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Yunan hüktlmeti, imha el· 
t' ıı.· 1e' afyonlar için rencberlerc 
0n milyon drahmi tazminat 
Vernıeği kabul eylemiş ve 
~sisat koymuştur. 

~al : 2 - No : 467 Telefon: 2776 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı ıiyaaal gazetedir 

• ispanyanın Madrid şehrinde 
kalbine şişe parçası saplanmış 

. bir çocuğa muvaUakiyetle a· 
meliyat yapılmış ve çocuk 
ölOmden kurtarılmıştır. 
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lngiltere, Kıbrıs'ı Tahkim Ediyor 
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Italya. Habeşistan anlaşmazlığı ve lngiltere kabinesi j Eski ilbayın son tamimi 

ltalya. Habeşistan arasında harh c;ı- Dün geceki ziyafet 
karsa Ingiltere ne yapacak? c;ol.,. samimi oldu. 

lord Sesil'in teklif 
sebebiyet 

l latan bul 21 ( Özel ) -
0
t'1dra'dan haber veriliyor: 

1111~ıly~ ile Habeşistan ara
t•k ~ bır harb vuku bulduğu 
iibtıb~e, lngiltere'nin ne 
kı d ır durum alacağı hak
tdıı a anket açılmasını teklif 
bn~: Lord Sesil aleyhine 
ııe .n Londra gazeteleri 

111.lrıyata başlamıştır. (Tay-
e~•) gazetesi; logiltere'nin 
oı_ Yüksek asığlarile ilgili 

S• ~ bir mes'elede Lord ... ,, .. 
ı,,d ın, umumi efkarı bu
dt ırıcı vaziyetler almasın-

ettiği anket, 
verdi, 150 bin 

bütün 
kişi 

Ingiltere'de münakaşalara Kazım Dirik,.cunıa günü Bandırma 
müdahale istiyor.. yolu ile Trakyaya gidiyor. 

kemi tayin edilmiştir. 
Londra 20 (A.A) - Ka

bine, Paris görüşmelerinin 
sonunçsuz kalması yüzünden 
çıkan durum hakkında gö· 
rüşmek üzere Perşembe gü
nü M. Baldvin'in başkanhj'ı 
altında toplanacaktır. 

Londra, 20 ( A.A) - M. 
Hoore ile M. Eden, dış ba
kanlığa gelmişler ve ltalyan
Huaeş anlaımazlığı hakkında 
görüşmelerine başlamışlardır. 

Paris 20 (A.A) - Italya -
Habeş uzlaşma komisyonu 
yaP.mış olduğu toplantıda, 

çalışmasına bırakmış olduğu 
noktadan başlamaya karar 

lzmir işyarları, Trakya ge· 
nel müfettişliğine tayin olu
nan General Kazım Dirik 
şerefine dün akşam Şehir 
gazinosunda iki yüz kişilik 
bir ziyafet vermişlerdir. 

Ziyafette, şehrimizde bu· 
lunan saylavlar, parti baş· 
kanı, şarbay, bütün işyarlar 
ve öğretmenler ile gazete· 
ciler ve ilbayın dostları hazır 
bulunmuşlardır. 

Çok samimi bir hava içinde 
geçen -ıiyafette söylevler 
verilmiş, zeybek oyunları 
oynanmış, 

muştur. 

hasbıhaller ol-
l 'Q tiki yet ediyor. 
1-bor~kSeıil'in, anket teklifi 
~ir 1 uk etmeden evvel bile 
aa,~0k. kimseler fikirlerini 
~İll k~ı.ılerdir. Bunlardan 100 
lıı .

1 
11ıye karşı 150 bin kişi 

lngiliz a~kerleri mmıeuada vermiştir. Komisyon ayni za-
General Kazım Dirik lzmir 

ilbayhğından ayrılırken bü
tün kaza, nahiyeler ve deva· 
ire şu tamimi göndermiştir : lt 21• terenin müdahalesini is-

lbıılerd' L ır. 
0ndra 20 (A.A) - Ka-

bine önümüzdeki perşembe Lossemouth'dan dönecektir. manda iki hükumetin ajan
günü toplanacaktır. M. Bald· Paris 20 (A.A) - M. Po- lar1Dm beyanatını milmkün 
vio yarın Londra'ya gelecek· litis, resmen ltalyan - Habeş olduğu kadar yakın bir za· 
tir. M. Makdonald hemen hakem hey'etinin beşinci ha- -Devamı 4 üncil Sahifede-............. ·----.........:-.....:.;;_... ....... ' 

~ Ekonomi bakanımız geliyor Kral Almanlar 

- 1 Trakya umum müfet· 
ı tll)llğioe tn büyOğılmQzQa yOk· 

eek buyruğu ile 9 8 985 tarl· 
hinde alandım. 

anayır yarin saat 
18,30 da ac;ılacak 
~ıaı Bayar, pıt~~y;;. açtıktan sonra 
llrutlah Esatla Nazilliye geçecektir 

E:1to -
'1011 • 11 bakanı Celdl Bay ar 

"'•ı 1 ~... u Usal Dokuz Eylül 
tk

0 
'Yırı Yarın saat 18,30 da 
ilanı· 

t'"•f 1 bakanı Celil Bayar 
ltıda 

Q, b n açılacaktır. 
b,k ' •kanımız, Istanbulda 

•ııı 'ttia" ar toplantısı devam 
.a ... i . 
"İtlb· ~ın gelemiyeceğini bil· 

1ttı r 
Ceıaı B. 

~tt\J"' ayar, lstanbul'dan 
t, haru) Yatı ile Bandarma-
ti •reket · · ilde 5.. etmıştır. Berabe-
tekt" Urner bank genel di
--t., ~rlü Nurullah Esad Sü
b •e 
~ladı , gazeteciler vardır. 
hhri~· lbadan özel bir trenle 
''Qai ~ıe gelecek olan Eko· 

•kanı, panayırı açtık· 

tan sonra Nazilliye giderek 
mensucat fabrikasının inşa
atını kontrol edecektir. 

~~~--------~~-
Birleşmek 

içju teklifte bulu· 
nuyorlar 

Istanbul 21 (Özel) -Lon
dradan haber veriliyor: 

logiliz komünist partisinin 
amele partisile birleşmek is· 
tediğine dair yaptığı teklif, 
Londra gazeteleri tarafından 
iyi karşılanmamıştır. (Tay· 
mis), (DeyliTelgraf)ve (Dey
li Herald) gazeteleri; bun
dan 10 yıl evvel, komünist· 
lerin ayni teklifi yaptıkları
nı ve o zaman, 190 bin re
ye karşı 3 milyon reyle red· 
dedildiğini yazıyorlar. 

Bulgar 
Temel yasası değiş· 

tiriliyor 
lstanbul 21 (Özel) - Sof· 

yadan haber veriliyor: 
Toşef hükumeti, Bulgaris· 

tanın temel yasasını değiş
tirmeğe karar vermiştir. Say· 
lav intihabatı, ikinci kanun 
sonunda bitmiş olacak ve 
yeni temel yasası, hemen 
yeni ıobranyaya verilerek 
müzakere edilecektir. 

Piyer'in doğum 
şenlikleri için 
hazırlıklar. 

l'ugoslaııya hralı Pi y er 

lstanbul, 21 (Özel) - Yu· 
goslavya kralı ikinci Piyer'in 
doğduğu günün yıl dönümü, 
6 Eylüle rastlamaktadır. O 
gün, Yugoslavya'nın her ta· 
rafında büyük şenlikler ve 
Belgrad'da askeri geçid rea· 
mi ile tören yapılacaktır. 

Yahudi aleyhtar· 
hgına devam 

ediyorlar 
Istanbul 21 (Özel) - Ber

linden haber verildiğine gö

re, Alman propaganda ba· 

kanlığı, Almanyanın bütün 

köy ve kasabalarında Ya
hudilerle ilgili olan köylille
rin listesini istemiıtir. 

Yahudiler aleyhindeki pro· 
paganda, bütün şiddetile de 

vam etmektedir. Hitler par

tisine mensup sayılı bir adam 

Yahudi doktorlardan biri 
tarafından tedavi edildiğin
den partiden kovulmuıtur. 

Hami diye 
Kruvazörümüz 
hu sabah gitti 
Pazartesi Hmanımızı 

şenlendiren mektep gemisi 

Hamidiye kruvazörümüz, bu 
sabah saat yedi buçukta 
lzmir'den hareket etmiştir. 

Hamidiye kruvazörü, cenub 
sahillerimizde dolaşacak ve 
ora limanlarını ziyaret ede· 
cektir. 

Mevki müstahkem kuman· 
dan vekili miralay Rasim, 
dün gemi süvarisine iadei 
ziyaret etmiş ve topla se
lamlanmıştır. 

Patipada yapılacak olan 
geçid resminde 60 bin kişi
lik bir ordu hazır buluna· 
caktır. 

Hemen on yıldaoberl bayük 

oeref ve ıorav doygueo ile ya· 

,adığım İzmir llbayhğından 
ay .ıhyorum. 

Acı tıtlı birçok hatıralarını 

yaoıdığım bo evrede bOyftk 

Türk devletini koran ve @ağ · 

lım temeller Qetünde yııatan 

Atatilrk rtjimtnln bOtftu ide· 

Tıp 
Aleminrle mühim 

muvaffakiyet 

M. 7.mnorcı 

lstanbul 21 (Özel) - Mad· 
ritte 7 yaşındaki çocuğun 
kalb;ne saplanmış olan şişe 
parçasını muvaffakiyetle çı· 
kararak çocuğun kalbini di
ken ve onu ölümden kurta
ran doktor Ogüst, bir çok 
memleketlerin tıp akademi· 
!erinden tebrik telgrafları 
almaktad1r. Bu muvaffakiyet, 
tıp aleminde ilgi ile karşılan· 
mııhr. 

Cumurbaşkanı M. Zamora, 
doktora İspanyanın en bü
yilk niıınını yermittir. 

Kô.zım Dirik lunire'e tayirı olun-
duğu .:aman mirliva iken.: 

yellerini yuaı yavaı fakat hiç 
dormıyarak keılnlemeğe çaho· 

tım. Bütün arkadıo ve yardao· 

larımlı el ve eöz birliği yapa· 
rak ve her yerde halkım11:.D, 

k.öylümilzOn bizi ııhlandır1n 

ıevgl ve lnaDJna dayandım. 

Savaoların ve ondan daha 

ağır olan eekl njlmlerln bırak· 

tığı büt6u fenıhkları ve bOIOn 
boolukları ancak devrimin ve 

Cumorluk rejfmluln yılmaz 

yorulmaz hızı ile ounuorm .. : 

gilvenlik, ktUtOr, tarım, eko· 
noml. bayındırlık alınında 

blzlere göelerllen ulosıl CUkO· 
nün anı yollarıdır. 

Ba yollarda elele yorarken 
it ve çalııma heyecanını ıoılı· 

yan bayak hal .. ımıza en kOçQk 

köylü ve emekclelne kadar 

borçluyum. Bu heyecanlı duy· 

gunun eftrel zevkini bütOn ha· 
yatımda yıııyıcağım. Çok bağ· 
)andığım sayın lzmlr halkını, 
gençllğe ve bOıOo kurumlarla 
yönetge arkadaşlarıma gGven 
ve gllvenç dilerim 

2 - Köy kalkınmaıı hllyilk 
nlusou ve hcıyak devletin en 

temelli hareketlerinden biridir. 

Bu kalkınma alınındı ıtılın 

adımların bOtOn köylOlerlmlzfn, 

gençlik kurumlarının elele, 
bJşbaoa vererek bfltila yordu. 
muza örnek olmalarını ve bir 

birine bıkarak ve birbirini hep 
severek r,.jfm bağlılığını Ata· 
türk davaeınan yürütülmeetnl 

diler ve buna candan inanırım •. 

---~~---------------Im ha ettiler 
İstanbul 21 (ÖzeJ) - Yu· 

nan hükumeti, halktan top· 
lamış olduğu afyonu imha 
etmiştir. Bu münasebetle 
rencberlere 10 milyon drah· 
mi tazminat verilmesi karar~ 
laıtırılmııtır. 
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- Düşünceniz doğrudur. 
Bununla beraber bu nokta · 
larda tevakkuf edip vakit 
kaybetmektense, MadamPon· 
teain kocası T osti ile Aimil 
Sevin eyi isticva b etmeği da· 
ha muvafık buluyorum. 

Dedi \'e orada bulunan 
polis memuruna: 

- Tosti ile Aimil Sevieyi 
buraya getiriniz. 

diye emretti. Polis Guıl
kıns, koridorda geziyor ve 
arasıra Madam Pontes ile 
fiskos ediyordu. Diğer bir 
poliste, kamaralarında kal
maları lazım gelen kiracılar
dan kimsenin çıkıb gitme
mesini temin için dikkatle 
etrafı süzüyordu.. Donti, 
kendi kendine düşüf?üyor, 
bu kamaralarda oturanlaran 
geçirdikleri heyecan ve kor· 
kuyu göz önüne getiriyordu!. 

Taharri amiri Con Strau· 
nun sesi yükseldi: 

- Guılkınş; madam Pon· 
testen sor, kocası şu saatte 
nerelerde bulunabilir? Ala
cağın cevap üzerine heman 
iki ıivil gönder ve bu 
adamı şimdi buraya 
getirmelerini kendilerine ten
bih et!. 

Donti lafa karıştı: 
-Aimil için bir emir ver

miyecekmisiniz? 
- Onun için de düşün

dü::n. Rahmetli madamın yaz
dığı gibi zabıta memurları, 
hep ahmaklardan ibaret de
ğildir. Aimili idarehaneden 
ayrılmadan evvel arattım. 

yetin vukubulduğu odada 
bulamadık. Bu paraların , 'ka· 
til tarafından alınmış olması 
ihtimali kuvvetlidir. Onun 
için çok dikkatli araştırma· 

larda bulunacak ve bir şey 
buluduğun taktirde derakap 
beni haberdar edeceksin. 
Şimd i Pola söyle mosyo 
Tannt'ı buraya getiresin. 

Boni, P.ırav~oanın arkasın· 

da saklanmıştı. Burasını do· 
laptan daha iyi bulmuştu. 

Elinde bir kurşun kalemle 
bir blok yard ı . Paravananın 

aralığından, odaya giren Ta
und'un ne vaziyet aldığını 

tetkik ediyordu. 48 saat ev · · 
vel karşı karşı yemek yer· 
lerken Taundun çehresinde 
seıdiği serkeşlikten şimdi 

eser yoktu. Taund, biraz 
korkak görünüyordu. Heye
can içinde bulunduğu belli 
idi. Elinde beyaz bir mendil, 
muttasıl terini siliyordu. Ta· 
harri amiri Con Straun'un 
ilk suali üzerine gözlüklerini 
çıkardı ve mendilile silmeğe 
başladı. Taharri amiri sordu 

- Mösyö Taunt, bu gece 
burada ne olduğundan ha· 
bcrdar mısınız ? Bu odanın 
yanı başında oturmanız do
layısile bizi tenvir edecek 
bir şey gördünüz veya işit

tiniz mi?. 
Hanri Tanut, tekrar göz

lüklerini taktı ve ıu cevabı 
verdi: 

- Söylenebilecek hiç bir 
şey bilmiyorum. 

Con Straun, bu ıefer daha 
kat'i bir ifade ile: 

- Ne biliyorsanız, en ufak 
teferruatına kadar bize söy
lemeliıinizt.. 

Şimdi Donti, sen ıu eJbi
ıe dolabının arkasında sak
lan ve kiracıların ne söyle
yeceklerini dinle!.. Şimdi not 
ali.. Yanı başımızdaki oda- Taunt, birkaç saniye te-

vakkuf ettikten sonra: 
da kimler oturuyordu. Han-

( Devam edecek ) 
ri Tannt, evveli bundan baş· ------------
layalım .. Kapıdaki polis sor- Halkı aldatıyorlar 
du: ' 

Şefim, mösyö Tannt mı 
gelıin? 

- Bir saniye, Pol ! Pain 
dııarıda mıdır? 

- Evet, Madam Pontes'le 
konuıuyor. 

- Çabuk gönder! Bundan 
ıonra T annt'ı çağırmz. Pain, 
bütün kiracılara cinayeti 
haber veren ve odalarından 
çıkmamalarını kendilerine 
bildiren poliı idi. Con Straun, 
kendiıini bir tarafa çekti ve 
gizlice şu emri verdi: 

Bazı otobüslerin, Ağa mem· 

nun ılıcası için aldıkları yol
cuları, ılıcaya varmadan 4 -
5 kilometre uzakta dört yol 
ağzında bırakıp incir altına 
gittiklerinden şikayet edili· 
yor. Bu hareket, bir nevi 
dolandmcılıktar. U ray bu gi
bileri araştırıp bulmalı ve 
cezalandırmalıdır . 

Ulusal 

Birlik 
- Ben burada isticvapla Cdndelik. uyaeaı gazete 

meıgul iken, sen de istic- Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

vab edilen adamın oda- Neşriyat müdürü : 
sıada tabarriyat yapacaksın! Hamdi Nüzhet 
Bu ciheti daha evvel dü- Telefon: 2776 
şiinmilı olduğum için, mlld· Adres: lzmir ikinci 
deiumumilikten taharriyat Beyler ıokağı 
için yazı ile müsaade aldım. Abone şartları : 
Araştırmalarını güzelce yap 700 kuruş senelik 
ve bakılmamış hiçbir şey bı- 400 " altı aylık 
rakmamağa gayret et, bavul 1 
ıepet, sandık, dolap, çekme· İ An şartları 
ce ve daha ne varsa hepsi- Resmi ilanlar için : 
ni arayacaksın, katil, aradı- Maarif cemiyeti ilinat 
ğıaı buldu ise onu mut- bürosuna müracaat edil-
lika odasında saklamış- melidir. 
tır. Maktule, ufak çıkı- Hususi ilanlar: idare· 
)ar içinde para saklamak hanede kararlaştırılır 
itiyadında imiş. Bunu tesbit Basıldığı yer :ANADOLU 

ettik, fakat bu paraları cina- _m_a.tb.a.a.s.•---··---

(OlmalB_lrll_k..:.)-------------~ __ 

Hindistan &m1~~.sı~~~~~~ 

ince pamuk yetiş· 
tiri yor 

Lancashire'in pamuk sa
nayii Mr. Short Hindistan'a 
bir seyahatından avdetinde 
Hintlilerin Lancashire'in ih
tiyacına kafi miktarda ince 
pamuk yetiştirmek hususunda 
gösterdikleri gayretin iyi 
nt>tice verdiğini ve yeni su· 
lama usuUeri sayesinde ekim 
sahasının her gün büyümekte 
olduğunu söylemiştir. 

ispanya 
Tebaasından hariçte 
bulunanlar askerlik 

yapmıyacaklar 
Paris - ispanya hüku

meti; hariçte bulunan ispan
ya tebaasının, askeri hiz
metten muaf tutulmaları 

hakkında yeni bir kanun 
çıkarmıştır. Bu kanuna göre, 
lspanya'dan başka memle
ketlerde bulunan lspanyol 'lar 
askere çağrıldıkları zaman 
konsoloshaneye gidib isbatı 
vücud etmekle askerliklerini 
yapmış sayılacaklardır. 

lzmir biriı.ci icra memur· 
luğundan: 

lsmet'in Necati varislerine 
borcundan ipotekli Karanti
na'da Yıldız tepe sokağın· 
da kain 35 numaratajlı ve 
üç kattan ibaret. Birinci kat 
Avrupa plakab bir ıofa, 11ğ· 
da sokağa nazır bir oda ve 
ittisalinde merdi ven badelıu 
aralık ve aralığın nihayetin· 
de bir banyo odası, karşıda 
bir oda ve bir mutbah ve 
mutbahta bir beli ve mutba
hın arka kapısı ve bu kapı
dan çıkıldıkta avlu, avluda 
ahşap kömürlük ve bir kaç 
meyva ağacı, ıofanın solun
da yan taraftaki avluya çı
kılır kapı ve ikinci kat mer· 
merli a-enişçe bir salon, sağ
da sokağa nazır bir oda ve 
ittisalinde üçüncü katın mer
diveni ve badehu aralık, ar
ka tarafta bir oda ve bir 
mutbab, üçüncü kata çıkılır
ken iki merdiven arasında 
bir sandık odası. Üçüncü kat 
bir sofa, cephede balkonlu 
iki oda, arkada yine iki oda 
ve bir heladan ibaret dört 
bin lira kıymetli bir bap ha
nenin mülkiyeti açık arttır
ma ıuretile ve birinci arttır
ması 24-9-935 salı günü sa
at on birde birinci icra dai
resinde yapılacaktır. Bu art· 
tırmada satış bedeli kıyme

tin yüzde yetmiş beşini bu· 
lursa en çok arttırana ihale 
edilecektir. Aksi taktirde en 
çok arttıranın teahhUdü ba· 
ki kalmak şartile satış on 
beş gün daha uzatılarak 
ikinci arttırması 9-10·935çar
şamba günü saat on birde 
Yapılacaktır. Bu arttırmada 
satış bedeli tahmin olunan 
kıymetin yüzde yetmiş beşi· 
ni bulmazsa 2280 numaralı 

kanun mucibince satış ıeri 
bırakılacaktır. işbu gayri 
menkul üzerinde her hangi 
bir şekilde hak talebinde bu· 
lunanlar ellerindeki resmi ve· 
ıika ile birlikte yirmi gün 
zarfında müracaatları lazım-
dır. Aksi taktirde hakları 
tapu ıicilince malum olmadık
ça paylaşmadan hariç kalır

lar. 10-9-935 tarihinden iti· 
baren şartname her kese a
çık bulun'durulacakbr. Müş· 

teriden ayrıca yüzde iki bu· 
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Salaheddin hırsından ağlıyordu. Hastahğı. da arttll1" 
Akka kalesi düşman tarafından sıkıştırılıyordU·· ,,, 

Düşman; verdiği ölüleri, Bunun arkasından düşman bir elçi geldi. Bunu, ~ftı-
hayvan leşlerini, kale etra• başka bir çareye baş vurdu: yürekli Rişar gö~der 
fındaki çukurlara doldurma- Keresteden ve bakır çen· Elçi şunları söyledı: jıi~ 
ğa başladı. Bu suretle ka- berli büyük sütunlar yaptır- . - Hükümdarım. ~jtsS 
lenin alçak dıvarlarından dı. Hem bunlarla davarları bır yerde buluşarak k•dıf 
içeriye girmek istedikleri sarsacak, hem de dıvarlara konuşmak istiyor .. B~k. t•~ 
anlaşılıyordu. Yani cesetler· brmanacaktı . kan dökülmüştür. Her 1 ~ııd' 
den merdiven kuruyorlardı. Salibeddini Eyyubi; yakı· ıçın, vaziyet ağırdır .. bit 01 

Fakat E ubiler bunu anla- cı maddelerle buna da mani sü bize bırakırsanız eri•· 
yy .. muhasaradan vaz geç ~· 

mışlardı. Cesetlere hucum et- oldu .. Düşman bunun üzeri· Salibeddini Eyubi . 
tiler ve bunları ayrı ayrı ne çok kızgın bir vaziyette 1 k b verdı: Ar 

h k
. b . o ara şu ceva ı !)lif 

parçaladılar. Manzara a ı- ve yeni ir taarruza geçtı. _ lk' h"k" darıo kO ,,, 
l ·· · · k'l F k d Ah k d ı u um 1161

• katen tüy er urpertıcı şe ı - a at ta or uga ına a ar k k .d lerioe zı cı . ması, aı er aı e . v 
deydı. geri atıldı. Ertesi gün, yeni barbın bitmesi değiJdır·~, 

önemli bir makale naenaleyh konuşaın•Y~' isf 

lngiltere müstem
lek~eleri lia(_;ırıyor 
As yada şimdiye kadar parlamenter 

hükumet şekli yaşanıamış 
"Deyli Meyi gazetesinden 

tercüme edilmiştir: 
Bugiln Hindistan federal 

hükumetini istikbalde tesis 
edecek o]an ve f ndia Bill 
nam teşkilatı esasiye kanunu 
Kralın tasvibini iktisabediyor 
ve bu feci karar kanuniyet 
kesbediyor. Tabiidir ki bu 
kanun derhal mevkii mer'i-
yete vazolunacak değildir. 
Buraya kadar daha birçok 
formalitelerin yerine getiril-
miş olması icabediyor; bu 
kanun politikacıların, Britan
ya menfaatlerini göz önünde 
tutmıyan faaliyetlerinin mah
sulüdür. 

Bu kanun, Hindistan'a 
metropolun vedası demektir. 
İrlanda' da, Mısır' da ve Cey
landa, hazin neticelerile 
görmüş olduğumuz Britanya 
müstemlekelerinin birer bi-
rer elden çıkarılması siste
mine devam edilegeldiğini 
müşahede ediyoruz. Asırlarca 
sadıkane hizmet ve gayret 
mahsulü olan ve Clive, Has-
tings, Lavvrence gibi devlet 
hizmetkarları vücuda getir· 
miş oldukları muazzam eseri 
parçalamış oluyoruz. Şimdiye 
kadar bu derece bir siyasi 
körlüğe tesadüf olunmamıştı. 
Bu memleket emniyeti ve 
iktısadi refahı bakımından 
deniz aşırı müstemlekelerine 
bağlıdır. Müstemlekesiz is
tikbalde ancak sefalet ve 
inhidam bekliyebilir, fakat 
müstemlekeleri elinde bu
lundukça, istikbal onun de
mektir. 

Metropolun imparatorluk 
müstemlekelerile olan ticaret 
münasebatının inkiıaf sürati 
sair ecnebi memeleketlerle 
olan ticaret inkişaf süratine 
nisbetle iki mislidir. Hindis· 
tan kongre fırkasının mevkii 

çuk dellAiiye alınır. Satış 

peşin para iledir. Taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminat 
akçası veya banka itibar 
mektubu ve 935 4Sdosya nu· 
marası ile birinci icraya mü
racaatları ilin olunur. 

iktidara geldiği vakit -bu 
kanunla bu tarzda hareket 
imkanını bulmuş olacaklar
dır.- Hindistanın İngiltere ile 
olan ticaret münasebatı da
ha fazla tabdidata maruz 
kalacak ve bu ise İngiliz 
adalarında geniş bir mikyas· 
ta iktisadi imkansızlık do· 
ğuracaktır. İtalya ve Japon
ya buna mümasil hadisatı 
olduğu gibi kabul etmekte 
gecikmiılerdir. 

Onlar bayrağın ardında 
ticaretin yürüdüğünü haki
kat olarak kabul etmişlerdir, 
ve ticaretin muasır dünyada 
ancak bayrağın himayesi al
tında mümkün olduğunu da 
pek iyi bilmektedirler. Bi
naenaleyh bu iki memleket, 
sinirsiz ve kudretsiz elleri
mizle bile bile sahip olduğu
muz iınparatorluk müstemle
kelerimizi elden çıkarmakta 
olduğumuz bir zamanda met· 
repolleri dışında iktisadi in
kişaflarını mümkün kılabile· 
cek müstemlekeler kurma yo· 
luna sapmışlardır. Bu kanun, 
imparatorluğu yıkıcı hususi
yetile bir taraftan büyü Bri
tanya halkına, diğer taraftan 
da Hindistan halklarına ib
net etmiı oluyor . 

Bu Hindistan teşkilatı 
esasiye kanunu, Hindistan'ı 
merhametsizce kongre poli
tikacılarının nizamsızhğına 
ve idaresi~liğine tevdi etmiş 
oluyor. Asya'nın hiç bir ta· 
rafında parlamenter hükü
met şekli şimdiye kadar kök 
salmamıştır. Bu tarz hüku
met ve idare, Asya'nın 
dehasına yabancı bir keyfi
yettir. Binaenaleyh bu lndia 
Bill'i imkansız şerait içinde 
böyle bir idare sistemini 
kurmak teşebbüsünde bu
luomasilc Hind hayahnın 

her ıart ve tecelJisini müş· 
kiilleştirecek ve tarih naza
rında da milli vazifemizin 
meıum bir ferağati ve reddi 
nümunesi olarak kalacaktır. 

düs'ü teslim etme. ~ıf 
bizim için katiyen ılll 
sızdır. ort~i 

Bu cevab, Arslan ... Y b6t6' 
Rişar'ı yeniden ve bU5 ffe~ 
çileden çıkarmıştı.. J{u bl''a 
mancınıklarla ve 010 ıııriD 
cephelerden taz~i~ ;yf!: 
verdi.. Saliheddını f._ 
dışardaydı. Yani kafeye ~· e 

miyordu.. Yavaş 1YavaŞ ,çıl· 
dıvarlarında gedikler, ti b' 
mag· a baılamıştı. Gece e ,e~ 

• ·rı J ~ 
dıvarlan örmek ıç•1 111111 

yeni zahmetlere ka~ JbU~ 
Jizım geliyordu.. ~,,ııı• 
düşman, gece taarrııı ,,ıar 
da başlamıştı. Ve dıf,ş f 
örmek imkanı kalın•'° 
biydi.. sıP 

Bir aralık kale ile. t 11 

. ·,ub• ~ 
heddin arasındak•. 1 f,f)~ 
kesildi. SaJihedd~n, k tt~ 
haıta idi. Vaziyet• ·~0 ,ri t' 
likeli görüyordu. . su;u ı:ıı( 
piyade kuvvetlerıle ıııı~ 
hasara hattını yaroıİ1' ttb 
geliyordu. Çünki k~ ~o"''1, 
likede idi. lçeridekı . ıı>od' 
esasen azdı ve kaleY' 

' ~I 
faa edemiyecektı. boş• çı~ 

Yapılan tecrübe, . 0 • 

tı. Saliheddin Eyyubı 8~1•b 
•am ilk defa olarak ,ııı' 
y ' s· taf 
Çok muztaripti. ır dıJ· 
hastahğt da artıyor 11çorı', 

Ertesi gün kalede~ f~1• 
lan bir güvercin, çGi'ı"e'' 
bir haber getirdi. ıııob' 
nin kanadında, kale ,,rt 
fızının bir mektubu rd" 't 

·ryo b' Bunda aynen denı 1 ,ciı ~· 
- Son derece sliıı' 1, 

vaziyette kaldık. 'f e gore~1• 
maktan başka çare pJ 

bas•'' · ~ yoruz. Eğer ınu bfİı.eY1 ~ 
tını yarıp ta bu te 1,utıı 1 , 
vuşturamazsanız, bdoşıı''~ 
kurtarmak şart ile, .. iı· 1~ı 
dan aman dileyece~. b•t 

Saliheddioi Eyyu '' . 0~ 
yumrukhyordu : 'tıl>e5h ç ,e 
Akkaoın elden gı J(od0' 

fena idi. Ak ki, 
1
r 

Ya~anın kilidi idi. 
111

,,, ş~f 
Bütün kumand•0 

11f ~ .. ti t• 'f~ leri topladı. Her vs~ ıe· 
mania dolmuştu· fi~'' 

ıatt'' uzun uzadıya ao ,p 
rini sordu. ri ce" 

Onların verdikle 

şu oldu: d•";rlı~~ 
- Sulh ve fe . i ~, . 

b dclı0 " Halbuki Sali e bsliftı· ,cı' 
buna şiddetle JllU 11 ,pıf 
-Ölünceye kadar ç 
ğız! 

diyordu. ı tJ1 

Arka~' 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur ·Aceııtası 

ı~ ij_] ıru/ 

-~~· 
6 .11 ıu ıı• 

1 &lrcı~l DANl<A~I \ 

OJi'1ier ve şüreka- ~lll!!D~Ol!K!ll!T!!!lllO~R--
81 Liınitet vapur Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
acentası Mütehassısı 

C. d '~inci Beyler Solcagı /\'. 68 do, la eli Han. Birinci kor- 'Felef on 8452 

· Tel. 2443 •ı•!llll·------.. ~Uernıan Linyn Ltd. alacaktır. '°' LAMINIAN" vapuru ay Doyçe Levante Liniye 
*'•dllda Liverpol ve Svven· " ANGORA ,, vapuru 13 
''~k gelip tahliyede bulu- temmuzda Hamburg, Bre· 

.. tar. men ve Anversten gelip tah-
t,._ DRACO " vapuru 29 liyede bulunacaktır. 
L.;,:uıda HulJ, Anvers ve Not: Vu.rut tarihleri ve 
~'- '•dan gelip tahliyede vapurların isimleri üzerine 
l,113•cak ve ayni zamanda değişikliklerden mes'uliyet 

11 
ve Hull için yük kabul edilmez. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111UJ&. 
'f --~ ürk Hava Kurumu-
Büyük Piyangosu = 
Şimdiye kadar hinlel'ce kişiyi = 

1 zen~in etmiştir. _ 
9
· cu tertip 5. ci keşide 11 Eyltlldedir := 

lıoynk lkl'amiye: 35,000 Liradır ;:;;;:; 
ik Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ~ 

· " tanıiyelerle (20,000 lira) lık mükafat § 
\ 1&rdır = 
~~ . = 

ıl11111t11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111 il, 
( llll 111111111! il il il 1111111111I}1!11111111111111111111111111111111111111111111111 il il lll il I il 1 ~ 
Ztnır yun mensucatı~ 

l'ürk Anonim şirketi= 
~&,, nıflcssese, iki ynz bin lira sermaye ile = 
t kıuu etmi~ ve Di Ory eutal Karpet Manu-:= 
ı"itç6rers Limited (Şark halı) şirketine ait = 
'~ = '1 •ut Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın = 
~'!hr. fabrika bnuın teşkilat ,.e tesisat ve mils- § 
~ini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 la· § 

'-ek e? itibaren yeni şirket tarafından işletil· = 
"1 1edır. Her nevi yiln iplikleri, kumaş, batla· _ 
~e Ve çorap imal e<lilecektir. Mamulutm cmsa· = 
tı._ e f&ikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 
ittts. nı_•nıulftt Peştemalcılar başında eski Orozdibak = 
~ ·~~deki sergide teşhir edilmekte ve satış fab. §§ 

P 1Ç•nde yapılmaktadır. ;; 
l' oıta kutusu: 127 -

l' e:rraf adreıi: lzmir~- -Alıancak ~ 
e efoo oumara11 2432 ve 3564 ~ 

11111111111111111111• 11111 lllll l l l l l l il l l l l 1111111111111111111111111111111111111111 u il 

ihtiyat 
Zabiti yetiştirile
cek kısa hiznıet
Jilerc : 

lzmir ·Askerlik Şubesin
den: 

1 - İhtiyat zabiti yetişti
rilecek kısa hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla mu 
amele görenler ve daha ev· 
velki doğu~lulardan olupta 
muhtelif sebeplerle geri kal· 
mış deniz sınıfından gayri 
sıoıflara ayrılmış olanlardan 
yalınız askeri tam ehliyet
namesi olanlar 1 Eylül 935 
tarihinde ihtiyat subay mek· 

tehi komutanlığında bulun

mak üzere sevk ediJecekle· 
rinden 20 Ağustos 935 tari· 
hinden itibaren yerli ve ya· 

hancı bilumum kısa hizmet· 

lifer As. ehliyetname hüvi· 
yet cüzdanı ve mektep şa· 
hadetnameleri beraberlerinde 
olduğu halde şubeye müra· 
caatları . 

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

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

"'otör satılıktır. Taliplerin 
arehanemize müracaatları 

i in olunur. 

Kitaplarınıza GOzel Bir 

Cilt, Hahralarımza Şık 

Bir Albftm, Ve 88İr 

Cilt f şleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

* YENi KAVAFLAR• 

Çarşısında 34 Numarada 

· - Ali Rıza - · 
Miicellithanesine utrayınız. 

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

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" ALIMNIA " vapuru 14 
ağustosta bekleniyor, Ham· 
burg Bremen, ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 
"ANGORA .. vapuru 19 ağus· 
tosta bekleniyor, 22 ağus· 
tosa kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

" TINOS ,, vapuru 2 ~y
lülde bekleniyor, 6 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

''iT AURI., vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, 20 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMDMEND H. SCHULDT 
HAMBURG 

" CERES ,, vapuru 26 atuıtostan 30 •tuıtoaa kadar 
Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. · 

"UL YSSES,, vapuru 9 eylülden 13 eylüle kadar Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

"ORE.STES,, vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar Anvers, 
Rotterd m, Aınsterdam ve Hamburg limanlara için yük 
placakhr. 

"UL YSSES,, vapuru 22 ağustosta Burgas, Varvna ve Kös
tence limanlara için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" NORDLAND " motörü 21 ağustosta Roterdam, Ham• 

burg, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg Oslo ve 
Iskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

"VIKINGLAND,, motörü 3 eylülde Rotterdam, Hamburg, 
'!Copenhage, Danhig, Gdyoia, Goteburg, Oslo ve lskandi

navya limanlarına hareket edecektir. 
"HEMLAND,, motörü 16 eylülde Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

"VINGALAND., motörü 3 birinci teşrinde Rotterdam, 
Hamburg, Copenhage, O.mtzig, Gdynia, Goteburg, Oslo 
ve lskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
"SUÇEAVA,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 

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

agustosta beklenıyor, 1 ey· teşrinde Malta, Napoli, Marsilya ve Barselona için yük 
lüle kadar Anvers, Roter- i alacaktır. 
dam ve Hamburg liçin yük Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değ'işiklikJerden 
alacaktır. Acente mes'uliyet kabul etmez. 

"NORBURG,, vapuru 26 
eylülde bekleniyor, 30 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam ve 

Hamburg için yük alacaktır. 
SERViCE DIRECT 

DANUBIEN 
TUNA HATTI 

"ATID" motörü 26 ağus
tosta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve · Viyana için 
yük alacakhr. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPORATION 

"EXCELSIOR,, vapuru ha· 
len limanımızda olup Nev-
york için yük almaktıadr. 

SOCIETE COMMERCIALE 

A VAPEUR 

1 

Fazla tafsilat için Ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabğına miiracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

Istanbul ve ·rrakya 
Şeker Fhrikaları Tfirk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'filrk Jirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü 

Taze temiz ııcuz 
ilaç BULGARE de NAVIGATIONI 

"BULGARIA,, vapuru 14 ·• 
ağustosta bekleniyor, Bur· 

Her tüı-lü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet gas ve V arna için yük ala
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
farın isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2001 - 2008 

Öksflrenler! Mut 

laka (Okamentol 

iıksflı1lk şekerle- ; 

rini tecrftbe edi ~ 

tiz •• 

Ve Pflrjen ~ahapın 

en Ostnn bir mil&· 

hil şekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

~ 
e'!S 
~ 

Kuvvetli mOsbil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat &ftrgft.n ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolannda 

ve ee7.anelerden 1 il 
arasınlar. ..!--!J 

Sıhhat Eczanesi 
Başturak No: 37 

Hamza Rüstem fotoğı·aflıaııe ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin fotoğraflımwsi. lzmirde tı11 i)i 
fotopaf ('ekmekle $/JhrP.l bulan bir su11 ·,,, O<'ugulır. E.:n 
müşkülpesent olanlar dahi, burada rclı·tirdiklcri fotol.raj
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rwıem beyin, fotogra1 mtıfrcmcsi .ttıltın ma
gazwı da muhterem müııerilerinin iner. zeı•Mcrine gfJre 
her çeşit mallan, foıograr makinelerini bulu11durmukıa

dır, Bir zıyareı her ıeyi ispatlı ldifidir. 

(İzmir • Ba'turak caddesi, Refik 

• 
·- Sümer Bank-. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kundııralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazaı 1 

lzmir şubesinde bulursunuz 



21 Ağustos 93~ ( Dluıal Blrllk) 
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Dalgınlığa hiç gelmez! 

Afyon treninde bit' 
Arnavutluk isyanı kana boğulmuştur. Her tarafta sükunet hnknm silrllyor ~anla ı~ayholdu 

Asileri muhak~me edecek divanı4arpçanıauın ~~~--------~~-içinde iki bilezik bir eJoı9• 

isyan mintakasına hareket etmiştir 
.........-~ ~ ~ .__.__..,...,,,._..,_,..,,,..,,..~ 

isyan esnasıod~._hôkumet kuvvetleri tarafından yakalananların bir kısmı 
hilamuhakeme derhal kurşuna dizilmişlerdir. Sü bakanının bir tamimi 

Jstanbul 21 (Özel) - Atinadan haber veriliyor: Ar· 
navutluk isyanı bastırılmıştır. isyanı çıkaranlardan 
Ali Haşya, Celal Pennas, hO.kOmet kuvvetleri tarafm· 

dan öldOrOlmO.şlerdir. Bir gazeteci ,.e bir banka di

rektöril, muntazam pasaportla Yunanistana iltica et· 

mi.., ferdir. isyanın, Istatoko aleyhine olduğu Ye şimdiki 
şekli idareyi istemiyenler tarafından tertip edildiği atı· 
la ılmıştır. Hokumet, isyan mıtakasında temizlik yap· 
maktadır. Son milsademede hnkumet kuvvetleri 
mnhim zayiat vermi terdir. Tirandan haber verildiğine 

Son gO.n Tirana ynroyen asilerle hnkumet kuvvtleri 
arasında akşam saat 7 de mnsademe başlamış ve her 
iki taraf anudaoe çarpışmışlar. Asilerden yakalananlar 
bilumuhakeme derhal kurşuna dizilmişlerdir. 

Tiranda birçok tevkifat yapılmıştır. Sn bakanı, neş· 
retmiş olduğu bir beyannamede, isyanın kana boğul· 
doğunu bildirmekte ve halka silkQnet tavsiye eyle
mektedir. 

ı~tanbul 21 (Özel)- Arnavutluk hnkumetince te~
kil edilen divanıharp, isyan mıntakaıma hareket et-
mi,tir, bu mıntakada mevkuf bulunanların muhake
melerine derhal başlanacaktır. gôre, bntnn Arnavutlukta asayiş hnknm snrnyor. 

--~~~~-----.. ~~--4m1----~~~~~ 
Tayyare manevraları Niyetleri nedir? 

Mililno ııasıl muha- Çekler, Almanlar 
faza edilebilir hazırlanıyorlarmı? --Soıı tayyare manevralarından sonra Herii(i memlekette erzak taplanıyor, 

tanzinı olunan raporda ne deniliyor 
lstanbul 21 (Özel) - 180 lecek olan düşman tayya

Italyan tayyaresinin Milinoda relerinden Milino'nun ne 
yaptığı gece manevraları suretle muhafaza edilebile· 
hakkındaki rapor, hava kuv· ceği hususunun manevralarda 
vetleri bakanlığına verilmiş- tetkik olunduğu ve Milino
tir. Bu raporda; bulutlu, nuo, ancak 5 büyük tayyare 
rüzgarlı ve fırtınalı bir ha- grubile düşmandan koruna-
vada şimali Avrupa' dan ge- bileceği beyan edilmiştir. --·-Neden Acaba ? 

Almanyada iptidai maddeler yok 
lstanbul 21 (Özel)- Çekos

lovakya bükümeti, külliyetli 

miktarda buğday depo edi
yor. Berlinden gelen haber· 
ler, Almanyanın da ayni şe· 
kilde bart:ket ettiğini bildi· 
riyor. Merkezi Avrupanın il
gili çevenleri, buna iyi bir 
mi na vermemektedir. 

Almanyada erzak idharın
dan batka iptidai maddeler
de de göze çarpacak dere-
cede bir fıkdan vardır. Kon· 
serva yapan fabrikalar, güç
lükle et bulabilmektedir. Hü· 
kümet, hergün binlerce do-
muz satın almakta ve kasap
lara pek az bir miktar bı
rakmaktadır . ........... 

l(ıbrJS adasında aS• ·Komada infial 

keri hazırlıklar Italya, Cenevreye 
lngiliz mekteplerinin, muvakkaten gitmiyeceli 
kışlaya çevrilmesi emrolunmuştur . . 

• 
mıs. 

' 
lstanbul 21 (Özel) -Kıb· giliz ıııektepleri muvakkaten Fransanın, Ingıltere ıle yan-yana 

kışlaya çevrilmiştir. Ü Ü • it ) ' Q d • d • rıs'tan yazılıyor: logiltere lngiltere hükümetinin bu y r mesı, a ya yı g cen ır 1 
hükumeti, Kıbrısı takviye tedbirleri, gerek Kıbrıs'ta lstanbal 21 (Özel) - Üçler iıtirak etmiyecektir. Roma 
etmeğe karar vermişti~. Bu ve gerekse Rama'da önem- konferansında Fransa'nıo , siyasalla11, durumdan çok 
münasebetle Lefkoşedeki in· li akisler yapmıştır. lngiltere ile beraber hareket bedbindir. ltalyan • Habeş 

•ı~ M • ı etm.:sinden dolayı, Roma' da harbı, içtinapsız görünmek-

ordumuz ı Yon derin bir teessür uyandar-
mııtır. ltalya hükümeti 6 tedir. Avrupa gazeteleri, en 
Eylülde toplanacak olan büyük mes'uliyeti üçler kon· 

Trakya' da manev- çalanları arıyorlar u1usıar kurumuna bu yüzden feransına atfediyorlar. 

ralar yapı yor lstanbul, 21 (Özel) - ~i-

l b ı 21 (ö 1) O 
man propaganda bakanlıgı-

stan u ze - r- d b. k nın kasasın an ır buçu 
dumuz Trakya'da manevra· 
lara başlamıştır. Büyük Er
kanı Harbiye reisi Mareşal 

Fevzi Çakmak, Trakya'ya 

hareket etmiştir. Fevzi Çak
mak manevraları takip ede
cektir. 

lsviçı·e'de 
Yakalanan casuslar 
lstanbul 21 (Özel) - ls

viçre'nio muhtelif şehirlerin
de bir takım casus şebeke
leri yakalanmıştır. Bu casus
lar, lsviçre'nin diğer devlet· 
lerle olan do.dana münase· 
betlerini ihlal ettikleri için 
hepsi hudut haricine çıkarı· 
lacaktır. 

milyon mark çalanlar şid-

detle aranıyor. Bakanlık 
şeflerinden 8 kişi yakalan
mıştır. 

A~rika 
Tarihinde ilk defa gö· 

rOlen bir tayin 
Istanbul, 21 (Özel) - Les

ter Dalton adında bir zenci, 
Amerika hükümetince Liber
ya'ya sefir tayin edilmiştir. 
Amerika tarihinde, ilk defa 
olarak bir zencinin siyasi 
bir memuriyet aldığı vaki
dir. Lester Dalton, bir kaç 
dil öğrenmeğe muvaffak ol
muş ve bir çok kitaplar telif 
etmiı kudretli bir adamdır. 

~----------.... ~..-.~ ..... ,~~~~~~ 
Mısır Yunan 

Londra'dan 3 yol- Donannıasının Is-
cu tayyaresi tanbulu ziyareti 
daha aldı İstanbul 21 (Özel) - Ati-

lstanbul 21 (Özel) - Mı· nadan haber veriliyor: 
Donanma kumandanı Ami-

ıır'ın Londra'dan satın aldı· 

ğı üç yolcu tayyaresinin, 

Atina'dan geçmesi bekleni

yor. Mısır hükümetioin Ati

na sefiri, bu tayyarelerin 

Tatoy üzerinden geçebilme· 

leri için Yunan hükümetin· 
den daha evvel mezuniyet 
istemiş ve almıştı. Bu müoa· 
sebetle Mısır tayyareleri, bi· 
li mümanaat Yunanistan'dan 
geçeceklerdir. 

ral Satkelaropulos, başbakan 

vekili General Kondilis ile 

uzun müddet konuımuı ve 

Yunan donanmasının lstan

bulu ziyareti hakkındaki 

programı göstermiıtir. Bu 
programa ğöre, Yunan do

nanması bu ayın sonunda 

İıtanbnl limanında buluna· 

cak ve boğaziçi açıklarında 
demirliyecektir. 

yüzük ve beş lira para vardt ke 

Dün, Afyon treninde bir çantasını unuttuğunu far ,u 
hadise olmuştur. Hadise şu- den Adviye, eski koJIJP~ iD 
dur : mana koşmuş ve fakat ~çe 

Bundan bir müddet evvel de iki altın bilezik, t~~ t' 
lzmire gezmeğe gelen Zile mas taşlı bir altın yüzU kO' 
muallimlerinden Haşim Ne- beşyüz kuruşluk bir bıll ,r 
zihi, dün Zileye gitmek üze- not bulunan çantasın•0 c 

re refikasile birlikte Afyon rinde yeller estiğini garııı 
tür. 11 ,~ 

trenine binmiş ve bir kom· B J\oa 1 

unun üzerine tren ı.'ı 
partımana yerleşmiştir. Tren k qa~ ya ada durdurulmuş ed 
basmahaoeden hareket ettik- dan zabıta haberdar ar 
ten sonra Haşim Nezihi, Es- miştir. Bugüne kadar Y b 
ki kompartımanını değiştir- lan araştırmada hiçbirşeY 
miş ve başka birine geçmiş- luoamamıştır. k•rı 
tir. Haşim Nezihi ve . tiııt• 

Fakat bu değiştirme es- çantanın bulunmak ~ trt~· 
nasında karısı Adviye çan· Jini düşünerek dUokU. f 
tasını dalğınlıkla öteki kom- den enmişler, fakat b~ f 
partımanda unutmuştur. bulunamayınca bu saba 

Kısa bir zaman sonra mişlerdir. 

lf laslar Çarpışuıa J 
Almanyada c;oğalıyor Bir jandarmaouı 61 

Istanbul 21 (Özel)- Geçen 
Tem muz ayı içinde bütün 
Almanyada 305 müessesenin 
iflas ettiği, son yapılan ista
tistiklerden anlaşılmıştır. Bu 
iflaslar; geçen 1934 yılının 
aynı ayi içinde 285 idi. 

Filistin'e 
Altı ay içinde ne kadar 

Yahudi yerleşti. 
İstanbul, 21 ( Hususi ) 

6 ay içinde Filistine 30 bin 
Yahudi Ailesinin yeniden gel
diğini ve tamamen yerleşti· 
ğini son istatistikler göster· 
mektedir. 

Arnavııtluk 
Balkan misakına gir· 

mek istiyor 
İstanbul - Arnavutluk 

Balkan misakına girebilmek 
için kırk milyon İngiliz lirası 
borç aramaktadır. 

Fazlı Güleç 
Bugnn geliyor 

Yeni ilbayı:nız F azh Güleç 
bugün Bandırma ekspresi ile 
şehrimize gelecektir . Fazlı 
Güleç Basmahanede törenle 
karşılanacaktır. 

incir gitti 
Bugllo iki bin çuval 

gelecek 
Dün ilk incir limanda bu· 

lunan gemilere yüklenmiş ve 
ecnebi ülkelere sevkedilmiş· 
tir. incir piyasası dün lıara· 
retli geçmiş ve lzmir'de biç 
incir kalmamıştır. Bugün iki 
bin çuval incir gelecektir. 
Dün borsada satılan ıncır 
miktarı 2105 çuvaldır. Fiat
lar S -9 kuruş arasındadır. 

1fürkofis 
t\lftdllril bu sabah şeb· 

rimize geldi 
Türkofis müdürü Mecdet 

Alkin, bu sabah deniz yolları 
işletmesinin İzmir vapuru ile 
lstanbul'dan şehrimize gel
miş, vapurda Türkofis mü
dür ve memurları tarafından 
karıılanmıştır. Mecdet Alkin 

iki yaralı var ,, 
,. l)fıl 

Dün, Menemen ın i bil 
köyü civarında çok feCdP 

. •" çarpışma olmuş, bir ~ . ,r 
mamız ölmüş, iki kıt• 
surette yaralanmıştır. bUS ıı 

Çarpışma, bir oto ıııı~ 
bir kamyon arasında 0 

11
l 

tur. Ölen jandarro• ,ıJI' 
ismi Ahmed'dir. Y•1~,ııı 
lstanbul'lu Ekreııı ile. ~~ 
yon şoförü lbrahiın'dı~ ,dJ 
ikisinin de yaraları 8~5!' 
Şehrimiz Memleket dıf· 
hanesine yatırılmışlar ~,t•' 

Otobüs toförü ya 
mıştır. ./ 
--~ 

P ostahaııe ~r~ 
Kapısını tenıizJet 

Dilştfl t I· . s•' -' Dün akşam üıeıı .,,,-
' b'o•~-"' 

buçukta postahane 
1 iıJir _ 

cümle kapısını te~ıJ'l bl 
Abdullah ogw lu lbrab• '~ı( 

1 as1 -~~ tığı tahtaların kırı ro -~~ .. 
rine yere düşmüş ~~ot•~· 
yaralanmıştır. Bu su bebif 
vas Ali Mustafao~n se~ted~~ 
verdiği iddia edılo>e pııı' 

Zabıta tahkikat y• 
tadır. /~ 

·tJbet 
ltalya ·. ~ıeı1/ 

-Baştarafı birincı soh r ,e 
}(sr• 

manda dinlemeğe f 

miıtir . 1) .... ~İ 
lstanbul 21 (ôıe haberi~ 

dra'dan gelen s00

1 
giliJ i 

göre, Lord Eden " ile i( 
riciye nazırı Huare u!Jlıı ;~ 
rüşmüş ve son d&J~r.oıer d 

8 görU~ IJlll' 
latmıştır. u f ·ıı• 1 r 
sonra, lngiltere ~ ~~v'et eil 
temlekelerindek• qerııı 
ni takviyeye karar ~ 
tir . eJllbe .,ıı 

Kabinenin PerŞ ıJ'lef -
d bU ff# 

kü toplantısın • 0o• ~-
de görüşülecek \'~tere ~ 
dığı taktirde ı~gı y• '~,~ 
distan'dan Afralı• b' ~ 
sevkedecektir. Sir ,A~~ei 
göre de, Iogiltere. e eJ~~ 
filosunu da takv1f,etıı~ 

) 
p tıf· 

ve ( Nelson ,e~ 1,. 
Malta'ya göndere oıı ıı' 
burada bir k•Ç g 
caktır. 


