
,1" 

Romanya kralı Karol'uo, 
Yakında ArşidDk Ouo ile 
bll.Juşacağı etrafında çıkan 
haberler resmen yalanlan· 
tnıktadır. 
..........::~~----------------------· 

• ULUS·AL 

lımirde çıkar, akpmcı siyasal gazetedir 

• Kalamata'dan başka Yuna· 
oistan'ın daha bazı mıntaka· 
Iarıoa yağmur dOştOğll ve 
OzOm mahsulfine zarar ver· 
diği bildiriliyor. 
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ltalya taarruz için mütemadiyen hazırlanıyor 1 Silah ticareti 

lsvi.;re. hükômeti; Bali şehrinde Loid Corc da istic-
toplanacak kongreyi menetti vah olunacak 

zarar verdi 
latanbul 14 (Özel) - Ka

lamata bavaliıinden baıka 
Yunaniıtan'nın daha bazı 
mıntakalarına yağmur diit· 
tliğünden üzilm mabıultı 

zarar ıörmliıtlir. Korent 
milıtahıilleri, Pazartesi gtl· 
ntı genel bir toplanb yapa· 
rak durumu tetkik ve milıa· 
kere etmiflerdir, 

Otto ile buluş
mayacak. 

Kral Karol 
Btıkreş 13 (A.A) - Kral 

Karol'un yakmda Habıburı 
ArıidükO Otto ile bulaıaca
ğı hakkında bir sabah ı•· 
zetesi tarafından verilen ha· 
ber reımen yalanlanmakta• 
cllr. 
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~ Zabıta Romanı ~ 

~Beyaz pağanın; 
Gazeteleri Fran
sa'ya kızıyorlar 
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Son posta ile gelen Roma 
gazetelerinin neşriyatında; 

göze çarpacak şekilde bazı 

değişiklikler vardır. Bu ga
zetelerin, ltalya-Habeşistan 

anlaşmazlığı etrafımda yaz· 
dıklarını hülisa ediyoruz. 
'' Stampa,, gazetesi diyor ki: 
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Polis idaresi pek uzak de
ğildi . Donti, taharri amiri 
Con Straonun karşısına çık
tığı zaman, saat henüz on 
biri geçmişti. Con Straon, 
bir kanepe üzerine uzanmış, 
ağzında bir kargı parçasile 
limonatasını içiyordu. Donti 
selam vermeden evvel sıcak
tan şikayet ederek : 

- Hurası cehennemden 
daha sıcak 1 

Dedi. Con Straon, yoldan 
gelmiş olan Donti'nin şika 
yetini muhik gördü ve : 

- Soğuk birşey istiyorsan 
söyle, birini göndereyim .. 

Dedi. Donti, amirinin gös
terdiği nezaketten fevkala· 
de memnun görünüyordu. Co
nun teklifine cevap verdi: 

- Hayır, teşekkür ederim. 
Madam Honbard'ı gördüm, 
kendisile konuştum; bununla 
beraber söylemek istedikle
rini söyliyebilecek müsait 
zaman bulamadı. 

Con Straun, limonatasını 
içmekte devam ediyor ve 
hafif bir tebessümle Donti
nin yüzüne bakıyordu. Don
ti sözlerini bitirince Con ce
vap verdi: 

- İhtimal söyJiyecek bir 
şey bulamamıştır!. 

Taharri amirinin bu ka· 
naatını Dooti tashih etmek 
istedi ve: 

- Bilakis -dedi- söyliye-
cek çok mühim .şeylerim oldu
ğu fikrindeyim. Şu kadar 
var ki, ben odasına girdik
ten sonra arkamdan bir çok 
ziyaretçiler geldi ve ben, 
resmi hüviyetimi kendisine 
bildirecek ve onu dinlemek 
için gittiğimi beyan edecek 
vakit bulamadım. Madam 
Honbard'ın yanından ayr~l
madan önce Deizi adında 
gayet saf ve şişman bir kız 
gelmişti. Bu kız, bu kadar 
şişman olmasına rağmen, ma
dam Honhard 'ın yanında bir 
iskelet gibi kalıyor!.. Bu kız· 
dan sonra madam Pontes 

geldi. Honhard'la bir nebze 

konuştu, pencerelerine gelecek 

pazartesi günü tel gereceğini 

söyliyerek ayrıldı . Madam 
Pontes daha kapıdan çık· 
mamıştı ki, pansiyonda otu· 
ranlardan madam Şarpi ve 
kocası Sarp Lorans, eJJerinde 

Üniversitedeki çocuklarının 
fotoğrafisi olduğu halde içe
riye girdiler. Con Straon, 
burada Dontinin sözünü ke· 
serek: 

- Hususi surette Honhord 
ile konuşamadm mı ? 

Diye sordu. Donti cevap 
verdi : 

- Yalınız birkaç dakika 
için .. Fakat ben Honhard'ın 
odasında iken, benim çık· 
mamı bekliyen taze bir çift 
vardı. Bunları fazla beklet
mek istemedim. 

Donti, bu sözleri söyledik
ten sonra bu iki nişanlının 
hikayesini Con Straun'a 
teferruatına kadar anlattı. 
Ve bu meyanda Ma-
dam Honhard'ın vasiyet-
namesine mirasçı olarak 

kaydettiğini ertesi gün sile
rek başkasını geçirdiğini de 
izah etti ve ilave etti: 

- Bana, parasını çalmak 
için bir komplo yapıldığından 
şüphe ettiğini ve bu komp
loya, pansiyon sahibi Madam 
Pontes'in kocası Tosti de da
hil olduğu halde Kora Bar
ker ve Aimil Sevienin de 
yer aldıklarını söyledi. Hatta 
bir gece, ansızın uyandığında 
Sevil Aimil'i odasında gör· 
düğünü ve hayrete şayan bir 
çeviklikle odadan kaybolup 
gittiğini hikaye etti ve müm
kün ise, gece, herkes uyku· 
ya daldıktan sonra kendisi
ni tekrar görmekliğimi iste· 
di. Bu suretle serbestçe ba
na açılacak ve Tosti'oin ken
disine gönderdiği ve zehirli 
olduğunu zannettiği için yi
meyip döktüğü yemekten a
lakoyduğu bir miktarı gös
terecekmiş. 

Donti anlatırken taharri 
amiri Con Straun da için 
için gülüyordu: 

- Bu kadın hakikaten 
delidir. Haydi biraz gezelim. 
Hem sana bir dondurma yi
direyim. Bu sıcaktan hepimiz 
bunalacağız, galiba .. 

Oonti ile taharri amiri 
Con Straun arasında yolda 
epey münakaşalar oldu. Bun· 
dan dolayı ,genç Dedektif, 
hayli geç kaldı. Pansiyona 
döndüğü zaman saat 12 yi 
20 dakika geçmişti. Pansi
yonun kapısı arkasına kadar 

açıktı . Donti parmaklarının 

ucuna basarak yavaş yavaş 

merdivenlerden çıktı. 

Madam Honhard, henüz 
yatmamıştı. Odasındaki elek

trik hala yanıyordu. Donti, 
• 

kapının önüne geldi ve ya-
vaşça kapıyı çaldı. Hayli 
Beklediği halde içeriden ses 

veren yoktu. Kulağını anah

tarın deliğine dayadı ve din

ledi. Odada derin bir sukü

net vardı. İkinci kattaki di

ğer odalarda da ayni sukün 

hüküm sürüyordu. Yalnız 
Maknus'un yazı makinesi ses 
veriyordu. Maknus, gene 
çahşıyordu. 

( Devam edecek ) 

Ulusal 

Birlik 
CO.ndelik. eiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

İngiltere şimdi, Fransanın 
yardımile, yalnız uluslar sos
yetesinin şöhret ve nüfuzu
nu kurtarmakla kalmıyacak 
ve ayni zamanda Habeşistan 
imparatorunun egemenliğini 
ve ltalyanın menfaatlarını 
temin edecek bir hal çaresi 
arQmakJa meşguldür. Buba
kımdan Fransanın İngiltere· 
ye yardım ettiği görülüyor. 
Halbuki bu hususta ltalya 
ile yapılan' konuşmalar, İn· 
giltere ve Fransa mutavas· 
sıt olarak hareket ettikçe 
ve İtalyadan Habeşistan ile 
olan davasını parite esas 
dairesinde kotarmasını iste
dikçe, hiçbir sonuç veremez· 
ler. Bunun için, eğer Habe
şistan mes'eleıinin savaşsız 
kotarılması ciddiyetle iste• 
niyor ise her şeyden önce 
yarı barbar Habeşistan tecrid 
olunmalı, bu suretle Habeşistan 

-Devamı 4 üncü Sahifede-

İzmir Birinci icra memurlu
ğundan: 

Ölü Latifenin hali haya· 
tında N eyirden ödünç aldığı 
paraya mukabil alacakhya 
ipotek eylediği AH reis ma
hallesinin Ali reis sokağında 
62 vergi 64 numaratajlı ka
pıdan iç~riye girilince bir a· 
rahk, salonda bir sofa ve iki 

oda ve üst katta yine bir 
sofa ve iki oda, denize na
zır bir taraça evin arka ta· 
rafında havuzlu bir avlu ve 
avlunun solunda bir mutbak 
ve içinde bir hela mutbağın 
ittisalinde bir gusulhane ve 
gusulhanenin arkasında bir 
kömürlük mevcut. Bin dört 
yüz lira kıymetli bir babha
nenin mülkiyeti açık artırma 
suretile birinci artırmal6-9-935 
pazartesi günü saat 1 lde bi
rinci icrada yapılmak üzere 
satılığa konuldu, bu artırma· 
da satış bedeli tahmin olu
nan kıymetin yüzde 75 .şini 
bulursa en çok arbrana iha· 
lesi yapılacak aksi taktirde 
en çok artıranın teahhüdü 
baki kalmak şartile satış 15 
giln daha uzatılarak ikinci 
artırması 1-10-935 salı günü 
saat 11 de yapılacaktır, bu 
artırmada satış bedeli yine 
tahmin olunan kıymetin yüz-

de 75 şini bulmazsa2280No. 
kanun mucibince satış geri 
bırakılacaktır. İşbu gayri 
menkul üzerinde her hangi 
bir şekilde hak talebinde bu· 
lunanlar ellerindeki resmi ve· 
saikile birlikte20gün zarfında 

birinci icraya müracaatları la
zımdır, aksi halde hakları 
tapu sicilince malum olma· 
dıkca paylaşmadan hariç ka· 
Jılar. Satış peşin para ile o· 
lup müşteriden ayrıca yüzde 
2buçuk dellaliye alınır. 1-9-935 
tarihinden itibaren şartname 
her)cese aÇık bulundurulacak· 
tır, taliplerin yüzde 7,5 temi· 
nat akçesi veya banka itibar 
mektubu ile 34-5977 dosya 
No. ile birinci icraya müra· 
caatları ilan olunur. 
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Salibeddin bir gece kaleden ansızın çıkmış ve dnştJJ9' 
nın üzerine yürümilştü. Zafer ona geçmişti.. . jJe 

Salaheddini Eyyubi, gü
vercin ve casus muhabere· 
sine çok önem veriyordu ve 
bu suretle düşman faaliyetini 
yakından takip ediliyordu. 
Harp cephesini genişletmişti. 
Düşman, yeni kuvvetlerle 

cesaret almıştı ve bir gece 
büyük bir taarruza geçti. 
Mancınıklarla Akki kalesini 

döğüyordu. 

Kale içindeki kuvvetler 
telaş içindeydiler. Salahed
din Eyyubi, dışarıdan düş
manı vuruyordu. Bir aralık 
kaleden zorlu bir çıkış 
hareketi yaptırdı . Düşman 
bunu hiç beklemiyordu. 

Gece çıkış hareketleri, 
ekseriya iki taraftan birinin 

Kudiis ve Hayta haberleri 

kuvvetli darbe yenıesı l 01· 
neticelenir. Bu da bôY e 

muştu. l rııı• 
Düşman, kale yakıok~ıırıoı 

kadar sürdüğü maocıoı sil· 
bile bırakıb kaçmıştı. ııik . pa 
hassa Alman cepht!Sl . ta' 
halinde idi. Şiddetli bıru(•· 
kib başlamıştı. Alman 5kıarı 
rileri, yabancı bulundu tefal 
b 'd b" ··Jc te u arazı e uyu 
veriyorlardı.. . ell'' 

Salaheddin Eyyubı 
retti: 1 

- Mancıkları yakı~:bar• 
Çünkü bunların bı 01e~ 

gene düşman eline geÇ eP' 
O.~ r c 

ihtimali vardı.. ıge ardı· 
helerde mukavem.et ~e0di 

Filistin zabıtası bir kalpazan çetesi meydana Şimdi taarruz yerın;· rıoağ• 
çıkardı. Tevkif edilen zabitler karargAhlarını kur 

8 11ı•' 

Y ahud ·ıerle Arap
lar gene çarpıştılar 

~~~----·--------~ 

Fl.lı'stı'n hu'0 kuA metinin İngil- açılmıctır. çalışıyorlardı. Uzakt:ı:yulıJ' 
y ğa kadın çığlıkları 

tere'ye sipariş ettiği 6 Reis, Tulkerem, Cenin, d 
yor u. dud•0 

ekspres lokomotif yakmda Tıya, Saft ve Bisandaki şu· Bu çığlıklar, haçlı or 
gelecektir. Bunları getirt· beleri açmak için yakında geliyordu.. . ıı:ıı•JI' 
mekten maksad, bertarafta tekrar seyyahata çıkacaktır. Eyyubi kuvvetlen, ~·b 

5
a· 

trenden daha kısa zamanda Hediyeler: ların karargahlarını sı 1 ,,. 

seyyahatı temin eden oto· Em~r Abdullah, Veliaht .. .. d 1 rına qarıl1 
mobillerle rekabet etmektir. purmuş, ça ır a d 

Suuda vermek üzere şu he· ya kadar sokulmuşlar 1•• (e 

PJiijda kavga: diyeleri hazırlamıştır: 1 ak 
f k Fakat açıkta kanı d011rıı Geçen hafta Hay a ur· Eski bir kılıç, Arap istik· k ~ 

bünde Eliziz sabiJinde yıka· Jal madalyası, iki asil at, 50 Akkiyı boş bıraknı~ siir'•t' 
nan Arap ve Yahudiler sene evvel yapılmış kıymetli olamıyacağı için aynı d' 

)'o I• arasında kavga çıkmış, 14 bir halı, bir altın saat, kıy- le tekrar kaleye ge ı .. 01,ııı 
Yahudile 3 polis yaralan- meti 100 lngiliz lirası olan Bu vaziyet, bütün duş gnıı 
mıştır. kıymetli bir dev. . küplere bindirmişti. seş ~f 

Polisin bu hususta tanzim Komnnistler: sonra deniz cihetinden ber 
ettigw i zabıtta hadisenin, bir S k .. · t 't' · d b' b• on omunıs mı ıngın e yubi hükümdara ır 
Arabın bir Yahudi kızına t k 0 f d'l k .. · ti · ev ı e ı en omunıs erı geldi : .. dil' 
temasından çıkbğını söylü· istintak hakimi huzurunda r• .. 

Denizden muhasa . d0f yorsa da, orada bulunanlar hapisanedeki arkadaşlarının k bıt 
mek üzereyiz. Büyü bıl vak'aya şahit olarak böyle fena muamele gördüklerini r orı ! 

bir şeyin vaki olmadığını söylemiş olduklarından hakim man donanması gl~~:si ,,r 
So .. yıu··yorlar. b · · · · takdı'rde açlık tek 1 •• apısaneyı zıyaret etmış ve cdı 

Y h d • - Bu haber dog~ ru ' 1 • ..,ıı· a u ilerin Beyti Kilim· komünistleri görmüştür. Te· . deO ":ı 
den başka sahilde herkesin lipte bir içtima yapan Ya· Biraz sonra:tdeP•Z barİ\"e 
girebildiği bir kısım vardı. hudi doktorları hapisanede ha&ara başlamış vd oı•b' 
Bu hadise ile Yahudiler, açlık grevi yapan komü- irtibat ancak ka~a :ııJJıf•11 

Arapları orada yıkanmaktan nistleri muayene ederek va- dut ve hatta emın 
menetmiş oluyorlar. ziyetlerini komiserliğe bil- bir yola kalmıştı . b' d0fo· 
Kalpazan~ar: dirmek için etibba cemiyetini Salaheddin Eyyu 

1 

Cinayet dairesi bazı azası davet etmeği kararlaştır- nüyordu: diie' 
yakalanan ve Telebip, Hayfa, mışlardır. Ya kaledekiler -.,e kdirde 
Kudüs ve diğer Yahudi ko· 10 yılda asker aç kahsa!. O ta elille 
lonilerinden kolları bulunan, Londradan bildirildiğine Akki kalesi haçhlarıo 

1 ll 'd 1 d" kt' bit mensup arı e ı en aşağı o - göre; müstemlekeler Nazırı uşece ı.. Js 
madığı tahakkuk eden bir Makdonald sorulan bir su· En seri v·asıtal~u 6ir 
Yahudi kalpazanlık çetesini ale •,cevap verirken, sonu tecrübeye baş "ur uı.~s•r' 

· · ııı ı> aıı• 
takiple meşguldür. Çeteye 31 Kanunuevvel · 934 olan kaç Türk gemısıklerdİ· ".

1 
yardım edenler arasında 10 sene zarfında 2318 i Bri· hattından geçece baYr'g~ 
yüL sek mevki sahibi, Emni- tan yalı olmak üzere Filistine nun için de düşmaP biİfa . 
yet dairesi memurlari.le Ya
hudi zabitlerin bulunduğu 
tahkikattan anlaşılmıştır. 

Jofer, Seyktör, Metnik a· 
dıoda üç zabite işten el çek
tirilmiştir. Bu da gösteriyor 
ki, Ingiliz hükumeti Yahudi 
mubaceretile Filistine, hır· 
sızlar, müzevirler, silah ka· 
çakçıları, Komünistler ve a
narşistler getirmektedir. 

Elhizbillararabi 
Elhizbülarap Elfilistin reisi 

Cemal elhüs~yni, cemiyetin 
şubelerini açmak için yaptığı 
seyahattan dönmüştür. 

Bu güne kadar Yafa, Led, 
Müceddel, Gazeban Yunus, 
Birüssebi, Kaloce, Beytilla
hım, Hayfa, Nablıs, Nasra, 
Akka, Safuriyede şubeler 

148,280 Yahudi girdiğini söy· çekecek ve direkler~ )'•11 ~ 
1 · · istavrozlar asacaklar 

1 ~eı.ııi5 ' emıştır. H . tiyall b e~' 
Açlık grevi kendilerinin r.ıs .. vere' 
Palastinpost gazetesi, ha· oldukları süsiınU 

1 d. ~tir' 
piıhanede yemek grevi ya- er ı.. 1cıarı ta oar 
pan komünistlerden ikisinin Muvaffak ol~Utaktirde ğtl' 
yemeğe başladığını yazmak- de ne al~, a~s~851pda b1° rdİ· 
ta ve Ermt:ni olan komü- man gemılerı 8 erece].( e dt 
nistler şefinin bugün tahliye şa boğuşa can. ~ de ynı 

y . b . ·n JÇIP 
edileceğini yazmaktadır. anı u ışı dı. t1e 

doksan ölüm var ffskiYe 
Mitingler: Bu pilan nıuva 
Mitingleri menetmek üze· ,,,,. 

başarılmıştı.. vo' 4 t1. 
re polisce tedbir alınmıştır. Arkası ..... 
Amele cemiyeti önünde te· - •o-il 
zahürat yapmağa yeltenen D O K T . 
komünistleri polis dağıtmış- Al• .+. 11ab 

k 
1 ~ 1 ki•'' tır. Geçen gösteriye iştira Çocuk Hasta ı 

eden 3 Yahudi komünisti MUtebassıSI r.r. on 
daha polisce tevkif edilerek 50 koG' 

hapishaneye gönderilmiştir. 1.''.·i•n•ci~f~·c.ı.J.::._.s .. 45
1111
2 ...... 

[ T. S. ] 
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Olivier ve şOreki· N. v. Fratelli sP,rco Vapur Acentuı -Satılık motör 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 

BAia hayvan ..,otör satılıktır. Taliplt:rin 

ah 1 arehanemize müracaatları 
ır arı var 

k i in olunur. 
t_ •rııyakada Rayegin ve ----------
V-Jeıte k w İnhisarlar İzmir başmüdür-ok ıo agında oturan 
lll.e~uc:ularımızdan aldığımız lüğünden: 
ltt luplarda evlerinin arka- Çamaltı tuzlasında tuz çı-
tııl~dıki ahırlardan şikayet karma işi başlamak üzeredir. 
"'llllekt Tuz çıkarmak ve yığınlara 

I edir. Bitişik evlerin 
L~leri kokudan sivrisinek taşımak işleri götürü yaptı
q'111D d rılacaktır. Bu işler için bir 
L_, un an oturulamıyacak 
.... e r ld çok ameleye ihtiyaç vardır. 
L_ e iğinden de acı acı .. 1q d· Amelenin yatacağı yer temin 
Ş., e ılmektedir . edilmiştir. Çalışmak istiyen-
~ bıyımızın nazarıdikka· lerin hemen tuzlaya gitme· 
~keriz. leri ilin olunur. 14-15 2522 

Sağır, Dilsiz ve körler Enstitüsü 

.\llirektörlüğUnden : 
a - 45 lira kesim ücretli bir mürebbiyelik . 

' 30 lira kesim ücretli bir nakış dikiş el işi öğretmen· 
l liti açıktır. 

..... Bu iiğretmenler müessesede yatarlar ve yemekten is-
2 lifıde ederler. 

' Mtirebbiyelik için kız san'at enstitüsü veya muallim 

IDektebi mezunu olmak veya ilk mekteplerde en az 
beı yıl öğretmenlik etmiş olmak. Nakış, dikiş ve el 
iti öğretmenliği için kız san'at enstitüsünden veya 
devletçe tasdikli dikiş ve biçki yurtlarından iyi derece 

3 ile' çıkmıı olmak şarttır. 
..... Mllrebbiyelerde aranan ciddiyet, talebe üzerinde oto-

4 , ;ite ve tahsil yüksekliği tercih sebepleridir. 
•tekliler bir Eylüle kadar fotoğrafı, müsbet vesaik 
Veya tasdikli suretleri ile ve pir istida ile lzmir Kar

S , :•Yaka enstitü~ü direktörlüğüne baş vurmalıd1rlar. 
•tekli çok ve tercih sebepleri müşterek bulunduğu 

111Dan bir müsabaka yapılacaktır. Gerek müsabaka 
liinü gerek kabul edilip edilmedikleri isteklilere ayrı 

sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 

"FLAMINIAN" vapuru ay 
sonunda Liverpol ve Svven-

seada gelip tahliyede bulu

nacaktır. · 
" DRACO " vapuru 29 

temmuzda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

Doyçe Levante Liniye 
" ANGORA ,, vapuru 13 

temmuzda Hamburg, Bre
men ve Anversten gelip tah

liyede bulunacaktır. 
Not: Vurul tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

Kiralık evi 
olanlar 

Birinci ve ikinci kordon 

il~ Karantina ve Güzelyalı 

semtlerinde laakal altı odalı 

kiralık bir ev aranmaktadır. 
Evini kiraya vermek isteyen 
ev sahipleri ile ellerinde ki
raya verilecek evleri bulu-
nan simsarların matbaamıza 

müracaatları. 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

"DERINDJE., vapuru ha· 
len liimanımızda olup A9-
vers, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük almak· 
tadır. 

" ALIMNIA " vapuru 9 
ağustosta bekleniyor, Bre· 
men, Hamburg .ve Anversten 
yük çıkaracaktır . 
"ANGORA" vapuru 19 ağus· 
tosta bekleniyor, 22 ağus
tosa kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
"TISZA., moU>rü 11 ağus· 

tosta bekleniyor, Buda
peşte. Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

"A TID" motörü 26 ağus· 
tosta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

" TISZA ., motörü S ey
lülde bekleniyor, Budapeşte, 
Britislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 
JOHNSTON VVARREN 

LINES LTD. 
LIVERPUL 

11 GUERNMORE " vapuru 
12 ağustosta bekleniyor, 
Anvers ve Liverpuldan yük 
çıkarıp Köstence, Galaç ve 
Braila için yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 

"CERES" vapuru 7 ağıutosta Burgaı, Varvna ve K6stenee 

limanları için yilk alacaktır. 
"GANYMEDES" vapuru 12 ağustostan 16 atustosa 

kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman• 
ları için yük alacaktır. 

"CERES ,. vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

" NORDLAND ,, motörü 20 ağustosta Roterdam, Ham
b.üğ, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oslo ve 
lskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBAJUL YA" vapuru 11 ağustosta gelip ayni günde 

Malta, Napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
Hamiş: ilindeki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco aceotalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 . .. 
Taze temiz ucuz 

ilde; 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

Istanbul ve '[rakya 
•yrı bildirilir. 2 8 14 2401 • CORPORATION 

Şeker Fbrikaları l'Ork Anonim Şirketi 

Serınayesi 3,000,000'fürk lirası 
llanıza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

il 
14 Qın.ıı Rüstem beyin fotograflıanesi, /:mirde en iyi 
~Q/ çekmekle şöhret bulan bir san' at ocagıdır . En 
ı.,.donlpe.senı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj-

llı memnun kalmışlardır. 
~ ~a Rüstem beyin, foıogra1 mufrernesi saıa11 ma-
~ 1 ~· muhterem müşterilerinin ince zcvkleritıe göre 
~ çe.,ıı malları, fotograr makinelerini bulmıdurmakta· 

Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt , Hatıralarınıza Şık 

Bir Albftm, Ve sair 

Cilt l~leri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* l'ENI KAVAFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - · 

"EXCELSIOR,. vapuru 10 
ağustosta bekl"niyor, Nev· 
york için yilk aj,caktır. 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 

~~~~~:E d~~~~~;i~ci'~ ~lllllllllllllllllfl!lflllllllllllllll~l!llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll JIJllll 
·euL~::ı=~~~puru 12 !=lzmır yun mensucatı~ 

ağustosta bekl~~iyor, Bur- §T • • k A • • k t • § 
gas ve Varna ıçın yük ala- _ Uf IlQfi}fil Şif e }§ 
caktır. = 5 

Geliş tarihleri ve vapur· = Bu mflessese, iki ynz bin lira sermaye ile ~ 

~~ uyareı her şeyi ispaıa kafidir. 

11' • Başturak caddesi, Refik 

ların isimleri nıerine mes'u = teşekknl etmi~ ve Di Ory en tal Karpet Manu~ 
Mücellithanesine uğrayınız. liyet kabul edilmez. fakıaörers Limited (Şark hah) şirketine ait =-= 

Birinci Kordon, telefon ~ ~ - - -

JK Qj ıru./ 

-'*~~ 
o .il ıu ıı-

No. 2007 _ 2008 =: lzmirdt. Halkapmardaki kumaş fabrikasına satın § ---------•• = almıştır. Fabrika bntnn teşkilat ve tesisat ve mfts- § 
Öksflrenler! Mut· _ tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- § 

~ rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· § 
= mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· § 

laka (Okamentol) 

ôksnnık şekerle-

rini tecrnbe edi 

tiz .. 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en QsUln bir mfls· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftsbil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sflrgfln 

haplarını Maruf 
ecm depolarında 
ve ecmnelerden 

arasınlar. 

~ niye · ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa- § 
~ tine faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
~ Bu mamulat Peştemalcılar ba~ında eski Orozdibak § 
~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sataş fab- § 
:E rika içinde yapılmaktadır. § 
_ Posta kutusu: 127 ~ 
= Telgraf adresi: lzmiı?-: Alsancak 5 
5 Telefon oumarası 2432 ve 3564 SS 
• 1111111111111111111111111111111 • 11111111111111111111111111111111111111 ll l l il l il l l l il l l l l il l ll ll!ii 

.-Sümer Bank--
Fabrikaları nıamulatı 

Yerli ınalların en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduralaı-ı 
Bakırköy bezleri 

Sttmer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Beysek~ü .köyünde 
14 Ağustos 93S (Olaaal Birlik) 

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

büyük bir yangııı. 
Yunanistan Sn bakanı general Kondilis, muhalif gazeteler için ne diyor •• , 

1 • ' b 1 Ik } 55 ev, 10 samanlık yandı. 250 kış Y UllallıSt3ll 1 3Ş ia Ü e er llaza- açıkta kaldı. Zarar 31 bin liradı;r 
rında zayıf gösteren gazetecile.r, gn!~ M~:~:;: il~:~:::~~ ~~~ :::~:ı~ğ!·~~:r.:::; 

evli Beysekü köyünde yan- tir. Ateş bundan soıır• 
5 

ef 

1 h d h d ı 
gın çıkmış ve köyün yarısın· fazla genişlemiş ve ;o~if 

sütun arına ir a a önem ez er ~:: :::!:·· ~:~şh·!~:d~;~~:~ !~.~;.m~:::.:ı~.~m~~!,.;~ 
_ ~- ~~.,..,,..,~ ............... bilmiştir . husule gelen zararın 3'1'1o' 

Ulusal müdafaayı tenkid eden ve Yunanistan'ın silahsız oldugw unu göste· Yangın Rüştü oğlu Sali· lira olduğu tahmin edıl 

ren "Estiya" gazetesinin muhakemesi gizli cereyan edecekfir 
Istnnbul 14 (Özel) - Atinadan haber veriliyor : 
Sn bakanı general Koodilis; Yuoaoistanı zaif g~s

tcrcn ve ulusal mildnfna etrafmda tenkitkar yazılar 
yazan bntnn gazetelerin, kapatılarak hak yerine (mah· 
kemeye) verileceklerini sôylemiş ve demiştir ki : 

Durumun çok buhranlı ve karanlık olduğu bir 

zamanda Yunanieıtaoın hayati mes'eleleri, gazete siltun
larında siyasal entrikalara alet olamaz. Yunaoistanı 
dış Olkeler nazarında zaif dOşilrecek yazılar yazan baş 
muharrirlerni, gazete sntunlarına dônmelerine mani 
olacağız. Yunanistaoın silahsız olduğunu yazan Estiya 
gazetesinin muhakemesi gizli cereyan edecektir. 

Alaşehir 
Sarı kız maden suyu 

ve bir şikayet 
Alaşehir ( Özel aytarımız· 

dan ) - Alaşehir Sarı kız 
miden suyu, uzun zamandan 
beri kenarından geçen çaya 
karışmış bir haldedir. Bu hal 
uzun müddet devam ederse· 
Sarı kız maden suyu kayna· 
ğı, birgün kaybolup gidecek 
ve bölgemizin, değerli bir 
sıhhat kaynagı da tarıhe ka· 
rışmış olacaktır. Bu hale se
bep olan ihmalkarlığın insaf
sız tesiri, bakalım ne vakte 
kadar kendini göstermekte 
devam edecek?. Bu işle 
en çok Alaşehir Urayının a· 
Jikadar olması lazımdır. Bu· 
nunla beraber şimdiye kadar 
ne olmuşsa olmuştur· Bun· 
dan sonrasını düşünmek ve 
Sarı kız maden suyunu kur· 
tarıp eski haline koymak la
zımdır. Bu hususta İlçebayı
mızın da himmet göstererek 
lıizımgelen yardımı asirge· 
memesini görmek isteriz. 

Adanada 
Bir çocuk feci bir 

surette yandı 
Adanada, yürekler ıızlatı

lacı bir vaka olmuş ve dik
katsizlik yüzünden bir yav-
ru yanmış, müthiş acılar 
içinde can vermiştir. Vaka 
hakkında Adana gazetelerin 
de gördüğümüz tafsilatı aşa
ğıya yazıyoruz: 

Gezerek satıcılık yapmak
ta olan Osman adında birisi, 
beş yaşındaki kızı Neclayı 
ziyaret etmek üzere büyük 
annesinin Nacaran uramıa-

daki evine göndermiştir.Ka· 
dm çocuğa çay pişirmek üze· 
re içerisi ateş dolu manga· 
im üzerine çaydanlığı koy
muş ve kendisi de işlerile 
uğraşmak üzere evin üst ka
tına çıkmıştır. 

Bu sırada çocuk, man-
gala yanaşmış ve çaydanlığı 
alacağı esnada entarinin e· 
tekleri tutuşmuş ve yanmağa 
başlamıştır. 
Çocuğun bağırması üzeri· 

ne yetişilmiş ve çocuk vücu
dunun bir çok yerlerinden 
önemli bir surette yandığı 

halde elbisesi söndürülmüş· 
tür. 

Tedavi altına alınan zaval· 
h yavrucak, ötey gece yara· 
ların tesirile ölmüıtür. 

Italya siyasallarına göre 

ü.,;ler kof eransı 
pek lüzuıİısuz 

Konferans, 1906 Italya-Babeşistan 

muahedesini tetkik edecek 
lstanbul 14 (Özel) 1906 

Yılloda ltalyK ile Habeşistan 
arasında akd olunnan and· 
Jaımayı tetkik için önümüz
deki cuma günü Pariste top-

!anacak olan üçler konferan
sı, Roma siyasal çevenlerin 
noktai nazarını göre lüzum· 
suz ve sonuç• vermemeğe 
mahkum bir toplantıdır. --·--Vatikan uğraşıyor 

Almanya'ya şiddet
li bir nota ver ildi 

Katolik Alman'Jara yapılan muanıe· 
leye son verilmesi isteniliyor 

lıtanbul, 14 (Özel) - Pa- yapmadığını ve fakat her 
ris'ten haber veriliyor: hangi bir taarruza uğradı-

Almanya' da Yahudi'lerle ğında da, müdafaa makaa· 
Katolik'ler aleyhine başlayan dile her ıeyi yapmak kud
cereyan, bütün şiddetile retindc bulunduğunu bildir
devam etmektedir. Vatikan miş, Katolik Alman'lara 
dış işleri bakanlığı, Almanya kartı yapılan ağır muame
dış işleri bakanlığına verdiği lelere derhal son verilmesini 
bir notada, kilisenin siyaıa iıtemiştir. 

. ..... ·~· .... ·•-•lfi•------8 rfik.sel Kadın tayyarec_i 
latanbul - Rekor tesıs 

Gazeteleri endişe 
ediyorlar 

Iıtanbul 14 (Özel) - Brllk
nlden haber veriliyor: 

Bütün gazeteler, Avrupa· 
nın bugünkü siyasal duru
munu uzun uzadıya tahlil 
etmekte ve Belçika diplomat-
larının, son derece bedbin 
bulunduklarını ileri sürmek-
tedirler. Ayni gazeteler, 
ikinci bir genel savaşın ko-
pacağından endişe ediyorlar. 

Uyurken 
Cebinden parasını 

aşırmışlar 
Bahribaba parkındaki ka

napelerin ilzeriode uyuya 
kalan Abdi oğlu Ahmed'in 
cebinden 167 kuruş yanke
sicilik suretile aıırılmııtır. 

Yusuf Kasım adında bi
rinden f Üphe edildiiioden 
zabıta tahkikata baılamııtır. 

etmek makaadile uçuş ya· 
pan bir kadın tayyareci don 
sabah Berlin'den buraya iki 
saatte gelmiş ve benzin ala· 
rak tekrar Berline uçmuş· 
tur. 

Sebepsiz dayak 
lsmail oğlu Ihsan adında 

biri, Bahribaba parkında 

yakaladığı terzi Ali oğlu lb
rahimi hiç sebebsiz dövmüş 
ve bıçak çekerek korlf utmuş· 
tur. 

Keyfe gelerek adam döven 
bu zat, zabıtaca yakalamıştır. 

ranayırda kavga 
Panayır yerinde yapılmakta 

olan paviyonlarda çahşan 
amele Rüstem oğlu Hakkı ile 
amele Veli oğlu Ali, kavgaya 
tutuşmuılar, Hakkı, kürekle 
Ali'nin baıını birkaç yerin· 
den yarmııtır. Carih yaka
Jaomııtır. 

Dış Bakanımız 
Sefirlerle görOştü 
Istanbul - Dış işleri ba· 

kanı Tevfik Füştü Aras, Ja
pon ve Fransız .büyük elçi
leri ile Habeş iş güderi M. 
Carkoyu kabul etmiştir. 

Fransız . 
Gazeteleri toplanmış 

Berlin - On bir Ağustos 
tarihli bütün Fransız gazete
leri Almanyada toplattırıl
mışhr. 

ihtiyat 
Zabiti yetiştirile
cek kısa hizmet
lilere : 

lzmir Askerlik Şubesin
den: 

1 - ihtiyat zabiti yetişti· 
rilecek kısa hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla mu 
amele görenler ve daha ev
velki doğumlulardan olupta 
muhtelif sebeplerle geri kal-
mış deniz sınıfından gayri 
ıınıflara ayrılmış olanlardan 
yalınız askeri tam ehliyet
namesi olanlar 1 Eylül 935 
tarihinde ihtiyat subay mek
tebi komutanlığında bulun· 
mak üzere sevk edilecekle-
rinden 20 Ağustos 935 tari
hinden itibaren yerli ve ya· 
bancı bilumum kısa hizmet· 
liler As. ehliyetname hüvi· 
yet cüzdanı ve mektep şa· 
badetnameleri beraberlerinde 
olduğu halde şubeye müra
caatları . 

2 - Tam vaktinde mek
tepte bulunmıyacaklar hak· 
kında kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı ilin olunur 

* • • Liseye girmek için müra-
caat edip lazım şartları ta
ııdıkları anlaşılan ve evrak
ları talimat ve evamırı 
mübellega dairesinden te· 
kemmül ettirilen bütün is
teklilerin yol ve kat'i kabule 
kadar yiyecek ve yatacak 
bir masrafları şahıslarına ait 
olmak ve kanuni bir sebep 
yüzünden kabul edilmediği 
takdirde biç bir hak iddia 
etmemek şartile 15-8-935 
gününe kadar lstnbulda bu· 
lunmaları Kuleli askeri lisesi 
müdüriyetinin 8-8-935 ve 
2702 sayılı yazısı üzerine 
ilin olunur. 

~~~~-----~~~.-.----~~~--
Bel gra d 'dan geçerken R il 
-Baştarafı 1 inci sahifede - O lll" 
kotarılacağına büyük umudum 
vardır. Fakat ekonomik mes· 
eleleri kotarmak için daha 
önceden öteki mes'eleleri 
konuşmak daha iyi bir hare· 
ket olacaktır. 

Başbakan, Yunanistan ile 
Arnavutluk arasındaki ilgi
ler hakkında da demiştir ki: 

" - Her iki memleket 
arasındaki ilgiler iyidir.Ara
da kotarılmamış olarak ka· 
lan kültürel ve dinsel özde 
bir kaç mes'eledir. Bunlar 
hakkında da Lahey hakem 
mahkemesi kararını vermiş· 
tir. Yunanistan, şimdi Arna
vutluğun bunları yeritmesi 
beklemektedir.,, 
Başbakan diyevinin sonun

da Almanyaya yalnız sıhhati 
için yaptığı yolculuğun Yu-
naniıtandaki rejim işi ile 
ilgisi olduğu ve Almanyada 
f!ski kral Y orginin tek bir 
delegesi ile buluşacağı hak
kındaki söylentileri yalanla- • 
mıştır . 

Hırsızlık 

Gazeteleri f tııfl' 
sa'ya kızıyorJııt 

B ifı 2. . hireJe ". - aş tara ı ıncı sa IJ • ~ 
'd•• imparatorunun Avrupa. ,er 

bir yardım bekliyeo>•Y~ird' 
anlaşılmıştır. Bu tafk ~ 
ltalya, lngiltere ve 

1 ~ 
tarafından bulunacak 1,1c1 
tarzı Habeşistan'• k0 

kabul ettirebilir. . di1" 
"il Tevere,, gazet~sı ~ 

ki: "Habeşistan me• el ,;J· 
teşkil ettiği düğüoıilll :ff6· 
mesi mecburidir. B~ 0ı; 
mün anlaşma ileoıı .1~J' 
Italyan süngüsü ile IJJ1 

1 
,, 

leceği mes' eleıi Iııgiltel 
Fransaya bağlıdır.~ , 1, d

1 

Yarı resmi "Gıor0 f 1o· .. e t 
ltalia" gazetesine ıot . t-'' 
ıa, ltalya'nın Habeı:~ısı'~ 
mürakabe altına ·~~;yeti' 
için Habeıistan ha 1 d~..,,. 
nin kısmen tabdid .e (jl' 
sini teklif etmektedıt·~ 
zete bu teklifi ını 
bulmaktadır. ri b' 

Y Qz elli yedi parça Bütiln ltalya gaıetel:i~ r 
teklifi efsanevi ve ta~ ltİ 

deri çaldılar Junamaz ad etmektedır~,.tl' 
Dün gece Kantar karako- yan gazeteleri b~ .•eti~ 

lu civarındaki Sefahat so· Habeşiıtanın hakıJP•Y fı~•1 

kağanda büyük bir hırsızlık tahdit edileceğini ve ~·· 
vak'ası olmuştur. Vak'a şu· ayni zamanda ltalyaıııo0tro' 
dur: beıistan üzerindeki k~pı 

Dün gece, belli olmıyan lunun da mahdut ol• 
bir saat deri tüccarı Sadık yazıyorlar. .,.0,.' 

ı . f•·.. . 
oğlu Ahmed'in dükkanına talya gazeteler•: uıoll~~ 
meçhul bir şahıs girmiş ve nın aldığı vaziyetı 

1 
t1Jı1"' 

157 parça deri çalarak kaç· yet itibarile iyi karşıda b• ı' 
• • • 

mıştır. Zabıta bu beliuiz larsa da, fikirlerıh ... "o'~ 
hırsızı aramaktadır. çık yazmaktan ıa~(' 

lzmir Muhasehei Hususiye 1'Utd 
lüğOnden: 

Cinai 
Dfl .. klo 
Mağaza 
Kıbnbıne 

DtıkkAn .. 
" 

"'''"' Nı>I>" 
l\levkll 9 

Blear camii arkası J6 
Birinci belediye caddesi tı,S 
TUILIUkte 50 
Tııçılardı ıs 
Allpııa meydıoınd. 11 
Taıçılar çuşıııı J' 
ÜçClncG kara oamın sokağı 16 

" .. Ü Ü ' 

İkinci kordon 116 
~ ~l· 

_. Ali pışı meydanı oddeal' O' 

Yukarıda me•kl ve clnaled yazılı akarıt ftç yıl IJJ 0o ~ t 
raya verilecektir. MClıldetl ihale tarihi 114ndın 1tfbıre;,0 ıı ~ 
dilr. Şeraitini öğrenmek letlyenlerin her gtın aııt 9 

1 01,rıO ~f 
kadar Huıuaf muhasebe mQdQrlyetlne, fcarıoa talih 

0 ~ı 1" 11,. 
ihale gilnd olın 22.8.935 perıembe gilnd saat 9 dıP .,,,,ol f 

dar depozito makbuzları veya hınk mektoblırlle encO 251~ 
yete mQrıcaatları ilin olunur. "'oıJ' 

MndorJO~ 
2571 

IJl"d 
1 - VllAyet içi bir lı otomobili HtlD ah"acıkll~j5 r•'1 

2 - Bu otomobil UAo tarihinden itibaren 22.8. ,,,.ı 

Muhasehei hususiye 
den: 

kadar on giln açık elulltmeye çıkaralmıotır. bergO• ~efd 
3 - Eksiltme oırtlannı gGrmek lstiyenlerlD ...,oı•f' ıP~ 

9 dan 12 ye kadar hoeolf muhasebe mildOrlyetloegSS peftt rll' 
lıtlrak etmek latayenlerln de ihale gQntl olın 22.8· t~cof 
gGnil ıabah muvakkat teminat akçesi veya bıok IJJ 

encGmeul vlllyetc mQracıatları llln olunur. 


