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Alman donanması Baltık de· 
llizinde manevralara başla· 
llııttar. Manevralara 44 gemi' 
Ue tay yare filoları iştirak• 
eylemiştir. 

• 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, aqamcı Iİyaıal ıuetedir 

Yeni llbayımız Fazlı Gtlleç, 
yarın Bandırma ekspresi 
ile saat onbeş ot11zda şeh· 
rimize gelecek ve istasyonda 
tôrenle karşılanacaktır. 

'-.!ıl : 2 • No : 466 Telefon : 2776 - Salı - 20 Agustos 1935 ----------- Fiab (100) Para 

Mussolirii Fazla eyler istemiş 
~ - 6 =. - ç , . DJl>AS 

Harp, Avrupada da kargaşalıklar doğuracaktır 
= 

Hayırlı olsun Japon 
tııosu , harb değil, ha· 

rış istiyor 
,_~0ndra, (Hususi istibba
"1) - Japoya ricalinin, dört 
._ 1•rfında japonya'ya ka· 
it, da~dıklara muvaffakıyet
.... tilı~n taıihinde önem.li 
JM&-~~ıfe tutabilecek mahı· 

l 

lngiltere; Afrikadaki kuv- incir piyasası dün 
vetlerini ta~ viye edecek. 12 de açıldı 

~~ır. 

JıPonya Mançuri'yi ele '"" , ~dikten ıonra Pekin'e 
r uıanmıı ve ayni za· 

"-da tecim ve endüstri 
~••nda da kayda ıayan 
..:. tefevvuk kazanmııtır. 
Pot 1 rağmen bugünkü Ja
._ 1ı'da herkes memnundur 
~ llaayınız, halk; Mançuri 
(, •ırfolunan 2 milyar 
~) ~tn ve ayrıca faydasız 
~ 1111'/el iıler için ihtiyar 
'ot;d'• 800 milyondan ha· 
•lff •r değildir. Botnn mu
h ~1Yetlerin, kanıız oldu
~ dar para sarfedilme
~ de ele ıeçirildiğini zan· 
''lor. l\6yle olmakla 
'- ~r, Japonya efkarı 
~Yeıinin b6yik bir 
~ buglln sinir kesils; Ekonomik buhrandan 
~I anomal durum, as· 
~ •e mlllki rical 
'ela ihtillf, Japon mil
' batan muvaffakıyetleri 
~ raauı gibidir. Hiç kim· 
~,, Mançuri'yi nede 
~ 'i dllttlnOyor. Japonlar, 
~ b •lctı duruma 16re uzun 
srlf devresi içinde ya-
' iıtiyorlar. iki yıl 
,_,~I ıenel sevinç, Japon· 
S tlaadi kalmadı. Japon 
"llt ile Çin, ne Rusya ve 
ht. l\aaerika ileh arb isti· ""el Japon'lann ıimdi en 
s"'Ddlllderi, masraflara 
~eden ve baıkalarının 
' uyandırmadan, Çin· 
'~laaat derecede iıtifade 
~ bt •e buralarda ekono· 
t'lcıaaından adam akıllı 
1' ektir. 
~ Po1ayı askeri partisi, 
~ cla~ilinde yalnız askeri 
tt ticlif~r: hatlara yapmağa 
~elilik daha ziyade 
~ lllata karar vermiı S: Yor. Bu karar, Japon 

' ıaa':. da noktayı naza· 
J.p; Jim ıelmektedir. 
,, 111•'nın finanıiyel du-
~~ok naziktir. llıili 
~ r. tehlike çanının 
~le &zere olduiundan, 
~ el 6 durumun, iki yıldan 
~ bt~~•aa edemiyeceğin· 

... ediyorlar. 

lg Yangın 
'liloınetrelik bir 
~ 18tnamen yandı 

~.t!'•tı, 19 (A.A) - Çan· 
~ ~taaaoni-Tosya ara-

• 11•z daiının His 
•ele k it. çı an yangın siSn· 
.. on beı kilomet

•laa tamamen 

Italya başbakanı Mussolini, kabul edilecek nisbetten 
çok fazla şeyler istemiş. Habeşlere silah verilecekmı? 

lngilizler Mussoliniye Kızıyorlar 
· talıklara ıebep olacağını ve 

Uluslar sosy etesi toplantı halinde 

Paris 19 (A.A)- Gazeteler, ı fena sonuçlar vereceğini ve 
konferansın al&im kalmaıının bir harbın Avrupada karı•· ......... ~-

KflltOr h{lkanlığının genelgesi 

öğretmen okuluna 
alınacak talebe 

~~------~-----~~ Bu mekteplere girmek isteyenlerde 
aranacak evsaf nelerdir 

yetimler üıtiln tutulacaktır. 
3 - Bu ıartlara uypn 

talebenin bağla oldukları o· 
kullara hemen bat vurmala
rı gerektir. 

ltalyanın sosyeteden çekile· 
ceğini sanmakh ve Fransa
nın Cenevre prensiplerine 
bağlı kalacağını bildirmekte· 
dirler . 

Londra 19 (A.A) - Ga
zeteler, konferan11n muvaf-
fakiyetsizliğe uiramasının 
vebametini kaydediyorlar. 
Taymis, ltalya'nın iıteği ka
bul edilecek niıbetia Oıtün
dedir diye, lngiliz çevenle
rinde Muuolini'ye karıı bll
yllk bir hiddet vardır. 

Habeıiıtan'da muvaffak 
olamadığı takdirde, fatizmin 
iflas edeceği ıöyleniyor. in· 
giltere d&rt EylW toplantı
amdaa konıeyden ltalya'ya 
kar11 takbih karara verilme· 
ıini iıtiyecektir. 

lngiltere Cenevre'deki battı 
hareketini Franıa'nın vazi· 
yetini öğrendikten sonra 
tesbit edecektir.. 

Eden ıelir ıelmez, hariciye 
nazın ile sillhlara konan 
anbarıo mea'eleıile Adiı· 
Ababa' daki lnıiliz sefareti
nin himayeıini ve Habeıiı· 
ta'na yakın lnıiliz m&ıtemle· 
kelerinde tahıid edilen 
aıkeri kuvvetlerin arbnlma• 
11aı 16rl1ecek, ayni zamanda 
lagiliz ltalyan mllnasebatını 
tetkik edecektir. 
-Devamı 4 anca uıhi.fıdfl-

~~~--------~-.............. --~~-----

Kültür bakanı Saf feı Arıkan 

Yeni ilbayımız 

Fazlı Güle~, yarın 
şehrimize geliyor 

Ankara t9 (A.A)- Knı- Trakya genel müfettişi Kazım Dirik 
tür bakanhğından bildiriliyor: 
935 - 936 ders yılı için ilk de cuma gün O lzmirden ayrılıyor 
öğretmen okullarına parasız 

yatı talebesi alınacaktır. 8 b• Ö 
1 - isteklilerin şu ıartla- u gece 1 r ş . 

rı taııması ıerektir. ) • ı k 
A ) TOrk olmak; en Veri ece 

B ) Orta okulu iyi veya pek Yeni ilbayımız Fazla Gü-
iyi derecede bitirmiş, Lise leç, yarın Bandırma ekıpresi 

birinci veya ikinci sınıfını pek 
iyi derecede geçmiı olmak, ile ıehrimize gelecek ve yeni 

C ) Ulusal karakterinin vazifeıine baılıyacaktır. 
ilki öğretmenler okulundan Fazla Güleç saat 15,30 da 
saptanmıı bulunmak; Baımahane istasyonunda t6-

D ) Y aıı, ilk öğretmen o· renle karıılanacaktır. 
kullara 6ğreneğinin sapt11dı-
iı çağda olmak ve tinel ve Uray, dtın akşam Trakya 
bedensel ıailamhğı okullara genel m6fettiıi Klzım Di· Fazlı Güleç 

gönderilmiş olan rapor CSğ· rik'e bir veda ziyafeti ver· Kizım Dirik Cuma ınnn 
reneğine ıare okul doktoru mittir. Bu akıam da memur· 12,30 da Band1rma ekspresi 
tarafından ıaptanmak. ' lar Şehir ıazinoıunda bir ı ile ıehrimizden ayrılacak ve 

2 - Şıbid çocaldan Ue fllıa ••recıldırclir. Yasifııi bapla ,ıctecıktir. 

~~---------~~ Gelen malların en çoğu 8-9 
kuruştanl rsatılmıştıı· 

Borsa sarayı 

incir piyasası, diin öile- ı ne miktar mal alacaldanaı 
den önce saat on birde açıl- ıordu. Bunun &zerine Şerif 
dı. Ondan evvel borsa sa· Remzi ıu ı8zleri a6yledi : 
rayının toplantı salonu liret· - Ne kadar it bilauta 
menlerle incir ıkatçılarila oluru olıun, hiçbir alıcı yok· 
dolmuıtu. Oretmenler, çı· tur ki fiab anlamada• ala· 
katçılara ve çıkatçalar da cajı mah belli ebia. Eier 
8retmenlere bakıyor, her iki bea ıimdiye kadar lyle bir 
taraf dilttlnüyordu. Tecim ıey yapmıı iaem, kaz kaclar 

ve endOıtri oda11 baıkanı acemi olduium zamaaa ait• 
Bal~ oğla, Aydınlı izzetle tir. Bizim burada toplanma· 
yan-yana oturuyor, ara·11ra mızdan makut, piyaıayı te
alıcılara bakarak tebesıOm mizlemek için satıcılarla alı• 
ediyordu. Yıllarca tecrllbe cılann itine gelecek bir fiat 
ıarmilt ve 8retmenlerin hak· teıbit etmektir. Ba fiab aly· 
kını . •nlamıı bir kimse ol- liyecek te alıcılar deiil, ıa· 
mak mllnasebetile Oretmen· tıcılardır. 
ler, onun ıöyliyeceğini bek· Satıcılar, bir tOrlll bir fi. 
liyorlardı. O, makul fiıb at s8ylemiyorlardı. Şerif 
daha evvel kendi kendine Remzi, Hakkı balca otlana 
teıbit etmiıti. Al.cılardan hitap ederek: 
Şerif Remzi, Oretmenleria - Siz ıöyleyiniz. 
fiat söylemelerini iıtedi.Hak· dedi. Balcı otlu da: 
kı balcı oğlu da, alıcıların -Devamı 4 anca Sahi/ede-

~~~----••..,~~•~·•~••...,.~~•~--~--~-

Verem Zaimis 
Uastalığının ilacı 

bulunmuş 
lıtanbul 20 (Özel) - Holi· 

vutta, Vilyam adında bir dok· 
tor, Vereme illç bulmuı ve 
tatbikata baılamııtır. Dok
tor, Verem mikrobunu taşı
yan bir maymunu muayyen 
bir zaman için buza sokmuı 
ve çıkardıktan ·sonra maymu· 
nun ciğerlerinde mikrop kal
madığını teabit etmiıtir. Vil
yar, bulduğu metodu iki yıl 
sonra insanlara tatbik ede· 
ceğini ve tam netice alaca· 
tından Omitvar olduğunu 

söylemiıtir. 

Çankaya takımı 
Çankırıda galip geldi 

Çankırı 19 (A.A) - Dün 
Ankara Çankaya takımı ile 
Çankırı ıporcuları araıında 
yapılan maçı S • O Çankaya 
kauDmlfbr. 

Cumurluk için 
verdiği yemini 

hozmıyor 
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- Cil:i, n: o!u.-s:ı ols:.ın ı mal bu:ıden korktu ve nişan· 
bize vanınaı, bakalım tak- landı. Halbuki bunu yapıb yap 
vimin içindekiler bize bir 
ip ucu verecek mi? Donti: 

- Müsaadenizle -dedi-ve 
takvimin sahifelerini çevir· 
mcğe başladı. 29 Haziran 
Cumartesi tarihini bulunca 
haykırdı: 

mıyacağımı ben de bilmiyorum. 

nu:ımrasrna kayt ve tescil 
edildiği ilan olur.ur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mühürü ve 
namına H. F. Tinç İmzası. 

Mukavele: 
Bugün bin dokuz yüz otuz 

beş yılı Ağustos ayının seki
zinci perşembe günüdür. 

- Bakınız, dün gece tak· 
vime neler yazmış! Hep· 
si dikkatle takvime bakı· 
yorlardı. 

Türkiye cumhuriyeti yasa
Za bıta nın, tasavvur ettiğim larına dayanan ve örneği tas-

kadar ahmak olmadığını şiru· d·ıklı· • d k' ··h·· · 

Şimdiye kadar, başkalarının 
hususi hayatile ilgilenmek, 
benim için bir eğlence idi. 
Fakat artık bundan vaz ge· 
çiyorum. Bu h ketim, ha· 
kikaten mecnunane bir oyun 
idi .. 

aşagı a ı mu ur ve ımza-
di anlıyorum. Bana ... Gön· sını kullanan lzmir ikinci noteri 

Madam Honhard, takvi· 
mine şunları yazmıştı . 

derdiler .,, Mehmet Emin Erener, büyük 
Madam Honhard, bu nok· kardiçalı hanındaki dairemde 

tada yazısını kesmişti. Aca-"Bugün cehennemi bir sı· 
cak var, samimi dostlarım, 

benim hergün nasıl olduğu· 

mu anlamak istiyorlar,, 

ve işitnin başında iken aaat 
ba ne olmuştu? Bu esnad1 1 d onatı a yanıma gelen, adı 
kapı mı çaldı, yoksa pence· ve sanları İzmirde Orha-

Madamın bu yazılan ya· 

zarken keyifli olduğu anla· 

şılıyordu. Bizaz aşağıda şun· 

Jar yazılı idi. 

reden gürültüsüzce giren ka- niye mahallesinin kurşunlu 
til, madamın arkasından bo- sokağında 18 numarada sa
ğazına mı sarılmıştı? Bunu kin Hüseyin oğlu Hakkı ve 
bir türlü kestiremiyorlardı. İzmirde Mekke yokuşunda 
Donti, şu mütaleayı yürüttü: 17 numaralı evde oturan 
- Madamın takvimi, masa· Mahmut oğlu asansorcu 

"Sivri sinek tahammül 

edilmiyecek derecede çoğal· 

dı. Şu yaramaz Tosti, vad· 

etliği gibi P azaıtesi günü 

pencerel~re tel kafes geçir· 

mezse, kulaklarını kopara· 

cığım. Tenbel olduğunu bil· 
diğim halde, bu haline ta
accilb ediyorum. Peneerele· 

rime tel kafes koymasın di· 
ye S, K ve MP tarafından 

kandırıldığına hükmedece
ğim Beş sene geçtiği 
halde bu akşam olduğu ka
dar tenevvür etmiş değilim. 
Bana sivil bir dedektif gön
derilmesi için polis komi· 

nın üzerinde ve muotazam Mehmet adlı şahitlerle belli 
bir şekilde kapanmıştır. Kur- olan lzmirde Balcılarda 179, 

181 numaralarda mukimler 

serliğine yazdım. Korkarım 
ki benimle alay edecekler 
ve ... gibi ölmeme meyda· 
na verecekler.,, Madam Hon
hard, bu yazıları, sıkıntılı bir 
zamanda ve Donti'nin pan· 
siyona gelip yerleşmiş oldu
ğundan haberdar değilken 
yazmıştı.. Con Staun, müd
deiumumi ve genç Dedektif 
Donti merakla bu yazıları 
okumağa koyulmuşlardı .. (Ha· 
miş) başlığını taşıyan şu ya
zı, hepsinin nazarı dikkatini 
celbetti. 

şun kalem de masanın üze

rinde bulunuyor.Halbuki ma· 

d:m, :ıni bir taarruza uğra
mış olsaydı, kitabın bu şe
kilde olmaması ve kurşun 
kalemin de düşmüş bulun· 
ması laıımdı. 

Con Straun, Donti'nin bu 
fikrini beğt:ndi ve: 

( Devam edecek ) 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik. eiyaııal 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 ilinlar için: 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. "Gene bir sürü gaile, şu 

cihaz budalası Gollerle ni· Hususi ilinlar : idare-
şanlanan Norma, canımı sık- hanede kararlaştırılır 
h. Kendisini vasiyetnameden Basıldığı yer :ANADOLU 

ıileceğimi söylemiştim:_. _:l,::h~ti~-_:~m~a~t~b~a~as~ı===::.=~~~ 

zmir Emrazı sariye hastanesi 
başhekimliğinden: 
Hastanenin 105 kalem ilaç ile 9 aylık günlük ihtiyacın· 

dan günlük 1 ili 40 kilo birinci nevi ekmek ve 1 ili 25 

kilo taze sebze ihtiyaçları açık eksiltmeğe konmuştur. 

istekliler şeraiti anlamak üzere her gün ve kat'i ihale günü 
olan 3 eylül 935 salı günü saat 10 da emrazı sariye hasta
nesinde toplanan komisyona müracaatları. 13-20-27-2 2538 

Izmir milli emlak müdürlüğünden: 

ve kavafiye ticaretiJe iştigal 
eden Ahmet oğlu Kamil 
F evz:i ve Mustafa oğlu Ali 
Rıza baştan aşagı tarafımdan 
yazılmak üzere anlatacakları 
gibi bir şirket mukavelesi 
yapmakhğımı istediler yasa
nın aradığı gibi kendilerini 
ve şahitlerini ergin ve olgun 
gördüm. İstediklerinin ne 
olduğunu sordum. Müttefikan 
benim ve şahitlerin yanında 
söz aldılar ve dediler ki: 
Mevat ve şeraiti atiye dai· 
resinde akti mukavele eyle
dik şöyle ki: 

M. 1 - Bu şirket moka-
. velenamesinin tarihi tanzimi 
sekiz Ağustos dokuz yüz 
otuz beş perşembe günüdür. 

M. 2 - Şüreki ve iki ki· 
şiden ibaret olup Kamil 
F evzinin kanuni ikametgahı 
Göztepe tramvay caddesiede 
893 numaralı hanede ve Ali 
Rızanın lkiçeşmelikte tuzcu 
mescit sokağında 32 numa· 
ralı hane olup bu şirkete 
dahil başka bir şirket yoktur. 

M. 3 - Şirket kollektif 
nevidendir. 

M. 4 - Şirketin unvanı 
"ÇiLENGIR OGLU KAMiL 
FEVZi VE ALI RIZA,, olup 

merkezi hmirde Balcılarda 
179,181 numaralardadır. 

M. 5 - Şirketin sermayesi: 
Cem'an iki bin beş yüz elli 

dört lira kırk kuruştan iba
ret olup bunun bin yüz lirası 

Kimil Fevzi ve bin dört yüz 
elli dört lira kırk kuruşu 

Ali Rıza tarafından vaz edil
miş ve bu sermayenin tema
mı elyevm mağazada mevcut 
k vafiye emteasından iba
rettir. 

Birinci süleymaniye mahallesinin altın taaş muharrem so· 
kağanda 30·2 kapu numaralı 152 metre murabbaı arsa 
Karataş dokuz eylül sokağında 6 8 kapu numaralı 264,25 

M. 6 - Her bir ferikin 
30 kar veya zarardaki hissei 

iştira kiyesi yarı yarıyadır. 

metre murabbaı arsa 132 M. 7 - Her iki şerik un· 
vanı şirketi istimal etmek ikinci karantina bülbül sokağında 75 kapu no.h 157 

metre murabbaı arsa 
Salhane mansur zade sokağında 10-1 kapu no,lı 194 

31,40 üzere şirketi alakadar eden 

metre murabbaı arsa 58,20 
Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para He 

ödenmek üzere 5-9-935 perşembe günü saat 15 de ihale
leri icra kılınacaktır. Taliplerin o saatte milli emlfik mü-
düriyetine müracaatları 2599 

bilumum muamelat, ukudat 
ve taahhüdat vesairede milç· 
temian imzaya · salahiyettar· 
dırlar. 

M 8 Şirketin mevzuu: 
perakende kava-

20 Ağustos - 1935 .. Yazarı: M· fl 
Tefrika No. 131 

Salaheddin Eyyubi esirlere çok iyi muamele ediyor-

du. iki taraf ta harbe haz rlanıyordu 
1 dır 

Fakat bunlar, biraz sonra 
hükümdarın çadırına doğru 
yaklaşınca hayrette kaldılar: 

ce bir elbise vardı. Gülüm· ğümüze zahip ohnUŞ ar 9, 

Gerçi usul değildir aııı~ı 
büyüklüğünüze güveııiY0fr •• 

Çadırın etrafında büyük 
meşaleler yanıyordu .. Sofra· 

siyerek kendilerine doğru 
yürüyordu. Yanındaki bir 
tercümanı ile konuşmağa 

başladı. 
Bu, inanılmayacak derecede 

büyük bir insanlıktı. 
lar kurulmuştu. Yerlere yu
muşak minderler, kilimler 
serilmişti.. Bir şövalye, Fransızca ; 

Bu aralık ta çadırın ka- - Ey Türk Hükümdarı, 
pısı önünde biri gözüktü. tekin yere sen bu kadar kalp-
Düşman esirler, ona göste- leri fethetmemişsio .. 
rilen hürmetten anladılar ki Diye bağırdı. 
bu "Salibeddin Eyyubi,,adı· Yemekte aralarına otur-
nı taşıyan ve adaleti Avru- muştu. Onlarla konuşuyordu. 
paya kadar yayılan ·maruf Bir Fransız kumandanı ; 
Türk kahramanı idi. - Aile -efradımız orada 

Sırtında gene sade, asker· kaldı. Belki de bizim öldü· 

ürünlerimiz ve Almanya 

meyva fiats 
' 

yük:se • 
erı 

• 
ır 

-·-Almaııya'ya olan pamuk ihracatı

mız menınuniyete şayandır 
Almanyaya ülkemizden de 

taze meyva ve sebze gön· 
derilmesi hususunda mevcut 
imkan ve fırsatlardan birçok 
defalar bahsetmiştik. Bu 
mes'elede Ekonomi bakanının 
ve bilhassa Türkofisin de 
pek değerli mesaide bulun· 
masana rağmen işte en zi-
yade ilgili olmaları lazım 
gelen tecimerlerimizce he· 
men hiçbir hareket göste-
rilmemektedir. 

Halbuki zamanla bir çok 
fırsatlar kaçtığı gibi bugün 
açılan imkanlardan da baş
kaları istifadeye koyulmuş· 
lardır. Eğer bugün elde 
bulunan bu çok değerli fır
satlar kaçırılırsa yarın için 
iş yapmak belki o kadar 
kolay olmıyacaktır. Söz ge
limi Almanya' da domatese 
olan ihtiyaçtan bahsetmiş ve 
ihracatçılarımızın dikkat ba
kışını celbetmiştik. Buna 
rağmen Almanya'ya 1 kilo 
bile domates gönderen ol
mamıştır. Öte yandan komşu 
Bulgaristan hemen her hafta 

fiye ticaretile iştigal etmek
ten ibarettir. 

M. 9 - Şirketin müddeti: 
on sene olup sekiz Ağustos 
dokuz yüz otuz beş tarihin
den başlar ve sekiz Ağus· 
tos dokuz yüz kırk beş ta
rihinde nihayet bulur. 

Taraflar başka bir diye· 
ceklerin olmadığını beyan 
ve ifade etmelerile işbu mu
kavele resen tanzim, okuna
rak tefhim kabul ve ikrar· 
larile ziri imza ve tahtim 
kılındı. 

1 

umumi no7672 husususi no.9-67 
İşbu mukavele suretinin 

dairede mahfuz 7672 umu· 
mi numaralı aslına mutaba
keh tasdik kılındı . Bin do-
kuz yüz otuz beş senesi 
Ağusto• ayının sekizinci 
perşembe günü. 
lzmir ikinci noteri resmi mü· 
hürü ve E. Erener imzası. 

vagonlar dolusu domates 
ihraç etmektedir. 
Almanyayı Domates ihra

cı Bulgarlar için dahi yep· 
y ni bir iş iken onların iş-

güzarlığı yanı başında bizim 
durup bakmamız cidden te· 
essüre değer. Taze meyva· 
lar için de vaziyet hemen 
hemen böyledir. Almanyada 
taze meyva bu yıl pek bol 
olmadığı gibi fiatler de ge· 
çen yıla karşı hayli yüksek
tir. Türkiye'den ithalat için 
ise hemen hiçbir mini yok 
iken tacirlerimiz bu mevzua 
karşı da kaytsız davranmak
tadırlar. 

Gene Alman dış ticaret 
istatistiklerine göre, Alman· 
ya'nm Türkiye'den pamuk 
ithalatı da memnuniyete de· 
ğer bir surette inkişaf et
miştir. Türkiye'den pamuk 
ithalatı yuvarlak hesap 10 
misli artmıştır. Şöyle ki Tür
kiye'den 1934 yılının ilk ya
rısında yalnız 64 bin mark 
değerinde 93,500 kilo pa· 
muk ithal edilmişken 1935 
yılının ilk 6 ayındaki ithalat 
11,157,000 mark değerinde 
10,863,700 kiloya varmıştır. 

Almanya'oın genel ithalitı 
ise 1934 yılının ilk yarısında 
146,204,000 mark değerinde 
207,401,300 kilodan 1935 
yılının ilk 6 ayı içinde 131 
milyon 33 bin mark değe
rinde 140,693,200 kiloya düş-
müştür. Genel ithalitta en 
ziyade Birleşik Amerika'dan 
ve Mısırdan ithalat pek ö· 
nemli nisbetlerde azalmıştır 
buna karşı Arjantin, Brezilya 
ve Hindistan' dan ithalat da 
artmıştır. 

Pamuk piyasası hakkında 
söylenmeğe değer hemen hiç 
bir yenilik yok gibidir. Mev· 
sim sonu olması dolayısile 

Türkiye'de esasen az mal 
kaldığı gibi oradan istenen 
fiatler üzerinden ithalat ve 
ödeme müsaadesi alınması 

da pek kolay olmamaktadır· 

·ı e r Müsaade edin de aı e bil' 
dımıza sağ olduğumuzu, btr 
rada bulunduğumuzu bS 
verelim 1 
Dedi. 1,. 

H M ktUP - ay, hay 1.. e tilt ı 
rınızın açık olması !8

1\eu 
bu işlerde hiçbir mes u 

1 ıtı' 
olmayan aile efradınızııı .1 

tt' 

rap çektiklerini ben de 
15 

mem .. j~ 
Ertesi günden itibareıı ~i~ 

ordu arasında artık .. ııı~,f 
gibi bir posta işlemege e~ 
ladı. Bu son insanlık e:,.~ 
en azılı, en müfrit papa 

bile utandırmıştı · 'ki t•' 
Kış basmıştı. Her 1 

raf mutabık kaldılar· 
Mütareke 1. bet 
Bahar gelinceye kad::ıır' 

iki ordu dinlenecek, klerd' 
]anacak, harp etmiyec~ ııı6 

O yıllarda bu şe~il i etsr•{ 
tarekc olur ve her ık. ;ti' 

· ·b'rıoe mutlak şekilde hırı 1 

mat ederlerdi . . .11 ~e· 
Eyyubi hükümdarı, ıı• rıd•f 

rilecek askerlerle kuıJlat tf 
lan tesbit ettirdi. Dii'; ıf 
raftan da bol miktar abbO' 
bire bulmak için teşe 
sata girişti. . b~ 

Saliheddini Eyyu~ı~ çe' 
müddet Akka kale510

8 
gitl1 

kildikten sonra Hayf•Y
1 10,dO> 

t 'bat ıa ı ·r Mütemadiyen ter ı d bl 
Bu arada, denizde dbe' 

hadise olmuştu. Mısır aıı;ıer1 
tinden gelen Türk ge d6t' 

h. k b. yerde .. ,. 
sa ıle ya ın ır di til 
manlara ait büyük ye ·şıerd 
car gemisine rast gelıJl:ıı•l•' 
Çevirip bepsioi de y 
dılar . . oıiı;t•'' 

Bunlarda külliyeth ın~' 
.. beratı 

da kumaş, mucev tfePs 
eşya ve saire vard•· ıı 6' 

H .. k•' aıcl•tl .. 
de Hayf ada u u • ıerı~ 

·· d-k"ld'u· Hatta ıç t'';· nune o u · 'a' 
de işlenmiş, gayet 

5811 
9ofr' 

ran~ yapılmış bir altıP 
bile vardı. . . 

Hükümdar emrettı · efr•' 
- Bunları donanıtla 

dına paylaştırın !. .. k ord~~· 
Bahar gelince, rrrd•· vuıı 

ları gene toplaoıııışka 1,pııı1;. 
man epeyce hazırlı 1• cib 

rza• tfe 
fakat düşman, e u1'nr o 
tinden biraz daha :uyii~tbİ 
idi. ÇilnkU ordu5~ • f.sf" f 

Fakat Salahedd•lll"i t•''~ 
endişe geçiriyordu· kİ fs' 
kuvvetleri arasıııd• ,ıı 
büyüktü.. . <1oş"' dı . J<ı, ,, 
Bereket versın ·btilif" 501 

Kralları arasında 1 bİı c' ~ 
Saliheddini E!Yubit arı;,. 

teşkilatına büyuk }\1'1'i e"' 
vermişti. Haçlılar, eısİŞ b 
lesinin etrafında dg .ı~ 1 r ı . ·ce11 
dekler kazıyor 8 11 etı t' 

ilk çarpışoıal~''01110, t"' 
geçti. Fakat dü:cıu· ~iv 
ruzlarını artırıY0 '"1' b'f 
B' ü d'·şmaoıo . e 
ırg d~'k ub' tedb'' 

gelme ı ır 

vurduğu görUldO · ı"'' 
Arkosı 
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1 
-ihtiyat Olivier ve şürekô- N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası 

Operasının 
l11kişafi 

L. . VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 
Si IIDitet vapur "CERES,, vapuru 26 ağustostan 30 ağustosa kadar 

Zabiti yetİştiriJe- Der Zee Anvers, Rotterdam, Amsterdam _ve Hamburg limanları için 
acentası & c yük alacaktır. 

cek kısa hizmet- o. "UL YSSES,, vapuru 9 eylu""lden 13 eylüle kadar Anvers, Cendeli Han. Birinci kor· DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
ıl•Jeı·c : 2 Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 8•ıkırdistan cumuriyeti don. Tel . 443 " ALIM NIA ,, vapuru 14 

alacaktır. 
•011 

:ıanıanlarda Başkırd şi- Izmir Askerlik Şubesin- Ellerman Linyn Ltd. ağustosta bekleniyor, Ham· 
"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar Anvers, 

Veıiod d e operalar vUcude en : "FLAMINIAN,, vapuru ay burg Bremen, ve Anversten R d A d otter am, ınster am ve Hamburg limanları için yük 
yük çıkaracaktır. alacaktır. letirnıek · · l 1 - ihtiyat zabiti yetişti· sonunda Liverpol ve Svven-

1( ıçın ça aşmaktadır. rilecek kısa hizmetlilerden b 
.:ı oıııpozitörler sosyeteleri ile seada gelip tahliyede ulu-
uzeı 111 k 330 doğumlu ve bunlarla mu nacaktır. 

"ANGORA,, vapuru 19 ağus· 
"UL YSSES,, vapuru 22 ağustosta Burgas, Varvna ve Köstosta bekleniyor, 22 ağus-

tcnce limanları için yük alacaktır. 
Tabiin~ ~;l~le~ yapılmış ve amele görenler ve daha ev
k 1 n a ag ve Burhan velki dogw umlulardan olup ta 
o Unun "K r . 1 • • 

tosa kadar Anvers, Roter- SVENSKA ORİENT LINİEN 
" DRACO ,, vapuru 29 dam, Hamburg ve Bremen 

" NORDLAND ., motörü 21 ağustosta Roterdam, Ham-
Ilı a ım,, pıyes erını ·muhtelif sebeplerle geri kal-

Usikile t" . • • . ·1 
temmuzda Huıll Anvers ve için yük alacaktır. b C h Gd · G b urg, open age, Dantzıg, ynıa , öte urg Oslo ve 
Londradan gelip tahliyede " TINOS " vapuru 2 ~y- lskandinavya limanlarına hareket edecektir. . ş ırme ışıne gırışı - mış deniz sınıfından gayri 1111ttir "K' . 

p . ınazıgor" operası sınıflara ayrılmış olanlardan 
,.~•~adan Başkırdcaya çev- yalanız askeri tam ehliyet-

lülde bekleniyor, 6 eylüle 
bulunacak ve ayni zamanda ''VIKINGLAND,, motörü 3 eylülde Rotterdam, Hamburg, 

kadar Anvers, Roterdam, C h D G O ı ı k 

dı 111 '1lir. Başkırdistanın Çar 

Londra ve Hull için yük open age, antzig, dyoia, Goteburg, s o ve s andi-
Ham burg ve Bremen için navya limanlarına hareket edecektir. 

ev · namesi olanlar 1 Eylül 935 
111 rınde müstemlekeleştiril- tarihinde ihtiyat subay mek-

ft~ bayatından alınmış "Ak- tebi komutanlığında bulun· 

P " operasının notaları si- mak üzere sevk edilecekle
•riı ed'I · · 1 mışhr. rinden 20 Ağustos 935 taıi-

t Şi1t1di Moskova konserva· hinden itibaren yerli ve ya-
Uvarı 

8 nın doğu şubesinde 25 bancı bilümum kısa hizmet-
t 
1d~kırd genci tahsil görmek- liler As. ehliyetname hüvi

e ır B 
0 

• unlar ulusal Başkırd yet cüzdana ve mektep şa· 

alacaktır. 

Ooyçe Levante Liniye 

" ANGORA,, vapuru 13 
temmuzda Hamburg, Bre
men ve Anversten gelip tah

liyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 
,f''•sının birinci solistleri hadetnameleri beraberlerinde 
to. •ck•klardır. Leningrat Balet olduğu halde şubeye müra-

... , t b caa tla rı . •---!11111!!~~1~!!!!11-~ e inde bir gurup Baş- • 
•rd ç k 2 - Tam vaktinde mek- 1 D O K rr O R 

Q ocu ları okumaktadır. tepte bulunmıyacaklar hak-
,:,~l~r da Başkırt Balet sah- kında kanuni muamelenin Ali Agah 

•nın t l" ı k Çocuk Hastalıkları 

lılff llJJIJIHUı~ıYı'ııılıı~l~l~Jll;!~ İll il 11111111~~1; ~;I~ ııiı:~~l~l~İı:ı'ııtı:~İı 11~
1

1~1~1~ ~ ı ı.;11ci /~~:::~:~;~, .'I. 68 1 zınır yün mensucatı • Telefon 
3452 

'"}' Satılık motör 1 ürk Anonim şirketi 12 beygirkuvetiode (Dizeıı 
~ Bu milessese, iki yilz hin lira sermaye ile markalı az kullanılmış bir 
8 la .. '-k .,,otör satılıktır. Taliplerin 
~ ~e .... nı etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu--
~ f arehanemize müracaatları 
~ 1akçörers Limited (Şark hnh) şirketine . ait = i in olunur. 
1 ını· d = ~ ır t. Halknpınardaki kumaş fabrikasını satın -
~ alnııştır. ı--ab,.ika bntnn teşkilat ve tesisat ve mfis· = 
§ '-hdirn· · ·ı k. · ·h· ı k" · 1935 -8 ını ı e es -ısı gı ı ununusam ta- -
8 l''h 
~ ~ inden itibnren yeni şirket tarafından işletil- -
~ .ektedir. Her nevi yfin iplikleri, kumaş, hatta- = 
~ ~e \c çorap imal edilecektir. l\tamulutın emsa- -
~ 

8 
e filikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. 1 i ~ nıamuli!t Peştemalcılar başında eski Orozdibak -

~ ~•salindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ 
:s: l'ilca • • -~ p ıçındc yapılmaktadır. := 
~ 0 sta kutusu: 127 § 

• 
Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt i~Ieri Yaptır· 

mn k isterseniz : 

* YENi KAVAFLAR • 
Çurşısındu 34 Numarada 

· - Ali Rıza · -
!S 1' tlg f d · * · .. Al k = ~ 1' ra a resı: ızmır .. ~ sanca = M" ll"th · w 
,, tlefon oumarası 2432 ve 3564 = uce ı anesıne ugrayınıı. 

-.!1
11111111il11il1111111111111• 11111111111111111111ili1111111il111111111111111111111 l il l il l il llii • 

Al'~~ --- --

0 .il ıu ıı• 
j &lrcıetl: L~ANL<A~ı l 

yük alacaktır. "HEMLAND,, motörü 16 eylülde Rotterdam, Hamburg, 
"iT AURI,, vapuru 16 ey- Copenhage, Dantzig, Gdynia

1 
Goteburg, Oslo ve lskandi-

• 
lülde bekleniyor, 20 eylüle navya limanlarına hareket edecektir. 
kadar Anvers, Roterdam, "VINGALAND,, motörü 3 birinci teşrinde Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için Hamburg, Copenhage, D.rntzig, Gdynia, Goteburg, Oslo 
yük alacaktır. ve lskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

ARMDMEND H. SCHULDT SERViCE MARITIM ROUMAIN 
HAMBURG "SUÇEAV A,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 

"HANSBURG,, vapuru 28 Cenova, Marsilya ve Barselona için yük alacaktır. 
" ALSA JUL YA ,, vapuru 30 eylülde gelip 1 birinci 

ağustosta bekleniyor, 1 ey- teşrinde Malta, Napoli, Marsilya ve Barselona için yük 
lüle kadar Anvers, t<oter- 1 alacaktır . 
dam ve Hamburg liçin yük Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
alacaktır. 

"NORBURG,, vapuru 26 
Acente mes' uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
eylülde bekleniyor, 30 eylüle şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
kadar Anvers, Roterdam ve edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
Hamburg için yük alacaktır. 

SERVICE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
"ATID,, motörü 26 ağus

tosta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXCELSIOR,, vapuru ha· 
len limanımızda olup Nev-

york için yük almaktıadr. 

SOCIETE COMMERCIALE 
BULGARE de NAVIGATION 

A VAPEUR 
"BULGARIA,, vapuru 14 

ağustosta bekleniyor, Bur
gas ve V arna için yük ala
caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur~ 

lann isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, 
No. 2007 - 2008 .. _ .. ____ .. _ .... 

Öksnrenlcr! l\lut· 

laka (Okamcntol) 

öksnrnk şekerle- ~ 
rini tecril.be edi- _....... 

ıiz .. 

Ve Pilrjen ~ahapın 

en Qstnn bir mfis· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

~ ea 
~ 

Kuvvetli mfishil 
istiyenlcr Şahap 

Sıhhat sftrgnn ~ 
haplarını Maruf cJ'5 
ecza depolarından 

\'e eczanelerden 

arasınlar. 

ve 1~rakya 
Şeker Fhrikalaı·ı Türk Ar.ıonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 

: .. 
Taze temiz ııcuz 

.iliic 
" 

Her tüı·lü tuvalet çeşitleri 

llamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

No: 37 

fotoğraflıane ve 

fotoğraf malzeme mağazası 
Hamza Rıistem beyin fotoğrafhunesi, lzmir<le en ıyı 

fotograf çekmekle şöhret bulan bir san 'at ocoğıdır. En 

müşl~ülpcsent olanlar dahi, burada ç~kıirrlikleri foıokrnJ· 

lardan memnu.n kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, f otoğroj nwlremesi su tan m"· 

ğazası da mıılııercm rnılşterileri11irı irıcc zevklerine göre 
her çeşit malları, fotoğrat makinelerini bulundurmakta-
dır, Bir zıyarct lıcr şeyi ispata kafidir. 
(İzmir • Başturak caddesi, Refik 

• 
·-Sümer Bank-· 

Fabrikalaı·ı mamu]atı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşlaı·ı 

F esane kumaşları 

Beykoz ktınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı 1 

lzmir şubesinde bulursunuz 
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-
Çoktanberi hazırlıkları yapılan ltalyan manevraları bu hatta başlıyor ·-. -· 

M ı . . l d h l Sakaryalılar 4 - 3 gibi bir tek 

l{.S.K-Sakarya nııı: 
çı çok samimi geçtı 

Sinyor usso ını,manevra ar a u un- goı rarkile _ye1~~diJerk ·ıkd'" mak üzere Roma'dan hareket etti ~~~:i·:.ı~:·~;y~~~~~~~: ;~1!
0

2~1 ~iıi,1;~::. · ,, 
gıbı K.S.K. takımı ılbahle- ikinci devrede SakarY'~ol' 
yin otobüslerle şehrimize epey süren h~yecanlı tJe 

8
, 

Maı1evralar bittikten sonra Kral, Mussolini ve meşhur mucid Mar- gelmiş ve sporcu misafirler gun oyunundan sonr• y•;.: 

ki . ' Halkevine misafir edilmişler· yavaş açıldığı görülüyor· 'lı · 
koni baş-başa verecekler" yeni İcatları tetkik edece er mış. dir. Öğleye kadar Müradiye kat bu esnada Karşıyak• fe 

camii ve Manisanın kıymetli lar def an sının tereddiit 0,. 
kütüphanesi gezilmiş ve öğ- hatalı oyunundan dolayı ı'· 
le yemeği yenildikten sonra ha iki gol yaparak 4-2 "' f 
oyun vaktine kadar istirahat yete gelmişlerdi. Son ~~•' 
edilmiştir. retlerile çalışan SakarY8•

1 dt 

Istanbul 20 (Özel) _ Itıılya ba~bakanı sinyor l\los· manevraları takip edeceklerdir. Ecnebi delegeler ay· 
olini, manevralarda bulunmak nzere lspeçyaya git· rıldıktan sonra Kral, Mussolini ve meşhur mucid Mar· 

miştir. Kral Viktor Emanoel ile oğlu Veliaht Piyemon· koni yahnız kalacaklardır. !Uarkoni, bu esnada yeni 
ti de yarın hareket edeceklerdir. Söylendiğine g3re, icadlarını Kral ile başbakan Mussoliniye ifşa ede<•ek· 
bntnn ecnebi devletler askeri delegeleri yapılacak miş. Manevralar bu hafta içinde başbyacaktır. -------·· ............ ·------:-----

Genel nüfus sayımı 

Numerotaj işleri 
her tarafta bitti 

-·-

Herkes hazırlanıyor 

Yunanistan ilk 
siparişi verdi --Bir Eylülden itibaren radyo ve sine- Deniz hakanı, donanmanın takviye

nıalarda propagandaya başlanacak si hakkındaki planı hükumete verdi 
Ankara 19 (A.A)- Haber ı men faaliyete geçecektir. bta~b~I 20. (Özel) - .. Yu- Deniz bakanı Dusmanis, 

ld • mıza göre Yozgad, Gazete, radyo, sinemalarla nan hukumetı; ulusal muda- Yunan donanmasının takvi-
a ıgı ' f • . 'lk . . . . 
N. • d lçel Adana hariç ol- propaganda işi 1 Eylülden aa ıçın ı ııparışını ver· yesi hakkında donanma er· 
ıg e, ' · · B · · 5 'I . mak üzere yurdun her tara- itibaren başlamak üzere ter- mııtır.. u sıparış, mı_yar kinı harbiyesinin tanzım 

f d a rataJ· icııleri kaza tibat alınmıştır. Sayımda teı- drahmı tutuyor. Bunu mute· etmiı olduğu planı bükfıme-
ın a num Y k' ·1 k 1 · · ve nahiyelere varıncaya ka • bit edilecek nüfus o gün " ıp verı ece o an sıparıı- te vermiş ve bu planda en 

dar bütün kontrol edilmiş ve her mevkide ve ıahıen ha- lcr hakkında müzakereler ufak bir tadilat kabul et-
bu kotrol esnasında idare zır bulunan nüfustur. Nüfu- devam ediyor. miyeceğini bildirmiıtir. 
reislerine sayım ameliyesi su mukime tefrik edilmiye- • • • • • 

hakkında ,ahsen izahat ve- cektir. Moskovada yapılan 
rilmiştir. lsmi sayılan dört Sayım işleri hakkında mü· 
vilayette de bu ay sonuna şahade ve mütalealarını bil· 
kadar kontrol yapılacaktır. dirmek üzere müşavir sıfa- k e 1. klerı· 
Kontrollar neticesi halkın ve tile angaje ~dilen lsviçre is· Uça ş fi } 
idare teşkilibnın bu işe mat- tatistik ienel direktörü Bro-
lup ilgiyi gösterdiğini mey- uchvailere 20 Eylülde mem-
dana çıkarmıştır. leketimize gelecek ve 30 

lstanbul şehrinin sayım Teşrinievvele kadar kala· 
bürosu yarından ibaren reı- caktır. ·--·--

Uşakta l(riz 
Yapılan tenis maçları 

Heraün biraz da· Dört maç için. U~ak:a gi-
" den K. S. K. tenıscılerı şeh-

h a hafifleşiyor rimize döndüle~. !enisciler, 
Uşakta kendılerıne karşı 

lstanbul 20 (Özel)- Acun gösterilen iyi muameleden 
ekonomi buhranının, tedrici çok memnun kalmışla;dır. 
surette hafifleştiği kanaatı Cumartesi günü yapılan 
mevcuttur. Gerek Japonyada maçta l:fastan ( K. S. K. ) , 
ve gerekse Rusyada, bütün Savni (Uşak) a 6 • 4, 7 • 5 ; 
iıler, 1929 yılındaki derece· Süreyya - Hüseyin (K. S. K) 
sini bulmuştur. Bu durum, Savni • Celil (Uşak)a Dablda 
Almanya ile lngilterede de 6 • 4, 6 • 2 yenilmişlerdir. 
baılamıştır. Geçen Temmuz Pazar günü yapılan maç-

ayı içinde Almanyada 122 bin larda Savni (Uşak) Hüseyin 
işsize iş temin edilmiştir. (K. S. K.) e 6·2, 6·1; Sav
Amerikada durum daha iyi· ni-Celal (Uşak), Hüseyin-
dir. Ha1san (K. S. K.)a 6·2, 6·4 

Z 
• • yenilmiılerdir. 

aımıs Karşılrımalar çok samimi 
ve k ılabalık bir halk huzu-

Cumurluk için 
verdiği yemini 

hozmıyor 
-Başıarafı birinci sahifede

raftar olduğunu bildirirse, 
cumurbaşkanı M. Zaimisin' 
çekileceği ve bu taktirde de 
prens Nikola veya kralın 
amcası Andrenin naipliğe 
geleceği hakkında yayıntılar 
dolaşması üzerine, gazeteler 
etkili (salahiyetli) kaynak
lardan aldıkları aşağıdaki 
notu yamaktadırlar. 

M. Zaimis siyasası anlat· 
mazlıklardan daima uzak 

runda olmuıtur. 

Avusturya 
Ternlerinden birinci 

mevki kaldırıldı. 
Viyana - Avusturyada 

bütün trenlerden birinci ve 
ikinci mevki vagonlar kal
dırdmııtır. Bunun sebebi, pa-
rasızlık dolayısile halkın, 
yüzde 99 nun, hep üçüncü 
mevkile gidip gelmesidir. 

durarak yeminine bayrı (sa
dık) kalmaktadır. Daima uz-
laşma preıibioden mülhem 
olan cumurbaıkanı, nomal-
liğin pekinlettirilmeıi uğ
rundaki uğraıalarına devam 
edecektir. 

Hava katarları, teşkil ettiler. Yüz 
elli paraşütçü birden atladı. 

Moskova, 19 ( A.A ) -
Dün Moskova'da uçak ala
nından uçak günü şenlikleri 
yapılmııtır. Uçaklar parti ve 
lıükumet başkanlarının, dip
lomatların ve yüz binden 
fazla seyircinin önünde güç 
akro baş hareketleri yap· 
mışlardır. 

ilerleme ve teknik geliş· ı 
mesini gösteren bu hareket
lerden sonra yolcu uçakları 

motörsüz uçaklarından katı
ıık hava katarları parlak 
bir geçid yaptılar. 150 para-

şutcu altmış uçaktan ayni 

zamanda atladılar. Şenliğin 
sonuna doğru fiç balon alan 

üzerinden uçutu. Bundan 

baıka ıehrin bütün parkla
rında yüz binlerce halkın 
iştirakile büyük şenlikler ya· 
pılmıştır. 

~~~--.. ~-~-----~~-
Baltık 
Manevraları 

başladı 
ı.tanbul, 20 (Özel) - Al

man donanması Baltık de
nizinde manevralara başladı. 
Bu manevralara ufak, büyük 
44 gemi ile bava filolarının 
önemli bir kısmı iştirak et
mektedir. 

Bisiklet yarışları 
Ankara 19 (A.A) - Bi

siklet fedarasyonu bu ayın 
yirmi beıinde Romanya' da 

yapılacak olan (1725) kilo met· 
relik büyük Romanya turu
na iştirik için yapılan çağı
rıyı kabul etmiı ve sekiz 
biıikletçiyi bu yarışlara gön· 
dermeğe karar vermiıtir. 

(Ulusal Birlik): Bu yarışa 
lzmir'den, lzmirsporlu Kizım 
da iştirak edecektir. 

••••• 
SON DAKiKA: 

Hükumet kuvvetleri kumandanı öl
dürüldü. isyan devam ediyor. 

lstanbul 20 (Özel) - Tirandan haber verildiğine göre, 
Arnavutluk isyanı ıiddetle devam ediyor. Asilerin başında 
eski baıvekillerden ismi gizli tutulan birisi vardır. Arna-
vutluk hükumeti, Arnavutluk-Yunan hudutlarını kapamıştır. 

Birçok yerlerde idarei örfiye ilin ve divanı harpler te-
sis edilmit ve asilerden yakalananların muhakemelerine 
başlanmıştır. idam bükümleri bekleniyor. . 

Son bir habere göre, bükilmet kuvvetlerinin başında 
bulunan kumandan, asilerle yapılan çarpııma sonucunda 
maktul diltmüıtür. 

Saat 17,30 da hakem Öz nihayet üçüncü goUerİP1 ~1 
Girgin'in idaresinde oyuna yaptılar. Bundan soP~~ 
baılandığı zaman takımımı· Sakarya hücumları J{. d• 
zın sol açık Süleymandan defansının gayreti karşısı~·' 
noksan olduğu ve diğer hat· netice vermedi. Oyuod• fe 

larda değişiklikler yapıldığı gibi bir tek gol farkı il~ ~1 
görüldü. Buna mukabil K.S. Karşıyaka'nın galibiyet• 
K. takımı kaleci Cemal'in bitti. 

. d ·~ yerın e Rıza ve yüzmeler Oyun, hey' eti uoıuıı>1ı o· 
için lstanbula giden Rasimin itibarile çok samimi r;e gd• 
yerinde de eski bekleri Me- ı t' S aol•r ze geç ı. on zaoı 01i· libi ve haf hattında da Fevzi, Sakarya'oın her maçta ~ 
Haldun ve Süleymanı, for ma değişik takım çıkarııı•,. 
hattında da Şevketin yerin- ııı 

ve henüz kadrosunu t• " de Osman'ı oynatıyor. .,. 
Karşıyaka ilk dakikalarda mile tesbit edememiş olıll ~ 

geçirdiği saha yabancıhğın- ve buna inzimameo bugO~,. 
dan sonra bir müddet ken· bozuk oyunu bir farkla ~ 1~ 
disioi topladı. Bu sırada Sa- liibiyete sebebiyet ver~~fif' 
karyanın soldan bir hücu· Sakarya'lılar akşam ın'~·ıde 
munda Kimıran takımının !erini samimi bir şe !0ıf 
ilk golünü yaptı. Fakat mu· uğurlamışlardır. Sak•'!'de~' 
kabil bir Karşıyaka hücu · bu neticesi önüıo"~jriO' 
munda Eover'in topu elile hafta yapılacak groP . 'k'' 
tutmasından Karşıyaka pe- cilikleri için kendileriıı• 1jçi0 
naltıdan beraberliği kazandı. mahiyetindedir. Bunun 1,~· 
Bu gol iki tarafı da çalıı- çalıımaları ve iyice batır 151· 

mağa sevketti. Karşıyaka'Jı- malarını gençlerimiıe t• 
lar Hidayetin ayağı ile ikin· yeye değer görürülll· 

~~~~-----~~~·..._ •• ~--. o 
incir pi yasası Harb, Avrupa'dıı s~ 
On ikide açıldı kargaşalık dogurııc .1 

-B~tarafı birinci sahif ed, t61.ıı~ -B~ıaraft 1 inci sahifede - b ' 
- Ben söyledim, 8·9 ku- Italya - Habeş 1 N~e' 

ruş. 

dedi. Balcı oğlunun bu 
sözü üzerine Aydınlı izzet 
te 8·9 kuruı istiyen alsın, 
istemiyen almasın. 

dedi; ve toplantı odasından 

çıktı. Şerif Remzi, bu fiat 

üzerinden üçer yüz çuval 

almağa hazır olduğunu söy· 

ledi. Diğer alıcılar, bu fiati 

yüksek görüyor gibi görü

nüyorlar, alacakları miktarı 

belli etmek istemiyorlardı. 

Saat, 12 ye yaklaştığı halde 

kesin bir sonuç elde edile
miyordu. 

Bu sırada,. bazı satıcıların, 

alıcılarla uzlaşarak 8-9 ku-

ruıtan mal sattıkları anla

şıldı ve bu fiat her iki ta· 

rafca muvafık görülerek ka· 

bul edildi. Mahaza, fevkali-

de temiz mallar, alıcılarla 
aatıcıların reyine tabidir. 

Piyasa açıldıktan ıonra 
akşama kadar yedi bin çu· 
val satılmııtır. Bugün de 
piyaH hararetli devam et
miıtir. 

4 Eylül 
Toplantısı hakkındaki 

kararname çıktı 
lstanbul 20 (Özel)- Ulus

lar kurumunun 4 Eylülde 
toplanacağı hakkındaki ka
rarnamesi, Cenevre gazete· 
terinde iutiıar etmittir. 

hakkında Ingiltere ile ıerl 
rika araıında istişare 
devam edilmektedir. jJe 

Paris 19 (A.A) - E~~~of 
Laval, Konseyin 4 Eyli! •1~ . .., , 
lantısı hazırlıkları ıç• 

1
,r 

temasta bulunmayı kar•' 

tırmışlardır • i ~e 
Lava), Italyan defege"aııf 

g6rüıme1inde gazete "'.
1111

e· 
kaıalarında itidal göster• 

ıini tavsiye etmiştir · ıef 
logiliz ve Italyan de ,f 

leri bu akşam ParisteO 

rılacaklardır . it' 
Pariı 19 ( A.A ) _.... ~·· 

a ve 1 
yan - Habeş uzlaşıP ı•' no J~ 
kem komisyonu bui eJillı; 
17 de Pariziyeo ot 

toplanacaktır. tJ. v~ 
Paris 19 (A.A) - ~ ıor 

val, bu sabah evvel• e•'o~ 
Eden ve ıonra da . ~~ 

.., 1 ı· 
Alois ile görüşmli~~u ~e JI' e 
görüşmelerde, Jpgıhı Jjsill 

kfOP t' 
yan delegeleri 1,rfe ,

1 
konferans esnuınd• dol•) 
tiği şahsi gayrette? , 
teıekkür etmiılerdır·' a~e, 

M Lava! uzlaştırıtl ıııeıe . ' .. ,oş ~ 
vine bu sabahki goetıısif 

1
,r 

sırasında devaoı 11Jıı' p' 
pek tabii olarak d t;i •;

0
• 

konseyinin öniiıııüt ede 
lanbsı mes'elesioe 0, 
kunmuştur. ı;ioi ~~e 

Paris'te Italyan t~ efıo •*ı 
dafaa etmek üıere 1111111' 

Cenevre'de hazır ~~r. 
temenni edilaıekte 1 


