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Abdnlazizin torunu Ahmed 
l'evtik emlak davasından 50 
nıilyon l ngiliz lirası kazana· 
cağını gazetecilere söyledi ! 

-· • 
• ULUSAL • Gnmrtık ve muhafaza ku· 

mandanı general SeyH, tet· 
kikaua buluumak Ozerc ya· 
kında şehrimize gelecektir. 

......... .::::::-------------------------~• 
lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasal gazetedir 

Telefon: 2776 - Cumartesi - 24 Agustos 1935 Fiatı (100) Para 

~ ugoslav·yada Türkler öldürülüyor 
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Italya-Uabeşistan anlaşmazlığının, acunu alt-Ost edeceği s6yleniyor Ilerlemeğe doğru 

Ingiltere; harh olursa, ltalya donan- illerdeki esnaf ve 
ltıasıni erzaksız, kömürsüz bırakacak işçi birlikleri 

ltalya - Habeşistan mes'lesi hvakkında Ingiltere httkômetiniıı verdiği 
son kaı·arların Fransaya da bir nota ile bildirilmesi muhtemeldir 

---~~---------~~ Son karara göre, Ankarada hu bir-
likler için genel bir merkez olacıık 

Yarım milyon Italyan askeri manevralarda .. 
dr l~tanbul 24 (Özel) -Lon· sında alınmış olan kararlar 

lstanbul 24 {Öze]) - işçi genel merkezden idare olu
ve esnaf teşekküllerinin iler· nacaktır. 
Jemesile tam ve kamil bir ------------------
disiplin altında bulundurul- Papa 

bil~~~? müstacel kaydile ""' hakkında bilge (malumat) 
llİ1ı ırılıyor: lngiltere kabinesi· vermesi muhtemeldir. Bu sa· 

ması, gerek hükumetin ve 
gerekse partinin en çok is· 

a,, ·~il toplantısında, çok bahki görüşün en sonra ka-
Bu ~h kararlar alınmıştır. bine bildiriğine göre, bükü· 

tediği faydah işlerdendir. Bu Müdahaleye da-
ıebeple; tecim yasasınm 

lt,b •~arlara göre, ltalya - metin ltaJyan - Habeş an· 
h btşıstan anJaşmazhğının Jaşmazlıg· ında yeniden bir 

maddelerine göre, bütün es- vet oluıı11yor 
naf ve işçi birlikleri teşek-•t e b b. · 

İçi11 1 ~e e ıyet vermemesı ara bulma teşebbüsünde bu-
lile ogıltere bütü n kuvve· 

kül ettikten sonra bunların, 
genel bir merkeze bağlan· 
maları, uygun görülmüştür. 

ilgili makamlar, bu genel 
tu Çalışacak ve uluslar ku· 
ti ~Unda Italya'ya karşı zic· 
"• tdbirler alınmasını iste· hC:ekr it •r. Şayet bütün bun· 
"' r .. • ia,, •gaıen ıtalya, barbde 

~et! ederse, İngiltere hükfı
Reç~· mütearrız vaziyetine 
),1

11 
1f bulunacak olan ltal

~k ın mağlubiyetine çalışa· 
d011 •e icabederse ltalyan 
... ıı. ' 1111ıasını erzaksız ve kö· 
"'"'•li ı. .1. bırakacaktır. 
ii b l•hz kabinesinin verdi-
tec:. 11 kararlar, Roma'da he· 

lat'll uyandırmııtır. 
)'" •nbut 24 (Özel) - Hai
n, ·~keri manevralarına bu
~landı . Müteferrik --&ı J\tetaksas 

akedonya seyahu· 
tına çıkıyor 

--lıt,11bM. Meta1'·sas 
il t ul, 24 (Özel) - Yu· 

~ '""•I 1 tt,k cı •r partisi baıkanı 
~iı b~aa, Makedonya'da ge· 
.. ~ ır,... b 
~t"'dir.., ıeya ata çıkmak 
ı. tt, le· Metaksas, bu seya
"td, b "•l İçin propaganda· 

Ulunacaktır. 

ı tareşçiler 
&tanh 
laı_ b ul'a geldiler 

'\itil ~I, 24 (Özel) - A· 
9tt • Ya 1ı g" .1 d .. 
'"l'ilıli ureşçı er un 
lıı t,, lfe geldiler. Sporcu· 
.._ ' llld k 'hıaı •n arşılandılar. 

•rı bu2nadnr. 

Mussolini öylev veriyor 

mıotakalarda cereyan edecek LondrM 23 (A.A) - Hü· 
olan bu manevralara, yarım kumetin bu gece Fransa hü· 
milyon asker iştirak etmek- kQmetine bir nota ile logiliz 
tedir. kabinesinin dünkü toplantı· 

~~~~~-----..... -.--.~----------~~-
Dnn kn Toplantı 

üzüm koiuma ka
nunu .,;ıkacak --Satış f iatlerinin, Türkotis tarafindan 

tanzim olunması kabul edildi 
Diiok il toplantıda \'erilen karar 

lar şunlardır: 
l - Dış pazarlarda roL:ib mem· 

leketleriu ynpacaklorı teklifleri 
gözününde tutarak Türkofis"in, 
üziimlerimizio ınuın en kaliteleri 

için asgari bir fiat tayin ederek 
1hracatçı1ar Birliğine vermesi \'e bu 

fiatten başka herhııngi bir f iatle 
ihracatçıların offert yapmamaları 

İhracatçılar Birliğince kabul edil· 

miştir. 

2 - 'J ürlrnf iıı teıpit ettiği fiati 

umumi piyaaa yaziyetine göre in

dirih çıkarmalı: ve neticeyi Jbra. 
catçılıır BirUğine bildirmek l!Dlihi· 

yetini üzerine almıştır. 
3 - Müetahsiller mümessil· 

leri tarafından izhar olanan Jile· 
ğe göre Türkofis Kamutayın top· 
lautısından evel müstahsillerin le• 
hine olıuak, herhangi bir sebep 
tesirile fiat eukutunun önüne geç• 
mek ıçıo bir üzüm koruma 
kanunu projeai hazırlanacaktır. 

Bu proje buğday koruma kanunu· 
nuu ihtiva ettiği hükümlere ben· 
zer bir aekilde yapılacaktır. 

4 - 1 ve 2 inci maddelerde zik· 
redileo f iıtlerio Tilrkofiı tarafın· 

dnu tesLit edilmeııi ve Kuru 
ıneyvıı f hra{·atçılar llirliğioe \'C• 

riluıesi hususunda mı1stalısiller 

laralindun Tiirkol ise tam lıir U· 

liibiyet verilmiotir. Miietnhsillerio 
mümeesillfri Türkofis tarafından 

tespit ı•ılilcrek fiatlenleo doğacak 

bütün avalı.iLi kabule hazır hu· 

lunduklarını teyit •tmi~lerdir. 

5 - Türkof is yukarıda ya· 
zılmı~ olan kararların tatbikine 

aid tedbirleri ve bndieioe müs· 
tahsillerle ihracatçılar birligi tn· 
rafından verilmiı olan ealıihi) etin 
kullaoılmau ıartlanoı yilkaek ma• 
kamların bu hususta verecekleri 
direkıifler üzerine istinat etti· 

recektir. 
~~~---.-~-----~---

Genera 1 Seyfi 
Yakında lzmire 

gelecek 
lstanbul 24 (Özel) - Güm· 

rük muhafaza kumandanı 
General Seyfi tetkikatta 
bulunmak üzere yakında iz
mire ridecektir. 

lunmak niyetinde olmayıp, 

ltalya ile noktai nazar tea-
tisi işini Franıa'ya terketme· 
yi tercih eylemektedir. 

Londra 23 (A.A) - M. 
Eden, üç gün için Londra· 
dan ayrılmıştır. iş bakanı M. 
Nadere Londrada kalmııtır. 

Bern 23 {A.A) - İtalyan
Habeş komisyonu azası bu
raya gelmitlerdir. Mesaileri· 
ne burada devam edecek· 
!erdir. Azalar federasyon re· 
isi M. Montayı ziyaret etmiş· 
!erdir. 

merkezin, Ankara'da olaca· 
ğmı ve illerdeki esnaf ve 
işçi birliklerinin, bu merkeze 
bağla bulunacaklarını söyli· 
yorlar. IHerdeki birlikler 

Dış lıakanımız 
lstanbul 24 (Özel)- Ulus

lar sosyeteıinin 4 Eylülde ya
pacağı toplantı da hazır bu
lunmak üzere, dış bakanımız 
Tevfik Rüştü Aras haftaya 
Ceoevreye gidecektir . ....... 

Papa Pi 
lstanbul 24 (Özel) -Lord 

Lanzburi, Papaya verdiği 
-Deı•amı 4 üncü Sahifede-

Celal Bayar bu sabah Keçiborlu'ya geçti 

Ekonomi hakanı bir söylev 
verdi. Temel atma töreni 

Fabrikamız, Avrupa bakımından mukayese edildiği 
zaman küçük sayılmıyacak bir eserdir 

l~konomi b"lwnımız Celal Bayar 
Nazilli 24 (Hususi) - Eko· Aziz Nazilfi'liler: 

nomi Bakanımız Celil Bayar Bugün Nazilli kombinası· 
yanındakilerle birlikte dün nm temelini atıyoruz. Nazil· 
ıehrimize geldi. Biraz istira· li kombinası sanayi progra· 
hattan sonra fabrikanın ku- mımızda çok ehemmiyetli 
rulacağı mahalle gidildi. Ev- yer alan büyük bir endüstri 
veli Nazilli Halkevi başkanı müessesesidir. Bakır köy 
Sami bir nutuk söyledi.Bun· bez fabrikaıından ve bugün 
dan sonra Ekonomi Bakını- bütün dlinya itibarile mü· 
mıı ıu ıöylevi verdi: kemmtl bir eaer olan Kıy-

seri ve Ereğli kombinaların· 
dan sonra, s1ra buraya gel
di. Nazilli kombinasının ay
rı ve hatta diyebilirim ki 
bizim cephemizden de se· 
vimli bir hususiyet vardır. 

Diğer pamuklu mensucatı· 
mız hususi ve resmi vasıta· 
)arla iyi ve kötü yapılmış 

bulunuyordu. Hükümet, pa
mukJu mes' efesini eJe almak 
suretile memleketin umumi 
ihtiyacını karşılamağı dilşü
nürkeo, hususi olarak da 
basmaya ehemmiyet vermiıti. 
işte buradaki kombina, Türk· 
lerin ilk defa kuracakları 
basma fabrikası olacaktır. 
Fabrikamız yalınız Balkanlar 

bakımından değil, belki Av-
rupa bakımından mukayese 
ettiğimiz zaman küçük sayı· 
Jamıyacak bir eserdir. Fakat 
teknik itibarile bütün dünya 
ile boy ölçüşebilecek mükem· 
meliyettedir. Bunu, bittiği 
zaman güzel eserlerile de 
göreceksiniz . Fabrikamız 
1937 senesi iptidasında bit-

l miı olacaktır. Bu fabrikaya 
-Devamı 4 iirıca $alıijide-_ 
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~ Zabıta Romanı ~ 
5 = Italya 'oın nakliye va· - -=o ~ E purlarına çok ihti· 
~-~ eyaz apaganın; yacı olacak 

Londra - Gazeteler,ltal· 

= SIRRI5 ya • Habeıistan arasında 
~ 24 8 -9351 1~;~~~';,~e: KAIUf ORAL , ~ bir harp olursa, ltalya'nın 
E: Tefrika umara 1 : 24 =: nakliye vapurlarına fevkali • 
~11111111111111111111111il111111111111il11111111111111111111111UI1111 l l l l il l il llll lllll l l l lll l il lllllliffi de ih ti Yacı ola cağını yazı· 

- Sevie: aramak için iki mi idiniz?. bütün bunlann yorlar. Ayni gazeteler ltal
polis memuruna emir ver· biç miinası yok mudur?. yan vapur kumpanyalarının 
miştim, telefona davet eden Boni, taharri amirinin söy· muhtelif hatlar üzerinde it· 
bunlardan biri yani Berlidir. lediklerine karşı itiraz et- )ettikleri vapurların, hükô· 
Memurun verdiği habere gö· medi ve başını sallı yarak: met tarafından müsadere 
re, Sevie, Site Küm sinema- - Evet, evet hakkınız edilerek asker ve mühimmat 
sına gitmiş ve bu sinemada var doğrudur. nakliyatına kullanılacağını 

piyano çalan Kora Parkerle Dedi ve iJave etti: haber veriyorlar. Zira Ital· 
konuşmuş, kendisi de bu si· - Berli, başka bir ip ucu ya'nın finansiyel durumu, 
nemada keman çalarmış. yakaJıyamamış mı? 
S ücret mukabilinde yabancı 

evie sinemaya acele gitmiş - Sevie'i istasyona kadar 
ve arkdaşlarile vedalaştık· takip ettiği halde gendisine vapurlarla askeri nakliyatı 
tan sonra sinema direktörünü tesadüf edememiş ve nihayet yapmağa mfisaid değildir. 
görerek, iş aramak üzere yattığı pansiyona giderek 
harekete müheyya ilk trenle orada da tah~ikat yapmıştır. 
Şikagoya gideceğini söyle- Berli'nin verdiği maliimata 
miş ve hesabını kesmiştir. nazaran, Sevie bu pansiyon· 

Donti, taharri amirini dik· da bir haftalık peşin vermiş 
katle dinledikten sonra : ve on gün oturduktan sonra 

- Bunda dikkate şayan kemanını rehin bırakıp git
hiçbir şey görmiyorum. Se· miştir. Demek, pansiyona 3 
vie, zaten gidecekti. Tesa· günlük te borç bırakmıştır. 
düf, biran evvel kaçmasını Sevie, Pazartesi günü paralı 
icabettir:niş olabilir. olacağını ve eline para ge· 

Straun cevab verdi: çer geçmez borcunu gönde-
- Evet, fakat unutmama· receğini pansiyon sahibine 

lıyız ki, Sevie; şapkasını bi- söylemiş ve Şikagoya gidince 
le almağa lüzum görmeden derhal adresini bildireceğini 
treni kaçırmasın diye başı beyan eylemiştir. Sevie, bun· 
açık koşmuş ve saat yirmi- ları evvelki akşam söylemiş 
de sinemanın eşya deposu· ve sabahleyin valizini alıp 
na bırakmış olduğu valizini gitmiş, bir daha dönmemiş
alıp kaçmıştır. Berli, kendi- tir· 
sini görmediği için sinema Tam bu s11ada tekrar kapu 
memurlarından bütün eşkal çalındı. Boni, hemen Strau
ve evsafı hakkında izahat nun yanandan ayrıldı ve 
istemiı ve herşeyi tesbit ey· ayaklarının ucuna basmak 
)emiştir. suretile yavaşça paravanının 

Boni Donti geoe itiraz arkasına geçti. Boni ıaklan· 
ederek dedi ki: dıktan sonra Straun: 

- Bence, bütün bunlar - Giriniz. 
bile şüpheyi davet edecek Diye bağırdı. 
şeyler değildir. Çok defa . Kapıdaki polis ~çeriye gir-
benim de başıma gelmiştir. dı ve Con Straun a : 
Sevie, ihtimal ki biletini bir Dedektif Kriyin, yanında 
kaç aaat evvel almış ve treni bir d?k!or da var, izi gör
kaçırmamak için acele dav- mek ıstıyorlar. 
ranmağa mecbur kalmııtır. Con Straun, bu sözleri 

Con Straun, genç De'dek- söyleyen poliı Pol'un yUzU· 
tifin yüzüne mütebessim b · ne baktı ve sonra: 
çehre ile baktıktan sonra: ır - Söyle gelsinler! 

- Fakat ben her tarafa Dedi. Takriben elli yaş· 
ve bütün zabta ~üfettişleri· l~rında. b.ir doktor ve I?e~ek-
ne malumat verdim. Sevi,e tıf Krıyın odaya gırdder. 
ihtimal ki hududa varıncaya ( Devam eJ.ecek ) 

kadar teıhis edilimiş olacak- Ulusal 
hr. Bu taktirde yakalanarak 
isticevap için buraya getiri
lecektir. 

Boni, birkaç saniye dü· 
şündükten sonra: 

- Elimizde onu ittiham 
edecek ve bizim şüpheleri· 
mizi kuvvetlendirecek tek 
bir delilimiz yoktur. Con 
Straun: 

- Beni dinle Donti -dedi
ben, senin verdiğin malumata 
istinad ederek takibatımı 
yapıyorum. Bu adamı, müt
tehim farzetmesek bile, şüp
heli görmek zaruretindeyiz. 
Sevie ile Madam Honhard'ın 
münasebetini düşününüz ! 
Honhard'ın, Sevie'yi hiç haz 
etmediğini ve kendisini pan
siyondan çıkarması için pan
siyon sahibi Madam Pontes'e 
yalvardığmı siz söylememiş 

Birlik 
CnndcUk siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rü.şda Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinJar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilini r : idare· 
hanede kararlaıtırıhr 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

Istanbu1 ve 'f rakya 
Şeker Fhrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Türk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

f zmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 
Ayşeye 410 lira vermeğe 

borçlu Mustafa bu borcuna 
mukabil alacaklı namına bi
rinci derecede ipotek eyle
diği tapunun temmuz 340. 
51-114 ve 257 ciltte ve süvari 
mahallesinde morhane soka
ğında 59-61 ve 57 numero· 
tajlı 650 lira kıymetli ev. 

Tarihi ilandan itibaren 30 
gün müddetle açık artırmaya 
çıkarılmııtır talip olanların 
kıymeti muhammenenin yüz· 
de yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçası veya milli ban· 
kanın teminat mektubu ver
meleri ve artırma 26-9-935 
tarihine tesadüf eden per· 
ıembe günü ıaat 11 de dai
rede icra olunacaktır. Müş
terilere ait 34-8038 numaralı 
doıya irae olunabileceği gibi 
fazJa izahatı Jizıme dahi ve
rilir. Talipler bu hususun dai
reye talik olunan açık artır
ma şartnamesini 15-9-935 ta
rihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğ'er alakadarların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu baklannı 
ve bu husuıla faiz ve mas· 
rafa dair olan iddiaların• ev· 
raki müıbitelerile yirmi gün 
içinde icra dairesine bildir· 
meleri akıi lıalde hakları tapu 
ıicilile sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaşmasından ha
ric kalacakları ve tayin edi
len zamanda artırma bedeli 
gayri menkulün yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırmanın on 
bet gün daha temdit edil· 
mek suretile 11-10-935 ta
rihine tesadüf eden cuma 
sıünü saat 11 de gayri men· 
kul en çok artırana ihale edi· 
lecektir. Sahş peşin para 
iledir mal bedeli alınmadan 
teslim edilmez mal bedeli 
verilmez ise ihale kararı fesh 
edilir ve kendisinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedel 
ile almağa razı olursa ona 
ihale edilir o da razı olmaz 
veya bulunmazsa icra daire
since hemen on bet gün 
müddetle artırmaya çıkarılır 
bu artırmayı alakadarlara 
tebliğe hacet olmayıp yalnız 
ilanla iktifa olunarak en çok 
artırana ihale edilerek her 
iki halde. birinci ihale edilen 
kimse iki ihale arasındaki 

farktan ve diğer zararlardan 
mes'ul olduğu ve tapu harcı
nın ve yüzde iki buçuk del
liliycnin müşteriye ait olduğu 
ilin olunur. 

y~ 

24 Ağustos - 1935 im Yazan: lıl· ,4 

Tefrika No. 134 

Nihayet~Akka kalesini teslim etmişlerdi. Halk, 
korku içinde, öteye beriye 

Emir Seyfeddin, kendisini 
zor tuttu. Az kalsın; 

- Siz alçaksınız! 
Diye bağıracaktı .. 
Fransa kralı ayağa kalk

tı. Ona yaklaşh. Hiddetin· 
den titriyordu. 

- Size köle muamelesi 

yapacağım. Hüküdarınız da 
siz de biıim kölelerimizsiniz. 

Seyfeddin kaleye döndü. 
Aldığı cevabı bildirdi. Bü
yük bir yeis ortalığı basmış· 
tı. . Bir yolunu bulup kale· 
den sıvışmak lazımdı. Çün
kü teslim olsalar kılıçtan ge· 

-----------------------------
lnsaıılar, deniz al
tında dolasacaklar 

' F ransada, deniz altındaki ha yat şart
larını tetkik için bir kulüp açıldı 
insandan tahtelbahir ... Ya· 

but tahtelbahir insan ... Ne 
diyeceğimizi bhde şaşırdık; 

şun bir kemer olduğu gibi 
kunduraları da kurşunludur. 
bu suretle deniz altında gez· 

bu isim altında, garibeler mek mümkün olmaktadır. 
diyarı olan Amerikda değil, Kulübün maksadı, deniz 
fakat Fransada bir kulüp altındaki hayatı, hayat şart· 
teşkil edilmiştir. )arını iyi bir şekilde tesbit 

Bu kulüp azalarının mak-
sat ve gayesi, deniz altında 
mümkün olduğu kadar çok 
kalmaktır! 

Kulübün müessisi, Fransa· 
nın belli başlı nazırlarından 
ve riyaıiyecilerinden müte· 
veffa Penleve'nin oğlu Jan 
Penleve'dir! 

Jan Pevleve'de babası gi· 
bi ilim adamdır, Biyoloji 
mütahassısı ve birinci sınıf 
bir sinema film alıcısıdır. 
Gününün heman on iki sa· 
ahnı denizlerde ve bu müd
detin de mühim kısmını de· 
nizler altında geçirmektedir. 

Bu kulübün şimdiki halde 
ikisi kadın olmak üzere on 
lz11sı vardır. 

Kulüb azaları, birkaç saat 
deniz altında gezecek kud
ret ve vasıtalara maliktirler; 
fakat bu vasıtaları mahud 
dalgıç elbiseleri bir şeyler 
sanmamak lazımdır. 

Bu kulübün bir dalışta 
denizaltında birkaç ıaat ge
zebilen azalarının her şey· 
den evvel her yüzücü insan 
gibi bir mayoları vardır. 
Bundan fazla olarak bir de 
maskeye maliktirler.: Bu mas
ke dalgıçların f denizaltında 
uzun müddet temiz hava 
teneffüs etmelerini mümkün 
kılmakta ve dalgıçların bel-

lerinde asılı olan bir şişe içinde 
mayi haline getirilmiş hava 
sayesinde maskenin hazne
leri ıaatlarca havasız kal
mam ktadır. 

Dalgıçların bellerinde kur-

etmektir. 
Kulüp azaları, her gün 

deniz diplerinde saatlerce 
dolaşarak tetkikatta bulun· 
makta ve ayni zamanda çok 
enteresan filmler almakta
dırlar. 

Fennin en son keşiflerin

den istifade ederek çıalııan 
bu kulübün azaları, bu tet· 

kiklerile hayat ve bilhassa 
deniz dipleri mahlôkahnan 
doğma, büyüme ve yaşama 

şartJarı hakkında çok büyük 

ıırlar bularak ve bunları 

fen alemine bildirebilecek· 
lerdir. 

inhisarlar lzmir başmüdür· 
Jüğüoden: 
1 - Tirede inıa olunacak 

yaprak tütün anhan kapah 
zarfla eksiltmeğe konulmuş· 
tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 

keşif 'l.0743 lira 15 kuruştur. 
3 - ihalesi 9.9.935 Pazar· 

tesi saat 14 dedir. 
4 - Şartnamesi 104 kuruş 

mukabilinde Izmir başmüdi· 
riyetinde verilir. 
5 - Eksiltmeğe girecekle· 

rin 2490 numarala kanunda 
yazılı ıartlar dahilinde mu
ayyen gün ve saattan bir 
saat evvel 1556 liralık temi
nat ve tekJif mektuplariyla 
Ka bataşta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım ko
misyonuna müracaatları . 

25-30 2651 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Göztepe mevkii arka11nda perakende sokağında Ame· 

rikan mektebinin karşısında 26 taj numaralı ev 

Reşadiye ıekip çıkmazı namı diğer ferah sokağında 

150 

22 eski 24 taj numaralı ev 100 
Karııyaka dedebaşı menemen caddesinde 53 eski 126 

taj numarala kahvehane 300 
Yukarıda yazılı emvalin müJkiyetleri bedeli peşin 

veya ikinci tertip mübadil bonosu ile ödenmek üzere 
5-9·935 perşembe günü saat 15 te ihaleleri icra kılınacak
tır. Taliplerin o saatte milli emlak müdüriyetine müra-
caatları. 2600 

kaçışıyordu 
çirileceklerdi. Fakat 11•;~ 
kaçılır nasıl çıkılırdı? 1'• ~
bir çenber içinde bulunuY;bı 
lardı. Salaheddinin ordôu~ .. oı 
bile gözükmiyordu.. u 
muhakkaktı.. . . t· 

Ertesi gün SalabedıPl r 
yubi bir taarruz yapOJd' ıı· 
düşündü. Fakat kunıao 8 

lar; 
- Olamaz, deliliktir! de' 
Dediler. Düşman, kale .,:ı 

kilerin vaziyetini P~~ ;u· 
bilmediklerinden kat ı 
cumu yapmıyorlardı. ı~si 

Nihayet bir ingilliı ekale 
daha kaleye geldi ,,e 
kumandanı ile konuştu: ~ı· 

- Size aman verec~ ı. 
Canınıza dokunmıyacs~ııiO 
Fakat Eyyubi hük~ıııe~elıİ 
elindeki esirlerle sabılle_r bU· 
bütün şehir ve kaleler.•, ,tile 
tün teslihat ve tech•Z ~Iİ' 
beraber bize teslim etoıeııd• 
ğiniz lazımdır. Ayni z~r.O~ il' 
20000 altın da taznıııı• 
teriz. ~ıı· 

Teklif ağırdı. Kale 
mandana; b"r U 

- Bu bana aid 
1 d•' 

değildir. Ancak bükiiıı> 
cevab verebiJirl 1 k''' 

Dedi. Elçi döndü, te b•' 
geldi ve ısrar etti. fş, oıu 1ıı· 
b d"k"l - t•• ı<uOJ ereye o u muş u. JdO 

· bU dan nihayet şu çareyı df 
- Yol verin, bükliıı> 

nmla temasa geleyiııı1• ~·· 
Salaheddini Eyyubi, b~it•ı 

beri duyunca derhal 
1 d•ıı' 

etti. Fakat kale kuıııarı 101ı 
. kurt•' - Şu halde biıı . etiıı 

Cevabını verince, "'''
1
{ ~Y 

ağırlığını anladı. Nih•Ye bıl~· 
kayı teslim etmek ıııe' 
yeti hasıl oluyord~~ 

1 
\'.~~1 

Bir Cuma günü o~ ee ~r1' 
düşman Akki kalesıl1 , 

d ·d• yor u . kh ı 
Manzara çok acı 111,dı · 

Kaledekiler ağlaşıY0' 0, W 
k lu)' ' Dıvar altlarına so u d 

belere gizleniyorlar ''
811

d•'. 
İlk önce Marküs kuııı gird1 

sındaki düşman fırk~~0rdJe 
Nireleri göğlere çı 111;ter de 

Bir aralık kalede, ca (/er 
' jleO ı ' 

ve Kıtal burcu ~erı dalg•l•" 
haçlıların bayragı . 
mağa başladı . 1101.ıer" 

Kale içindekilerin d".. bn~· 
111 .. bl' 

bu manzara karşıs k 111ğfl . 
bütün sulandı . Artı ... 

11 
şeh11' 

b"l v. k d biilU ,tıJ• 
ı ecegı a a~ . dollllıJ! eti 

düşman askerı ıle ı.jO'ıl 
· •·se .~ rd1 

Türk askerlerı •1 ıııışls 0 • 1 k yakala" b 
esır o ara · d 5uııU tı 

Saliheddin, or u tırılıı>1ş ıı 
sabadan uzaklafifunlıJğ~ı 

• bOZı. tP 
Çünki manevı . ali"'' c' 
baş göstermesi ibtı;diıı'i1' Pt' 

Dilşman, Salibe g6ste e 

b ket ·r ~ 
şi sıra bir are şeb1 dı 
mekle beraber bazı .. ,ıd•' t da ., Af' 
kalelere doirU . os-e~ 
Fransa kralı f ihP eçi'"' 
Sur kalesini ele g Jf 
• • d 511 
ıslıyor u. . Jiple I•" 

Nihayet E~h~ ,şıl•ftı 
heddin Eyyubı 8 

.of ""' 
Arkoıı ı 
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Oli'Vier ve şO.rekH- D o K T o R f h tİya t N. v. Fı:atelli Sperco Vapur Acentası 
&ı Limitet vapur Ali Agah VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 

Çocuk H•ıtalıkları Z b• t • t • 1 • • ı D Ze .. CERES .. vapuru 26 aiuıtostan 31 atuıtoA kadar 
acentası Mütehassısı a l I ye iŞ iri e- er e Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı limanları içia 

.~••deli Han. Birinci kor- '"'ine[ Beyler Sokagı N. 68 cek kısa hizmet- & Co. lyilk alacaktır. . 
...... Tel. 2443 Telefon 3452 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE "UL YSSES" vapuru 9 eylülde gelip 14 eylillde Anverı, 
,.EFHernıan Linyn Ltd. :'l'acaktır. Ji]erc : " ALIMNIA " vapuru 14 Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı limanları için yllk 

.,._ LAMINIAN,, vapuru ay Doyçe Levante Liniye ... b ki · H alacaktır. 
-... d lzmir Askerlik Şubesin- abgusto

9
sta e enıyAor, atm- "ORESTES" vapuru 23 eylülde gelı'p 30 eyln.lde Anvers, 

... daa a Liverpol ve Svven- .. ANGORA ,, vapuru 13 d e ve nvers en u 
• ı· en : ~krg krem n,kt Rotterdam, Aaısterdam ve Hamburg limauları irin yllk 'a k ge ıp tahliyede bulu- temmuzda Hamburg, Bre- 1 _ İhtiyat zabiti yetiıti- yu çı araca ır. I k ~ 

!' br. men ve Anversten gelip tab- "ANGORA 19 ... a aca hr. 
te DRACO " vapuru 29 Jiyede bulunacaktır. rilecek kısa hizmetlilerden t t b ki" ~apur;2 ~gus· "ULYSSES" vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yil-
ı _ll:llDqzda Hull, Anvers ve Not: Vurul tarihleri ve 330 doğumlu ve bunlarla mu tos ak de enAıyor, Ragtuı· künü tahliyeden ıonra Burgas, Varna ve 'K6ıtence liman• "'411drad osa a ar nvers, o er· . 
L. an gelip tahliyede vapurlann isimleri &zerine amele görenler ve daha ev- d H b B larına hareket edecektır. 
~-•cak · am, am urr ve remen 
....,_d ve aynı zamanda değişikliklerden mes'uliyet velki doğumlulardan olupta için yük alacaktır. "ORESTES,, vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünll 

ra ve Hull için yük kabul edı'lmez. tablı"yeden son B V na ve Köstenc ı· 1 11111 muhtelif sebeplerle geri kal- " TINOS " vapuru 2 ~y- ra urgas, ar e ıman anna 
., lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU/~_ • · lüld b ki · 6 I" ı hareket edecektir. ,_ ~ mış denız sımfından gayri e e enıyor, ey u e .. .. 'f k H -- - fi ı ı ı d kadar Anvers Roterdam HERCULES,, vapuru 19 eylulde beklenmekte olup yA· 
U .. r ava Kuru.mu--_ SIDI ara ayrı mıı o an ar an 

1 1 

künü tahliye ettikten sonra Burgaı, Varna ve Köstence 
yalınız askeri tam ehliyet- Hatnburg ve Bremen için limanlarına hareket edecektir. 

B - namesi olanlar 1 Eylül 935 yük alacaktır. • • • • k p • :: "ITAURl" vapuru 16 ey- SVENSKA ORIENT LINIEN Uyu lyangosu - tarihinde ihtiyat subay mek- .. VIKINGLAND ki k 1 
.._ ltilde bekleniyor, 20 eylüle ,, motörü 2 eylülde be enme te o up 

Ş tebi komutanlığında bulun- tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
İmdiye kadar binJerce kişiyi = mak üzere sevk edilecekle- kadar Anvers, Roterdam, Gdynia, Goteburg, Oılo ve lıkandinavya Jimanlanna 

• • • _ rinden 20 Ağustos 935 tari- Hamburg ve Bremen için hareket edecektir. 

ZeD~ID etmışt1r. = hinden itibaren yerli ve ya- ;:~~~~~~r. H. SCHULDT "HEMLAND" motörü 16 eylülde gelip yükünü tahliyedea 

l
9
, cu tertip 5. ci keşide 11 Eyhildedir - hancı biliımum kısa hi•met· HAMBURG ~~:· v~;~~=~::~v~·~::r:ı~ .. ~=n~:~ı.~d~~=~e~ı~!~barı. 

8Q k = Jiler As. ehliyetname büvi· "HANSBURG 28 Yn Ik • 35 000 L• d = "vapuru "VINGALAND" motiSrü 2 te•rinievvelde gelip yiiklln(i ramıye: , ıra ır t - d kt y 

ye cuz anı ve me ep ıa· ağustosta bekleniyor, 1 ey· boıalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.antzig, Gdynia, 
. Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Jirahk _ hadetnameleri beraberlerinde lüle kadar Anverı, Moter· , Goteburg, Oılo ve lskandinavya fünaalarana hareket 

•kraıniyelerle (20,000 lira) lık milkatat :: ;~!~~~' ~alde tnbeye m6ra· ~:.:..:ı; •. Hamburı [için y&k edecektir. 

tardır - 2 - Tam vaktinde mek-'7 • ;;;;; "NORBURG.. vapuru 26 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(\\f tepte bulunmıyacaklar bak· eylülde bekleniyor, 30 eylüle 

llhlllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll llllll• kanda kanuni muamelenin kadar Anverı, Roterdam ve 
• - tatbik olunacağı ilin olunur Hamburg için yük alacalrtar. 

Znıır yün mensucatı;;: Salllık motör SER~~~UB~~:ECT 
ürk Anonim şirketi~ 12 beygirkavetiade (Dizel) ·Ai:i,~Amoı~Z~!1 .ğua. 
8 markala az kullanılmıf bir tosta bekleniyor, Budapeıte, 

"" u. mfteuese, iki yftz bin lira sermaye ile ""'otar satılıktır. Taliplerin Bratiılava ve Viyana için 
kkaı etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-- arehanemize müracaatlara yUk alacaktır. 

~)[~ôrers Limited (Şark hah) şirketine ait := i an olunur. THE EXPORT STEAMSHIP 
~ı...ı - CORPORATION ll .... _•-ut Halkapınal"dak-i kumaş fabrikasına salln _ • 
_--... "EXCELSIOR,. vapuru ha-
'-1.cı· br. Fabrika hOUln teşkil4t ve tesisat ve mOs- KitapJannıza Gnzel Bir len limanımızda olup Nev-
ML~ •111ini ile eıkisi gibi 1 kftnunusani 1935 ta- = york irin yük almaktaadr. 
-'"'ll!ld - Cilt, Habralarınıza Şık T 

lb.L. -~? itibaren yeni şirket tarafından işletil- ;;;;; SOCIETE COMMERCIALE 
~ır B · vn • l"kl · k b - Bir AlhOm, Ve aair 'ly · er nevı , -n ıp ı erı, umaş, atta- = BULGARE de NAVIGATION 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muotazema sefer 

"SUÇEAVA" vapuru S eyl6lde gelip 6 eyliilde Malta, 
Cenova ve Marıilyaya hareket edecektir. 

.. ALDA JUL YA " vapuru 30 eylülde relip 1 teıriaiev· 
velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki detitikliklerdea 

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

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mlracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

• aze temız ucuz 
iiac; 

~ v~ ?o~p imaJ edilecektir. Mamu14tın emsa- ~ Cilt işleri Yaptır- A VAPEUR 1 

'- fAıkıyetı her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. S mak isterseniz : .. BULGARIA" vapuru 14 ·• 
~amulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak = * YEN/ KAVAFLAR • ağustosta bekleniyor, Bur· 

Her tOrlfl tuvalet çeşitleri 

tı&L. •ndeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- 5 gaı ve Varna için yük ala-
-~ Çarşısında 34 Numarada caktır. 

P •çinde yapılmaktadır. ~ 
ott k - Al• R Geliı tarihleri ve vapur-a utusu: 127 = · · 1 ıza · · 

l'eı - lana iaimleri berine meı'u 
l' rraf adresi: lzmir~- AJsancak § M" . . - l' k b J dil 

elefo11 oumaraıı 2432 ve 3564 ~ ucellıthaneııne urrayınız. ıyet a u e mez. 

1111111111111111111• 11111111111111Hllll111111 lllll lll lll lll lll il lllllllllll llllllUİi • N :.~~ _ K=n' 

lKUliU.f 

j &lrCJC.l .DAN~ASI t 

ÖksOrenler! Mut 

laka (Okamentol 

~ksOrtlk tekeri 

rini tecrftbe edi 
• 

1ız •• 

Ve POrjen ~ahapın 

en ftstftn bir mfts· 

hil tekeri olduğa 
na unutmayınız. 

Kuvvetli mtlshll 
istiyeoler Şahap 

Sıhhat ıtlrgtln 

haplannı Maruf 
eeza depoların 
ve eczanelerden 
arumlar. 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Hamza Rftstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamsa Rılııem l1eyin foıograjhan.esi, !%mirde en iyi 
foıograf çekmelıle llJhret bulan bir san'aı oca~dır. En 
ma,killpesenı olanlar dahi, burada r..ekıi.rdikleTi foıolıraJ· 

lardan memnun kalmıılardır. 
H~a Rwıem beyin, foto!roJ m,ılremesi lalan r11a· 

8tuası. da muhterem ma,ıerilerinin ince &evlderiııfJ s1Jre 
her feıiı mallan, foıograı makinelerini bulundurma!tn· 
dır, Bir nyareı her ıeyi iapaıa lcdfıdir. 

(lzmir • Bqturak mddesi, Refik bey çartıaı) 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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logiltere Akdeoizde tedbirler ahyor 

Akabe ve Haytayı 
Bulgarların yaptıkları yetmiyormuş gibi, şimdi de dostumuz Sırplar başladılar! ÜSSühahri oluyof 

Es iİ kafa ı ve komiteci zihniyetli Sırp- Mısır, Filistin, lr;k ve hicaz Kooıi· 
ar Müslümanlara vahsice saldırdılar :~~·v~::~:~n ~~:i~r~~~:.: .. •~p~:.~.~·~:.~ 

/ __ www ~ _.... ..........,..., .,~,~~~ www..Y matbuatı lngilterenin son za· bulunmaktadır. Londr• 
5~;. 

ugoslavyarla balkan harbinden sonra Osmanlı devletinden Sırplara ge- manıardaşarkt• ırüttnğü ye- eksperleri diyorlar ki: ~·1, 
' ni politiyaka büyük önem ahalisinin son zamanl•\· 

çeu yerler için yapılan şenliklerde bazı Müslümanlar öldürülmüştür. vermektedirler. loırm• bari- aıdıkıarı durum, ınırui• k• ;: 
ciye bakanı ltaly1t - Habeş · · d. · · yandı 

lstanlml 24 ( Özel )- Balkan harbıodan sonra Sır· kardeşlerimizin bir çoğu ôldnrnlmnştftr. . . .. . ' oesının en ışesını u 1 gi· • . • • • ıbtılafı ıle Akabe mıntakası maktadır ve bu yOzden P 
Jnstana geçen Tdrk ıllerı ıçın Yugoslavyada yapılan Hiç beklenilmiyen ve umulmıyan bu hadise, dike- temlik hakkını incelemek liz bük . m t{ayf• 
yıl döoQmn ~enlikleri, çok çirkin bir takım taşkınlık- mizde ve siyasal çevenlerimizde önemli tesirler uyan· üzere Mısır, Filistin, Irak ve . ümeh muazza. sııı• 

· · · S 1 h h ı b ?.. hmanının sür'atJe ınŞ
8 

tara sebchıyct vermıştır. on ge en a er ere göre, u dırmıştır. uldnrnlen kardeşlerimizin miktarı hakkında Hicaz yüksek komiserlerini 1 k d 
şenlikler esnasıoda Tnrklere hncum edilmiş ve masum hennz kafi' malOmat gelmemiştir. Londrada mühim bir toplan· ça lışm_~t ta hı~:k.. ı· bu pli' 

t d t t 
. t• ogı ere u ume ı e 

• • • • ıya ave e mış ır. Fı'lı'stİP r 

k C 1 ı B h 
İngiltere Malta üssübahri· nın tatbiki ile P 

Ekonomi Ba anı e a ayar u ... Maltlm mes'ele! ıini Kızıl denize naklede- Maverayierden kıt'ı)arıııl. . bır 

sabah Keçiborlu 'ya geçti H h . . l d cektir. İngiltere Hayfadan lngiliz egemenliği jçı~·pe a eş ıs, ı ııe er O· Akabeye bir demiryolu uza- garanti teşkil edecei
1 

-Baştarafı 1 inci sahifede - işi ancak devlet eline alıp k b 'k' t k d taca ve u ı ı mın a a a emin bulunmaktadır. . ·olıı 
beş milyon sarfedeceğiz. Gün birgün NaziJJiye gelir, fabri· h b h · d _, k ? mü im üssü a rı mey ana Hayfa • Akabe deıJJ''' •J'ı• 
de iki bin beşyüz amele ça· kayı kurar, pamuklarımızı guraca fil}. ş • getirecektir. İngiliz lmpara· 10gı • lışacaktır. Her sene on beş alır; bunun adına devletriJik k inşa edildikten sonra jı'lt Y torluğunun ya ın ve orta ıı 
bin balya pamuk alınacak· derler; böyle bir devletçiliğin şarktaki menfaatlerini müda· mallarının Süveyş k•: ge' 
tır. Senelik istihsalitı yirmi taraftarı mısınız?. (Kurbanı· J g•Jt 0 • d• t )f •. faa bakımından Filistin ve naklinden vaz geçilere 5t 
milyon metre olacaktır. Zan· yız sesleri) o vakit te bana D I ere, ın IS an JO arını emnı Maverayierden kıt'aları logi· rek Bağda'da ve gere~~. 
nederim ki buna küçük bir ayni teyi söylemiştiniz. Bu yet altına almakla meşgul liz ordusu için bir hareket Kızıl denize yapılacak n•.p 

d ·ı M"saade fabrı'kanın bu kadar yakın ı· t•~
1 

eser enı emez. u merkezi halini alacaktır. ıyatta Hayfa yolu si 

ederseniz Nazillilileri böyle bir zamanda kurulacagwını İstanbul 24 (Özel)- ltalya Struen'io, Taymis gazetesine İ d ı;ett ogiliz süet eksperlerine e ilecektir. Timeı1 ga hll' 
mükemmel bir eseri kendi tahmin etmemiştim • Tiirk Habetiıtan ihtilafının, doğur· yazmış olduğu bir baş yazı, h bu 

h 1 k 
göre, Maltanın gerek stratejik ayli zamandanberi bil' 

Si
.nelerine çektiklerinden do· ulusu dünyanın her hanai bir maıı mu teme olan tehli e· Londrada o··nemlı· bı'r tesı'r k k tts • ve gere se e onomik bakı· susta mühim neşriya 

layı tebrik edeyim. ulusuyla her sahada boy öl· ye karşı lngi!terenin hazır· uyandırmıştır. Lord, bu ma· d h · t' k 1 1 
Çu 

.. şmegwe muktedı'rdı'r. Sı'z hklı buluodugu. ve Kıbrıs., mın an e emmıye ı ama· uomuştur. ı:rtı Fabrikanın teknik itibarile k ı ı ı B b b d F 1 · gıı 
bo 

.. yJe bı'r tarı'hsel ulusun ço· Malta ve Cebelıttarıkta bır a esi e ngiltere siyasasını mıştır. unun se e i e şu· i istin gazetelerıoe ıJa~İ 
mükemmeliyetini söylerken, ·dd ı k'd k d l ·ı· h k M sır P . . . . h takım tecrübeler yaparak, şı ete ten ı etti ten son· ur: ngı ız ü ümeti ~ d•b 
Şunu da ilave edeyim ki, Türk cuklarısıoız. Sızın ıçıo ayatta H' d' l d k l ra, Ulu•lar kurumuna hu"cum M it I' b. t ft H - üb h · 'oı . b. k ın ııtanın yo u eme o an ~ • a ımaoının ır ara an ava uss a rısı eu 
Sovyet dostluğu, Sovyet tek· :aşaTr~~mkıyaca1.k. hı~. Hf~ yo : bu noktalar üzerinde Iizım etmekte ve ltalya - Habeıis· logiliz filolarının ihtiyaçla· Akabeye nakledecektir• ,ııı· 
niği ile el • ele kuvvetleşmiı ur. ur oes ının ır ş~ ese.rı gelen tedbirleri aldığı Lon· tan ihtilafından, arsıulusal rına kafi gelmemesi, diğer suretle İngiliz impar•t~I•"' 
birbirlerini tekamül ettirmiş· ol~rak 0 ka~ar bliyuk bır dradan haber veriliyor. birçok tehlikelerin doğmasını taraftan da ltalya • lngiliz ğunun doğu yolları 58d~ıııl' 
tir. r.~ı~ vardır kı, onun rehbe~- § lstanbul 24 (Özel) - Lord mnbakkak sıörmektedir . menafiioin ileride birbirine bir şekilde temim e 
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Kayseri'de gine bu cümle· hgı altında yapıllDıyacak bıç • • • 1 h ı k zıd bir hal a ması i timali· o aca hr. )d'o 
den olarak bütün cihan iti· bir şey yoktur. (Şiddetli al· 1 . ı M ug"" la' da dir. Bundan başka Malta a· (il Corriere deli• ser• 
barile tetkike ıayan mükem· kışlar) ngı tere -~ ... -..~-------
mel bir eser vücude gelmiı· Bu, büyük ve dahi önde· Sıcaklar fazla. Bir Iran' da ı p 
lir. Buradaki belki ondan rimiz hakkında candan iz- H f; ' • k . apa . Jr:" 
daha iyi olacaktır. Benden har edilen İııinneıtarlık duy- ay a ya yenı uv- orman yam yor Eski unvanlar kulla· -Baııarafı birinci ,oJıif ,.~· 
evvelki hatip Türk ve Sov· guları yerindedir. Türk mil· vetJer getirdi Muğla, 23 ( A.A ) - Üç I k bir mahzerde, cih•11d5ğ000 
yet dostluğundan bahıeder· leti için Atatürkü sevmek gündür oldukça sıcak vardır. Dl mı yaca nuo tehlikede buluıı :. 0ı· 
ken kuvvetli bir ifade de daima bir ibadettir. Bir hü· lstadbul 24 (Özel) - in· Derece, gündüzleri otuzdan lstanbul, 24 (Hususi ) - ve Hristiyan dilnyasıo ao'° 
bulunarak, bu dostluk ka· kumet reisimiz vardır, bili· giltere hükumeti, Hindistan· aıağı düşmiyor. lran'da, herkes, yapılan in· fız bir varlık olması ~,rb' 
ra günler yadikirıdır, dedi· ' yorsunuzki adı lnönü kahra· dan getirmiı olduğu iki alay Muğla, 23 (A.A) - Muğ- kıliplara karşı büyük bir sebetile Pap'anıu, d '110' 
ler. Evet, bu böyledir. Ta· manı, Lozan kahramanı Is· piyadeyi Hayfa'ya çıkarmış· la'ya bağlı Yılanlı dağının ilgi göıtermektedir. Artık mini olacak derece e ri'' 
rih seyrini asla değiıtiremez. met lnönü.. tır. Çoban ovasında Çakal alan· Iran ıokaklarında takkeli dabalede bulunıııas•P
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Tarih Türk ve Sovyet dost· .Bu iki yerin ismini bir Kabinede da orman yangını çıkmııtır. insanlara tesadüf edilme· etmiştir. ~ 
luğunu kara günlerinin bir arada ıöylemekte ki mak· Yangını söndürmek ıçın mektedir. --------
hidise•i bir ıah eseri olarak sadımız şudur ki; ismet Değişiklik olmıyacak merkez orman iıyarlarile jan- Iran parlamentosu yeni DDzeltıııe .~·· 
kaydetmiştir. lnönü, barb cephelerinde latanbul 24 (Özel) _ Ka- darma kuvvetleri gönderil- lıir karar daha vermiı ve Gazetemizin ikinci ~. ~· 

Biz bunu uoutmayoruz ve olduğu kadar, bütün tihan binede degw iıiklikler olacagw ı miı_t_ir_. ----~------ bundan böyle eski unvanla- sinin üçüncü sütuouıı urlııJ~ . .k. . . ıııeıJJ J,~-ı 

unutmıyacağız. Bunu buzu· diplomatları müvacehesinde hakkındaki haberler resmen Ahmed Tevfik rın kullanılmamasını emret- ~!r ı ıocı ıcra 58urıPPfe9 
runuzda hulus ile tekrar edi· de zeki, irfan ve kabiliyet· tekzip edilmiştir. miştir. Bu karar derhal 
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9anının onu:cu de seb 
yorum. lerile muvaffak olmuş, bize Mahmut Esat Bozkurd'un 50 milyon Iogiliz Ji. tatbik edilecektir. 5 -1 yazılaca ye~ eltiriı· 

Gördüm ki, Sovyet mem· Lozan muahedesi gibi bir İç işleri bakanlığına getirile· 59 yazılmıştır. ouı 
Ieketlerinin her tarafında ıah eser hediye etmiştir. ceği hakkındaki rivayetler rası kazanacakmış Orta tedrisat Zayi ınfihO~burO' 
T

ürk doslugw u her kesin Saltanat idaresi sizi dü· asılsızdır. Dün lzmirden bu· lstaobul, 24 ( Hususi ) - _,..k ıoil 11' Muall·m· l · d k Namıma mahku . · •* 
kulagw ma erişmiş, halka mal şünmedi. Cumuriyet rejimi raya gelen Mahmut Esat, ga· Abdülazizin torunu Ahmed 1 erıo en I· isıo• ı o~· 

sizin rejimioizdir. Bütün dü· zetecilerel Tevfik, emlak davasını takib d .. mü kaybettim yke~jpİIJ b 
olmuştur. Sizin aranızda ayni .. l . k . . . . d' . . T em zammı go- tıracagwımdan es ıs 1• 

şuoce erı anca sızın ıçın ır. - " Ailemden aldığım tel· ıçın iran'dan tayyare ile " 
dostlugw un canlılıklarını gö· rece ki er mu.. yoktur ,. 

Türk milletinin ikbal ve saa· graf üzerine derhal lstanbu- Atina'ya hareket etmiştir. · lı · 
rerek cidden bahtiyar olu· 

1 
ld O 

1 
d Ah d T lstanbul 24 {Özel)- Kül· Göztepe'de M•~:rsl• ~~r 

Y
orum. Biz, endüstriyi bü· deti içindir. Ben hepinizin a ge im. ğ uma apan i· me evfik Tiran'da desı'ode 98 pU•.. ae" 

k d 
tür bakanlığı, kıdem zammı "ıı.ı v 

Y
ük ziraatın yardımcısı ola- yüzüne baktığım zaman bir ıitten ameliyat yapılacaktır. en iıile görüşen Belgrad nede Ahmet og " görecek orta tedrisat mual· l"' 

rak kuruyoruz. Ben serbest ilham duyuyorum. Ankara Resmi veya hususi olarak hiç gazetecilerine beyanatta bu· 1 ------d-:.-.1.,90 " 
İ lim eri hakkındaki listeyi z · ha e v d' .. 

fırka vak'alarından sonra veya stanbul'a gidince min· bir davet almadım,, demiştir. luomuş ve: ayı şa ıoı> , hazırlamıştır. Bu listeye gö- 'Ik o1'11 ıo 
Nazilli'ye gelmiş idim. Bana nettarhk duygularınızı Ata- ceğiz. Kendilerine, mükem- - "Emlak davasını mu· re 400 muallim kıdem zam- Bayraklı ı ıbl>ıı> . ı 
mahsulün para etmedgw inden türk' e söylemekligw imi arzu mel boyanmıt iplik verece· hakkak kazanacağım. Bu k · 1934-1935 ders y ı:;;.retıdl, d d mı görece tır. d ld v ilk "~ . be, 

bahsetmiştiniz. O vakit Libe· ediyorsunuz. (Şiddetli al- ğiz ve satıılarına yardım ava sonucun a elime 50 ----••----- nun a a ıgı":ı t ,ıı:ıeııı• ·si"' 
ralizm denilen sistem bili- kışlar .. ) edeceğiz. Arzu ettikleri ka· milyon logiliz lirası geçe· Şarpi yarışları bitirme ıaha e 

11 
yeo• IJIO 

nerek, biliomiyerek müna· Bunu kendilerine söyliye· dar bu müesseseye amele cektirl,, nasılsa kaybettiııı·. ·0 tıO~ 
kaşa ediliyordu. O zaman ceğim. Sizin duygularınızı de verebilirler. Demittir! Şarpi yarışlarına diln baş- alacağımdan eski
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d•" 
size mahsulü dışarıya satmak tam ifade edebilmekten aci· Çok geçmiyecek burada S • • lanmıştır. Bugün ve yarın yoktur. okulll" ,,,, ergiler mOdOrlOğll d d'I kt' o .. kü ·ık ç•" müşküldür, demiştim. Fab· zim. Fakat çalışacağım. bir mamure yilkselecektir. evam e ı ece ır. un Bayraklı ı ııod• ~ıı'i 
rika yapmak lüzumunu işaret Şimdi son sözlerimin mühim Şimdi hep beraber bu mes· Istanbul 24 (Özel) - Eko· yarışlarda Refik birinci, Ri- 1934-1935 der• yı ıo•" 
etmiştim. Bu fabrikayı kendi bir kısmını fabrikanın çahı· ut eserin temelini atalım.,, nomi bakanlığına bağlı bir fat ikinci, ZDhtü üçüncü 104 numarala 0
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vesaitinizle kurabilirmisioiz ma sistemine bırakıyorum. Celil Bayar'ın söylevinden sergil"r müdürlilj'ü kurulması gelmiılerdir · Alnıak. 
demiştim. Bunun cevabı Nazilli'Jiler; Sümer bankın sonra temel atma merasimine kararlattırılmııtır • lzmir defterdarlığından: ,,,••>;;;. 
menfi olmuştu. yaptığı iş, her kesin menfa· son verilmittir. Uray, eko· 

Memleketin başka yerle· atmadır. Burada kurulacak nomi ıerefine halkeviode 
rindekiler gelip te bizim ih· fabrika, kimsenin ekmeğini bir ziyafet vermiıtir. 
tiyacımız için bu fabrikayı ' elinden almıyacaktır. Civar· Celil Bayar bu ıabab saat 
kurarlar mı dedim. Bu büı· da el sanayii ile çahıanlar dörtte Keçiborlu'ya sıeç· 
bütün imkansızdı. Bu büyük vardır. Onlara yardım ede- mittir. 

Gardenparti 
Bu akıam Ekonomi Ba· 

kanı ıerefine Şehir sıazioo· 
sunda bir sıardenparti veri· 
lcccktir. 

lssııının vergi borcundan ötüril tahsili eııı"'1 
çis' ''gO" 

göre haciz edilen Ahmet ağa mahallesinde. ~ar•eP ~1 ıeriO 
sında kiio 7 sayılı mağaza tarihi ilindan ~ıtıb•~9tife;699 
mUddetle satılığa çıkarıldığından pey ıllroıek s-t-5 
defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 24·2 


