ölçüde savaşçı bir halkın rarda olan 15 bin kişi var- o ara a ogr barP 
hücumlar için daha büyük xaşadığı alanlarda yandan dır. Kuzeydeki karargah Ma- tık her cephede ·ıss' 
önemi olan şeylerden biri de gelen hücumlarla karşılaşa· kallededir ki biricik uçak lamıştı • retle 1 ıı 
it lyrınların en kuvvetli süel caklardır. alanı da (alt; uçak) burada Merkezden bu .5~ g6'e 
hareket noktasının Italyan Bu düşünceler dolayısile· bulunmaktadır. dat gönderil°?e~ı~ ar ; fe! 
lrnloğınn pek de hoş kaçmı· dir ki, hareketlerin böyle İmparator güney ordusuna arslan yüreklı 1

1ş ceP~:S.t 
yan Aduanın karşısında bu- bir gelişini Habeş genel kumanda edecek ve şimdilik - Hemen karŞ ~e b• 
lunmasıdır. Bu iki nokta ara· kurmayı üzerinde derin bir Adis·Ababadn bulunan ve Diye bağırı11ıŞ bİ' 
sıodaki uzaklık 18 mildir. etki yapmamaktadır. Habeş Belçikalı subaylar tarafından ileri atılmışt~ ·· ııasıı 00~· Burasının bütün sınır bo· genel kurmayı Aduada ya· yetiştirilmi.ş olan muhafızla- Diyarıbekır fır 51 ile d0f' 
yunca yüksek ve hakim te- pılacak olan hareketlerin rını demiryoliyle taşıtacaktır. yarım sağ manevr:151111J ·~•'' 
pdere uzun menzilli toplar parlak sonuçlarından sonra Taymisin ayları diyor ki: ruca Rişar'ıo k•:,eıcli ~"ıssı' 
dizilmiş olan beton platform- Eritre ordusunun büyük bir Habeşler çok iyi bir asker- müştü. Aslan Yu Jii yır• 
Jarı yapılmıştır. kısmı vapurlarla İtalya So· dir. Cephanesini korur, bü- bu hattı bir tür 

Taymis'in aytarı, bütün malisine taşınacak, fakat yük kıtalar halinde gecele- yordu. 
ııaır boyunun ltalyanlar ta- hareketlere, Ogadada ııtma - Devamı 4 -arwtl sahifuh-
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Amerika jlzmirsicilli ticaret Olivier ve şdrekft· N. v. Fratelli Sperco Vaptir Acentaaı = 
1 "" _ı L. . VV F H Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI Si memur ugunnan: sı ımıtet vapur · · · cakt D z "CERESn vapuru 7 ağustosta Burgaı, Varvna ve Kaıteace 80 YBDJ}10r (O. Z. Bakkaloğlu) ticar~t er ee 

p f e t s limanları için ylik alacaktır. 
A •r.iı - Röyter a1'ansının üovanile ızmirde KaraOsman ac n a 1 & c "GANYME 
"111 k O. DES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağuıtoıa erı adan aldığı haberlere oğlu hanında 6 numarada Cendeli Han. Birinci kor· DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 
llr~, Amerikanın muhtelif ~erli dokuma iplik ~e ~air Tel. 

2443 
kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman-

ltbırlerinde b _ ticaret ahm ve satım ışlerıyle don. ..DERIND]E" vapuru ha· ları için yük alacaktır. 
1110 aş gosteren v O z 8 kk 1 vl Ellerman Linyn Ltd. len liimammızda olup An- "CERES,, vapuru 26 agvustostan 31 agvustosa kadar tbiı 81 ki . ugraşan . . a a og u· 
'•111 edi ca :6r,Şşıd~etle ~e- nun işbu ticaret ünvanı tica· "FLAMINIAN~ vapuru ay vers, Rotterdam, Hamburg Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
lerc:e b j~'· ehırde ~~z- ret kanununun 42 nci mad- sonunda Liverpol ve Svven· ve Bremen için yük almak- yük alacaktır. 
lı.at 1 a sıcakların tesınle desi mucibince sicilin 1463 seada gelip tahliyede bulu· tadır. SVENSKA ORIENT LINIEN 
ler dı anmış ve bazı kimse- numarasına kayt ve tescil " ALIMNIA ,, vapuru 9 

e ba t h k nacaktır. " NORDLAND ,, motörü 20 ağustosta Roterdam, Ham• llıark 8 8 aneye na lolu- edildiği ilin olunur. ağustosta bekleniyor, Bre-
B en Yolda ölmüştür. fzmir Sicilli Ticaret " DRACO " vapuru 29 men, Hamburg ve Anversten burg, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oslo ve 

11 
•ene A 'k d h" t d H il A k k k 1 k d" ı· 1 h k t d kt' ~6ı:ıı me11 a a u· Memurluğu Resmi emmuz a u , nvers ve yü çı araca tar. s an ınavya ıman arına are e e ece ır. 

dı b •~ren sıcaklar, yıllar· Mührü ve Namına Londradan gelip tahliyede "ANGORA,, vapuru 19 ağus· SERViCE MARITIM ROUMAIN 
de 

11 

erı görülmemiş derece- f. Andaş bulunacak ve ayni zamanda tosta bekleniyor, 22 ağus· " ALBAJUL YA,, vapuru 11 ağustosta gelip ayni gllnde 

,Ufftkıc:ıdır. imzası L d H il · · "k tosa kadar Anvers, Roter· Malta, Napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
"mm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııımıı111111111U1&_ aı::a~~ır. ve u ıçın yu dam, Hamburg ve Bremen Hamiş: llindaki hareket tarihlerindeki değitikliklerden 

il§ 'f --~- için yük alacaktır. 
!:! • • k H K - Doyçe Levante Liniye SERViCE DIRECT Acente mes'uliyet kabul etmez. 1 Ur av a uru m u - . ANGORA " vapuru 13 D ANUBIEN Fazla tafsili! için ikinci Kordonda Tahmil •• T abllye 

§ B = temmuzda Hamburg, Bre· TUNA HATTI ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 1 üyü k Piyan gOSU - men ve Anversten gelip tah· "TISZAn motörü 11 ağus· edilmesi rica olunur. Telefon: 2004- 2005. 2663 
1 !iyede bulunacaktır. tosta bekleniyor, Buda-

1§ Şioıdiye kadar binlerce kişiyi = Not: Vurut tarihleri ve peşte. Bratislava ve Viyana 
_ için yük alacaktır. 

ısı: _ vapurların isimleri üzerine 
E zeD!!l•D etmı· ~tir. - "ATIDn motörli 26 ağus-§ ,...., ._ - değişikliklerden mes'uliyet 

119 - tosta bekleniyor, Budapeşte, 
, . cu tertip 4. en. keşide 11 Ağu~to~tadır kabul edilmez. Bratislava ve Viyana için 

§1 Boynk ikramı ye: 35,000 Lıradır = Kiralık evi yok .ı.scaktır. s J 
- " Ti ZA ,, motörü ey- • 

ı · Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık = olanlar lülde bekleniyor, Budapeşte, 
ı •kraoı.iyelerle (20,000 lira) Jık mDkahıt Britislava ve Viyana için 

Taze teıniz ucuz 
il3f; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

§ tard - Birinci ve ikinci kordon yük alacaktır. 

~~11111;~~111111111111111111llllllllllll111;; ili ili llllll ili il 1il111ililil1iliil1ili1 ~ :ı:m~:;; :;~; .. ~: I ~~.·~~::: J OH N ~ ~ ~E~ ~T~~R REN 
u 1 kiralık bir ev aranmaktadır. LIVERPUL 
"atı ık motör • 0 0 K T 0 R • Evini kiraya vermek isteyen "GUERNMORE" vapuru 

~~•Yrir kuvetindo (Dizel) Ali Agl!Jı ev sahipleri ile ellerinde ki- 12 ağustosta bekleniyor, 
"''tG •la az kullanalmış bir Çocuk Hastalıkları raya verilecek evleri bulu- Anvers ve Liverpuldan yük 
· •r b ••talaktır. Taliplerin Mütehassısı nan simsarların matbaamıza çıkarıp Köstence, Galaç ve 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

lstanhu1 ve lla.. e 1 •bemize müracaatlara 11
·inci lleyler Sokajfı N. 68 müracaatları. Braila için yük alacaktır • 

..:.:::..:____ . Tel•fon 3452 THE EXPORT STEAMSHIP 

~- • CORPORATION 
lıa R 1 K' ı G ı Bı"r "EXCELSlOR,, vapuru 10 

Trakya 
Şeker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000t"fork lirası 

ll ınza "stem ı·oıog"' raf"hane ve ıtap arınıza ftze 
U ağustosta beklemiyor, Nev-t Cilt' Hataralanmza Şık york için yük alacaktır. 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

Otoğraf malzeme mag ... azası Bir AlhOm, Ve sair SOCIETE COMMERCIALE 
il BULGARE de NA VIGA TIO N l!!lf lllllfllllfllfllll!llfllfllf flllllf l~l!lllf flllllllllllllllllllllllll lllfllllllllllllllffllfl lllllfl foıo Gna.ıa Rwıem beyin foıoğrafhanesi , 1zmirde en iyi Cilt işleri Yaptır- A VAPEUR _ lZfil}f yurı mensucatı----= 

"4,ta/ çekmekle şöhret bulan bir san 'aı ocagıdır. En mak istel'8eniz : 
lq,.«IQ 1Pe&enı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· .. BULGARIA,, vapuru 12 ·= 5 

11 " nıe.mnun kalmışlardır. * YENJ KAV AFLAR * ağustosta bekleniyor, Bur- §r • • k A • • k t •§ 
,, Gnı.ıa Rüstem beyin, fotOğr.OJ ma.lrenıesı salatı ma- <;arşısmda 34 Numarada gas ve Varna için yük ala- ~ ur n onım şır e 1§ 
,._, ' da rnuhterem müşterilerinin ince zevklerine göre caktır. = "k" b" 

1
• •

1 
= 

dı,. S:eıiı rnal/arı, foıoğrnr makfoelerini bulmıd11rmakta· • • Ali Rıza . • Gelit tarihleri ve vapur· = Bu mOessese, ı ı yQz ın ıra sermaye ı e § 

(1• Bi~ .ııyareı h~r şeyi ispata kufidir. larıo isimleri üzerine mes'u = teşekkOI etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu·§_ 
~ B k dd · R Mücellitbanesine uğrayınız. d 

• aştura ca esı, eflk liyet kabul e itmez. = fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait ~ 
~ Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 _ 200Ş = fzmirdt:. Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın § 
.....,..._ ________________________ -;..;..;.;;;;. ~--------•• - almıştır. fabrika bOtO.n ~eşkilit ve tesisat ve mfta- § 

Ôksftrenler! l\tut· := tahdimini ile ~kisi gibi 1 kanunusani 1935 la· § 

/ 
/ JK ijj li[j f 

N~~ 

O 11 ıu I~ 
1 Z.lra~l DANKA~l 1 

laka (Okamentol) 

lJksOrftk şekerle- ~ 
rini tecrObe edi- ...-.ııf 

1iz •. 

Ve POrjen ~ahapın 

en ftstnn bir mfls· 

hil tekeri olduğu

nu unutmayınız. 

~ 
~ 

:Q 

§ rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· § 
= mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta- § 
~ niye ve çorap imal edilecektir. Mamul4bn emsa- § 
~ tine fılikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
~ Bu mamulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak § 
~ ittisaliodeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah- § 
~ rika içinde yapılmaktadır. § 
§ Posta kutusu: 127 § 
§ Telgraf adr~si: lzmir~- : Alsancak § 
§ Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 5 
i:ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 11• l l il l l l il l l l il il l il lllll l l il lll il l l l l l l il l l l l l l l l lll l l l il lllllllii 

·-Sümer Bank-· 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla

mı, en ucuzu en güzeli 
Dereke kumaşları 

Kuvvetli mftshil Fesane kumaşları 
istiyenler Şaru,p Beykoz kunduraları 
Sıhhat sftrgtln ~ b } • 

e'O Bakırköy ez erı haplannı Maruf ~ 

ecza depolarından 00 Somer Bank yerli mallar pazaı- .. 
ve eczanelerden • b • d b 1 

.•.n.sı•n.ıa.r ............ l.l ... ı.z.rn .. i•r•ş•u .. e.s.ı~n._e ... ı.ı.u.r.! •• u.n._u.z .. . 



- -·- . - - --.:;::-;-~,-;:--.....:=_~--~-- -~-- ---- ___ : ~ --- • • • '.- . - . . - -- r- - . - --- - . -

10 Aiustos 413~ (Uluıal BtrllkJ 
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ltalya • Habeşistan hudutlarında bummah bir taaliyeı devam etmektedir 

aheşler harp duaları okuyoi-lar. Veli 
aht Somali hask mandanı oldu 

' .... ~ .... .._......~...,.,..,......,..,,~~----- .............. ---~ ..................... ----. ................... ~--------

m parator Haile Selase'nin, bugünlerde Adis - Ababadan cephelere 

giderek askeri hazırlıkları teftiş edeceği söyleniyf'r 
lstanhul 10 (Özel) - Paristen haber veriliyor: yin edilmiştir. Adis. Ababadaki yabancı devletler le· 
Habeş ordusu, mntcmadiyen ltalya hudutlarında top· baaE'ı, harp başlar başlamaz Cibutiye taşınacaklardır. 

lamyor. Habe~istanıo her tarafinda hummalı hazırhk- lstanbul 10 (Özel) - Romadan haber veriliyor: 
lar \'ardır. Kabilelerin hepsi silahlanmış bulunuyor. 4 EyUUde toplanacak olan uluslar kurumunun ve-
Jmparatoruu, bugünlerde hudutları teftiş edeceği söy· rect>ği karardan evvel, ltalyanın Habeşistana taarruz 

• 
leniyor. Adis - Ababanm bOUln kiliselerinde her sabah edeceği ve verilecek kararın, kendi lehine olmasını 
harp duaları yapılmaktadır. Hube Veliahdı, Somali temin için askeri bir muvaffakiyet elde etmeğe çalı· 

cephesindeki Habeş orduıunun ba!fkumandanhğma ta- ~acağı Romadiın haber veriliyor. 

------·· ............ 1 
Alman"yada 1 

lstanbul, 10 ( Ozel)- Ya
hudi aleyhtarlığı çok şiddet· 
lenmiştir. Büyük Yahuai mü· 
esseselerinden birinin müdürü 
olan Nehaus, sokak ortasın· 
da öldürülmüştür . 

Katil Adliyeye verildi 
-Baştarafı birinci salıifede
mış, fakat red cevabı al· 
mışhr . 

~undan fena halde mü
teessir olan İbrahim, dün 
saat on bırde fabrikaya git· 
miş ve doğruca direktörün 
odasına çıkarak tabancasını 
ç .. kmiş ve yedi el ateş 
etmiştir. Kurşunlardan beşi 
direktörün vücudunun muh
telif yerlerine isabet et.niştir. 
Tabanca seslerini duyan ma
kinist derhal müdürün oda
sına koşmuş ve içeri girdiği 
zaman o da bir kurşun 
yimiş ve ağır surette yara
lanmıştır. 

Yarahlar derhal ~tcmobil
le Fransız hastahant>sine 
kaldmlmış, makinist Tiber 
orada ölmüştür. 

Fabrika direktörü Emil 
Hayfere hastahanede ame· 
liyat yapılmış ve vücudunun 
muhtelif yerlerine saplanan 
beş kurşundan ikisi çıkarıl· 
mışhr. Doktorlar, direktörün 
sıhhi durumunu iyi görmek· 
te, ancak üç gün için tehli· 
kenin baki olduğunu söyle· 
mektedirler. 

Katil Debreli, şimdi umu· 
mi hapishanede bulunmak· 
tadır. 

-labeş · ltalya 
-Baştarafı 1 inci sahifede -
mümessili sıfatile ltalyan 
Habeş anlaşmazlığını görüş· 

mek üzere Romaya bir Ameri· 
kan diplomatının gönderildi
ğine dair olan haberleri ya· 
fanla maktadır. 

lstanbul 10 (Özel) - Va
şingtondan Avrupaya hare
ket etmek üzere bulunan 
Amerıka iyiin üyelerinden 
mister Pop'un, bütün tekzip
lere rağmen Roma, Paris, 
Cenevre ve Loodra siyasal 
çevenlerini ve diplomatları 

ziyaret eden Amerika hükü
meti adına ltalya· Habeşitan 
anlaşmaliğıle ilgi göstereceği 
Londradan haber veriliyor. 

Mister Pop, Amerikada 
cumuriyetçiler partisinde bü· 
yük bir nüfuz ve mevki sa· 
bibi bir adamdır. Avrupa si· 
1asal çevenleri, bu adamın 

Reçimüs Mogolistanı da 
Yağı yurdumuzda Elde etmek istiyor 

·çıkı yor Başıarafı 1 inci sahijede -

Uçaklarda kullanılan ve Birkaç aydanberi Cbahar· 
şimdiye kadar memleketi- da Japon askeri kıt'aları bu· 
mize dışarıdan getirilen Re- lunmaktadar. Ayni zamanda 

Chahar'ın en mühim ticaret çimüs adı hind nebatı ya· 
ğının memleketimizde ye· şehri olan Kalgan'da Japon· 
tiştirileıek ihtiyacımızın kar· ların bir hava karargahı kur· 
şılanması, ekonomi ve tarım dukları bildirilmektedir. Ar· 
bakanlıklarınca kararlaştırıl· hk katiyetle görülüyor ki 
mıı ve bu otların yetiştiği Chabar bundan böyle Japon
bölgelerin (mıntakalarm) tes· ların kontrolil alhna geçe· 
biti önemle ele alanmıştır. cektir. Bu da Japonyanın 

Sovyet ittihadına karşı yap· 
V f>rgilerde tığı harp hazırlıkları işinde 

e zam, ne de tenzilat atılmış bir adım sayılmahdır 
Son günlerde, Japonların 

Ankara - Gazetecilere be· gittiçe genişleyen talepleri 
yanatta bulunan Finans ba· Nankin Hükumeti tarafından 
kanı demi,tir ki : isaf edilmeğe başlandığı için 

'

1

- Vergilerin arttırılması Chianğ Kay·shek'in Japonya 
mevzuu bahsolmadığı gibi, ile olan münasebatının de· 
hiçbir verginin eksiltilmesi recesi tayin edilmek mecbu· 
de düşüoülmemitdir. riyetindedir. iki sene evvelki 

ZeJti n sineği Tangku an1a,masından beri 
Chiang'ın Japon askeri ve 
diplomasi liderlerinin Çinde· 
ki arzularını yerine getirmek 
için ber gün biraz daha gay· 
ret sarf ettiği gözden kaç· 
mamıştır. 

Bandırma, Erdek ve civa· 
rındaki zeytin ağaçlarında 

görülen zeytin sineği için 
devamlı bir savaş açılmıştır. 
Zeytin sineklerinin derhal 
ve yerinde imhası için ağaç· 
ların ikişer, üçer defa ilaç· 
)anmaları taliarrür eylemişti. 
Mücadelenin birinci de~resi 
bitmiş ve ikinci devreye baş· 
lanmıştır. Birinci · devre ıo· 
nunda Bandırmada 180 bin 
sekiz yüz ve Erdekte de 460 
bin zeytin ağacı ilaçlanmiştır 

Tflrkkuşu içio 
-Baştarafı birinci 11ahif ede -
(Türk kuşu) için üye yazma• 
ğa yakında başlanacaktır. 

Son kriz esnasında şimali 
Çiodeki Çince gazetelere va· 
zedilen sansur ve askerin 

geri çekilmesinin asıl sebebinin 
öğrenilmemesi için alınan ted· 
birler Cbiang Kay·shck'in 
rolünü daha ziyade açığa 

vurmuştur. 

Bundan sonra çok muhte· 
mel olacak şeyler şunlardır. 
Cbiang Kay ·shek'in erkanı· 
harbiyesi arasında Japon 
askeri müşavırı; Naokin 
rejimine vasi mikyasta Japon 
mali yardımları; Çin gümrük 
tarifelerinde Japonya lehine 
verilecek daha büyük mü· 

saadeler; bir çok Çin· Japon 
demit ve hava yolları pro· 
jeleri ve Japon kumpanyala· 
rına verilecek sayısız sanayi 
imtiyazları. 

Bir taraftan Japon diplo· 
Avrupaya gelmesini çok Ö· matlarile iş adamları mali ve 
nemli bir hadise olarak te· ekonomik zaferlerinin tefer· 
lakki ediyorlar. ruabnı kararlaştırırken diğer 

Mister Pop, Laval, Bald- taraftan Japon askeri maka- · 
vin, Eden, Mussolini ve Lit- matı da arazi ve idare işle· 
vinofJa muhakkak surette rini bal ve fasl eyliyecekJer· 

Sovyet tayyarecileri şeh
rimizde üç dört gün daha 
kalacaklar ve bu müddet 
zaıfıoda motörsüz tayya:e
lerin havalanabilmesi için 
bir alan bulacaklardır. Bu 
alanın, gidip gelmenin kolay 
olabilmesi için, şehre yakın 
olması göz önünde tutul
maktadır. 

konuşacaktır. dir. Şimdıki halde aaskeri ma· 
lstanbul 10 ( Hususi ) - kamat Hepei ve Cbahar vi· 

ltalyan müstemlekit nazırı liyetlerini ihtiva edecek bir 
Leıuna, Avrupa · gazetecile· "müdafaa noktası" kurmakla 
rine yaptığı beyanatta ltal· meşguldür. Yakın atide b'\ 
yanın, 6 ay içinde Afrikada mrntaka Sbantung ve Sbangıi 
50 senelik it göıdüğilnü ıöy- viliyetlerini de içine alarak 
lemiıtir. Sarı nehrin kenarlarına ka· 

1 Kırtasiyecilik 
Muhaberatt uzatan me-

murlar ce7.alan
dırılacak 

Ankara - Gümrük genel 
direktörlüğü bütün gümürük· 
lere yolladığı bir tamimde, 
kırtasiyecilik yüzünden önem· 
li işlerin geri kaldığını na
zarıdikkkate alarak, bundan 
böyle mubaberatı uzatan me· 
murlarıo cezalandıracaklarını 
bildirmiştir. 

Erzurum 
D··miryolu çabuk 

bitirilecektir 
Istaobul- Başbakanın emri 

üzerine Erzuru~ hattının her 
iki ucundan ferşiyata başlan· 
mıştır. Hattın bir in evvel 

bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Altın madeni 
Ankara - Keban made

ninde açılan bir kuyuda 
zengin bir altın madeni bu

lunmuştur.ilk araştırmada 10 
ton altın cevheri çıkarılmıt· 
br. 

Vatandaşlıktan 
çıkarılanlar 

izin almadan yabancı dev· 
let tabiiyetine geçtikleri an
laşılan Ohanes Çahkyan, 
Simpat Hacı Mikielyan, Vah 
ram Kulaksızyan, Is tef an lp
Jikciyan, Polidi lpsalti, Asimo 
Dokriyadi, Jorj Bitar, Fani 
Nikolaidi, Avram Bokar, ka· 
rısı Esterya, lgya Kuyumcu· 
yan, kar1sı Satanik, oğlu 
Artio, Hristo Bokçevik, Ner· 
res Keçeciyan Sergis Aşık· 
yan, Sergis Çarıkhyan ve 
Efyeniye Türk vatandaşlığın· 
dan çıkarılmışlardır. 

Vatandaşlığa 
Alınanlar 
Türkiye'ye göçerek ve sı

ğınarak vatandaşlığa alınma· 
farını dileyen ve kötü bir 
halleri olmadığı anlaşılan 28 
kişi ile Türkiyede 5 sene 
oturma süresini doldurarak 
Türk vatandaşı olmak istiyen 
42 kişi vatandaşlığa alınmış· 
lardır • 

dar uzanacaktır. Bundan son· 
ra atılacak adımlarla Japon 
silahları iç Mongolistan ile 
cenuba doğru uzanarak orta 
Çini de eline alacaktır. 

Makedonya' da 
Genel hastahaneler 

yapılıyor 
Atina - Yunan iç işleri 

bakanlığı, Makedonya genel 
ilbaylığıoa verdiği bir emir· 
de, Makedonyanın muhtelif 
yerlerinde genel hastahane· 
ler yapılmasını bildirmiş ve 
bunun için ne kadar para· 
ya ihtiyaç olduğunu sor· 
muştur. 

Başbakan 
Gezisi etrafında İza· 

hat verecek 
lstanbul - Başbakan ve 

bakanlar bugün Ankaraya 
gideceklerdir. Bakanlar top· 
lanbsında başbakan gezisi 
hakkında izahat verecekler· 
dir . 

Çin'de seylap 
lstanbul - Çin'de büyük 

bir seylip olmuş, 100 bin 
kişi ölmüş, 14 milyon kişi 
yer5iz kalmıştır. Zarar beş 
yüz milyon Dolardır. 

4S~ 
Habeşlerin casusluk ~e: 
kilatı çok kuvvetlidır 
-Baştarafı 2inci salıif ede ~ 
yin saldırır, düşmanıoıP b•~e 
rını koparıp dağıtır •er· 
gündüz de umulmadık ) 

aJJIO 
lerden saldırarak düşdl ,. 
askerlerini durmadan yora 

k. b . . ratılıııış sa, ı unun ıçın ya 
Jar10 

bir askerdir, JtaJyaıı .. no 
harbı uzun sürebilir. sut . 

• ti' 
halk çete harbı için yetı~ir 
rilmektedir. Bu duruıJJS 

1
,r, 

de, baştan aşağı uçuru!ll ıu 
do 

kayalar ve yarmalarla . 
J ııoı• olan bir tek yolu bu u 

1 
, 

katı• yan Amhariç yaylası 1• Jt• 
cak olursa, Habeşliler, I r 

Juk • yanları uzun suPe ıor . 
içinde bırakabiJecekJerdıt· 

Erzurum'ds 
Dçflncfl genel ıııO· 

fettişlik 0• 
Ankara - ErzurudJd~ fi~ 

çüncü bir genel müfettıŞ 
kurulacaktır. _/ 

lzmir evkaf rlirektörlüğüııdeıı: . 
1 . " b' • • k d dd • d 1 

' 330 yeoı zmır ın ırancı or on ca esın e 482 eskı le' 
numaralı evin mutasarrıflardan idaremize icarei aıüe~ce dt 
den borçlu Lütfiye, Halide, Kevaerin Berutta ve Naci01" ad· 
Viyanada oldukları polis tahkikatile tesbit edilmiş ve b' 
reslerinin belli olmaması hasebile kendilerine kanu~~ t~erİ 
liğal yapılmak · imkanı bulunamamıştır. Yukarıda 15~0'de0 
yazılı Lütfiye, Halide ve Kevser ile Nacinio iJio tarih•; rıPı 
itibaren 15 gün içinde dairemize müracaatla borÇ • .~· 
ödemeleri lüzumu, aksi takdirde icrrat ve mukataatl ~ııs 
fiyeniu memurini vakfiyece tahsili hakkındaki 26 te'\bo 
1330 tarihli kanunun ikinci maddesi ahkamına tevfikaP 

1

01~· 
gayri menkuldeki hisselerinin satılarak istifayı aıatluP 2511 
nacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 10-12 V 
lzmir milli etnlak müdürlüğüotfe~; 
Karantina mısırh caddesinde 347eski 231 taj numaralı e" ı5' 
Göztepe mısırlı caddesinde dar sokağında 22 numaralı ~f/ 67 
Reşadiye müstecabi sokağında2eski2taj ouınaralı dükk•" 4~ 
Bayraklı meneanen caddesinde 49 numaralı kabveb•Pe 1S 
Bayraklı menemen caddesinde 49·1 numaralı dükkiP ,S 
Kemer caddesinde 195 numaralı dükkan ıoS 
Tepecik sürmeli sokağında79 eski 69 taj no.h kahvebaPe 77 
Tepecik sürmeli sok ğında 51 numaralı dükkan 16 
Tepecik altay sokağında 2 l numaralı dük kin ,. S~ 
ikinci kordon tuzhane sokağında 14 numarala dük~ao 14 
lkiçeşmelik caddesinde 171 oo.lı dükkanın 14·4 hissesı 41

0 Tepecik çakır sokağında 6-8 numaralı ahır ,. 2s,5 
Bostanlı mektep sokağında40eıkil 18taj numaralı dükk•0 z7 
Karantina türkoğlu sokağında 43 numaralı dükki0 ,ı•'' 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 19 8 935 p 0efe 

tesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere D>nı:~;etille 
konulmuştur. Taliplerin o saatta milli emlak müd&J;~ı~ 
müracaatları. ~ ... ' 

Manisa şarbayhğınd~~· 
Asgari takriben 240 beygir k~s· 

vetinde kondenseli kampaveod ıı'i· 
temi dakikadaki adedi devri tıı~~ı 
ben 200 olan lokomobil veY8

• J·Je 
. -ı ) 

kazanı ayrı bir buhar makıne!' i~ 
bu makine ile dogy ru raptedilı:tle', 

• bıtS ~ 
(kayışsız)200 kilovatlık "J'rıp ·eoe· 
380-220 votluk en son modeJ J .j' . ye• 
ralörü ile beraber Manisadak• Jillı 
ne konmak ve işler bir halde 1~5 bil' 
edilmek şartile (Gümrük resD1

1 cıı~' 
lediyeye aittir) bir makine ahıı9 

tır. 

Taliplerin f iatlarile 
nisa şarhaylığına 20 gon 
müracaatları ilan olunur. 


