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Onuya Yahudilerinin, Al
lllanya emvaline karşı boy· 
kot yapmağa hazırlandık· 
ları Londra'dan bildiriliyor 

.............__ lzmirde çıkar, alqamcı alyaıal ıuetedir 

..____~;:;::==:::::::::============::!------------------------------------------

ltal yan adalarındaki Ram· 
lardao bflytlk bir katile, ha· 
lıkçı kayıklarile Susam ada· 
sına iltica etmişlerdir • 
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3~ Ağustos Tflrk ordusu, 13 yıl evvel bu[EOD, dauyaya bir zafer örneği göstermi,ıi Italyan 
Askerleri Afrika ~~::.~o~:~~:r!:~d~ O Ağustos, Nurun, Zulmete Galebe 

:~;i;:~:2;,::7:;k~~;X~ al!1ığı_~~-~a~c!~~ ~-~~r_ ~~-n~ür iklimine daya-

b .. ttıgı, ana yurdumuzu ve 26 Agw ustos'ta Ulu önder Ataıork'on Y __ oksek Kumandasile Başlıyan b~ı~ varımızı, yoğumuzu 
ııı,k .u~urumlarına yuvarla- Büyük Taarruz, 30 Ağustosta En Parlak Bir Zaferle Neticelenmişti 

namı yor 
Iıtanbal 30 (Ôzel) -Port· 

aaid'den ıeçen ltalyaa va· 
puları, Somaliden ıelen 
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iıııh 1•hyen uğursuz selin 

8' edildiği gündür. 
Ytre11iüa ayni zamanda tay· 
llt bayramıdır. 10, 11 ıe· 
da ''vet ulusumuzun bağrın
li· ~.f1.ıluran tayyare cemiye
lı~ 1111llizle, hrnağımızla ça
llf '~k kazandığımız çetin 
diı~rın bu tarihi günllnü ken· 
tay~' bayram yaptı. işte 
ıh •re bayramı 30 Ağusto· 
.. tı h . 

l'tct •~z ~lduğu kıymetle ay-
li tnuhım bir mana taııyor. 

'til 'Y~lta zaiflerin daima 
~itı ın~ge mahkum olduğunu 
tt . bır f elik etli tecrübeler 
•tt~~t.r~k anlayan aıil Türk, 
ııı,k _ı~ıce öğrendiki yaşa· 
tııııd ıçın kuvvetli olmak li-

ır. 

l,;•rıtnız, hava asrıdır. 
ıaı,(,•reler zaman ve mesafe 
dtii ~unu esaıla surette 
F,

11 
•.taren inkıliplar yapıyor. 

~l ' 111 tayyarecilik sahasında 
ııııaı'~~ığı zaferler, cihanşu
~" ır ehemmiyeti haizdir. 
itti '1•rına hakim olan mil-tr 
ııınd Yalnız topraklannın 
liıı •faaıını değil, memleke-

30 Ağustos, Türk milleti 
için en mukaddes bir gün· 
dür. Tiirk ordusu, şecaat 
ve kahramanhğın ylikıek 
şahikalarına, on Oç sene 
evvel bugün çıkmış, dünya· 
dane bilyük varlık bir oldu· 
ğunu, bilfiil~ve emsalsiz bir 
eserle iıbat etmişti. 

Türk ordusu, kurtuluş ve 
istikliliyet uğrunda başla
mış olduğu büyük savatın 
verimli sonuçlarını 13 yıl 
evvel bugün idrik ~ediyor· 
du. 

Büyük Atatiirk, o müı-
teına kudret, 13 ıene ev
vel bugün, çelik orduya 
verdiği emrin, biç bir or
duya naıib olmamış bir li
yakatla ifa edildiğini gö· 
rüyor, çok sevdiği Türk 
vatanının kurtuluşundan mü-

tevellit bir ıevinç içinde yeni 
planlarını çiziyordu. 

Evet; Kamil Atatiirk, va· 
tanın ve Türk ulusunun bü
yük kurtarıcısı; 1935 senesi 
Mayısının 19 uncu gllnü 
Samsuna çıkarken baılamıı 
olduiu büyük divinın par• 
lak ıonuçlaranı 13 ıene ev· 

veJ baılla idr&k ediyordu. 
Baı komataa mulıarebe· 

ıi aavaaıaı alan DumJapı • 
nar melbameıi, b&ytlk Tllrk 
evlldının yllkaelr delauım 

rlıterea Wr uerclir. 
26 Aiaatoı flnl pfak· 

la beraber (ILERll) Emrini 
alan Tllrk ordaaa, 30 Aiu· 
toata dlplanı lıat'i bezime• 

te utratmakla, taarruzun 
en mllhim ıafbaıını ikmal 
etmit bulunuyordu. 

Dünya tarihinin haDfİ 
bir aahif elinde biyle bir 
zafer yazılıdır? Bu ıuale 
mllabet cevab verebilecek 
ne bir ferd, ne de bir veaika 
vardır. 

Dlnya karulahdanberi 
fllpheaiı ki bir çok harplar 
cereyan etmiıtir, fakat en 
ıon aiatem teclaizatile ıi· 
liblanmıt. aylarca ılrea 
mlitemadi bir meaai aeti
ceainde vlcuda ıelmif iı· 
tibklmlara yerletmit muaz
zam orduları, d6rt fGn 
içiade felce utrataa bir 
buika ılrllmemiftir. 

Ba blylk kalaramaabk, 
acak 'la 
çelik ....__. ol-
m11ft1lr. 

30 Aiutoa. lıer biri bir 
aıır kadar uzun ı&rlaen 
lrara pleria, bayrama in
tikal ettiti makaclcleı bir 
ıtıadlr. 

Ylzlercı inanın, ıeae
lerce devam edea aba
-Devamı diJrdilndl ıalıifetk 

huta aıkerlerle dola rlrll· 
mnıtlr. ltalyaa bllklmeti, 
yalnız aju hutalann ltaJyaa 
adalanna nakleclilmeıinl ve 
hafif baıtalarıa da Porba· 
id'deki butahanelerde te· 
daYi oluamalanaı emretmif· 
tir. 

Yapılan bir iıtatiıke ıl· 
re, DH-u Afrikaııacla bula
nan ltalyan aıkerlerindea 
gflnde en aptı 200 kiti haı· 
talanıyor, ltalya'dan relen 
aıkerler, Afrika ildimiae 
hiç dayanamıyor. 

Dünya 
Yahudileri Al-
manya'ya dOş· 

-ma& oldu-

~ç 

I• 
i~ 
ile 

--~:ko11omi, endüstri, teknik 
ltın· 1111da da tefevvukunu 
~İtı 1~ ttıniş oluyorlar. Bunun 
.::::.._~~;et derken aklımıza 
~ 4 üncü sahijıde-- ~Miiiiiliiii ................................................................................ ., 

.. • ., .. so (o.&) - Al
maa'Jan., y •lladllite b,.. 
tatbik ettikleri liyua, A.... 
rika, laptere ve daha bir 
çok memleketlerin Y alıadi· 
leri lıerinde, derin bir Al· 
maa dlltmanlıtı yaratm11br. 
Londra' dan haber verilcllji· 
ne ılre, diinya Y abaclileri, 
Alman emteaıına U'fl ıe· 
nel bir boykotaj yapmap 
hazırlanıyorlar. 

~·; l Habeşiııtauda barb hazırlıkları 

f; ltıparatoric;e rdu 
• teşkil e 

l\Q •• 
1 Paratorun masası, ecnebi zabit-

ıyor. 

~l'~eu gelen mektuplarla doludur 
ı. •hır Ô "1tı1td t ( zel aytarımızdan) ,, --. 
~ta'tl '·. Italya - Habeşistan 
Q~i " tıı11e o kadar bariz bir 
t,h,11'tdır ki bunu gören bir 
~~ dcı, ltalyanın Habeıiıtan 
1 e" ·ı '~d .. it • Mııar için hazır· 
L l~ltl 
~lk1 1 zanneder. Mııır 
~~ •. ' . liabeşlerin hazırhkla- • 

1t•lt'k ~t h 1 Çe derin bir haz 
540 ~•ırı ~Yecan duymaktadır. 
510 :•ııt~trın Habeşlerle olan 

lıtltrJ baihlıkları, son bi· 
560 'ıbt çt, e kuvvetlenmiştir. Mı-

~~d•ı:ı :~lerinin Adis - Aba
Z~ 1~i d dıldarı haberler, ha
t 50 t~•t,,Qı~unıu olduğu gibi 
.. "'1 tQte ılı ktedir. Bu haberlere 
,..,., 'Q 1 ~•b . 
·'' ~ d eşııtanda genel ve ,. t, trec 'd 
,,, ~tdır. 1 e cı di bir hazırlık 
jJli • dıııı, lllparatoriçe, Habet 

~t ~ttıdr~nı hareL ete getirmiı 
'~" •si b 1 L '~İt b un arın baıına 
~dııı1 ulunuyor. Bir Habeıj 

' Y•hnız olsun, kocaıı 

Habeş imparatoriçesi 
veyahut kardeıile olsun cep
heye gidip Habeı toprakları 

-Devamı 4 üncü Sahifede-

uyku A merikal ... Her devlet tayyare alıyor • 
Hastalığı, japon· Kadınları, tayya_lt unanfıfar yeni ll• 

y=~~,:.~tl1?;!~~ re~!!~~ı::k:!~:!:~:~ çaklar alıyorlar 
bir çok yerlerinde uyku haı· yareciliie verdikleri laem, 
talıtı baflamııbr. Bundan ailndea gine çotalıyor, tim· lsmarJad ıkları uçakların, bizim U• 
bahaeden Londra ıazeteleri, Cli Amerika haya aaklıyaba· 
IOD hafta zarfında yalnız da çaJıpa, 200 kadın tayya• çaklarJmJZ gibi olmasını İstediler 
Tokyo ıebrinde 114 muaap reci vardır. Banlar, en tec· 
g6rllldllilall kaydediyorlar. rnbeli tayyareciler ııraııaa 

Hllk6met, aldıiı acil ted- girmit bulunuyorlar. 
birlerle ayku baıtalı;ıaın ai· Gaodi 
rayetine mani olamamakta
dır. 

Horti 
önemli bir söy· 

lev verecek 
Buclapeıte 29 ( A.A ) -

Kral Naibi Amiral Horti 
Maca.- • Yaıoılav 11nın ya· 
kınında Mohacz meYkiiade 
bellisiz aıker adına clikilmit 
olan anıha açılma tlreai il-
giaile yana bir ı6ylev vere· 
cektir. 

K&çlk aadJaıma devletJe-
ri araııadakl koaf eran11n 
toplanacatı bir ıllade Yerile· 
cek olu ba ılyleY bly&k 
bir ilp ile beklamekteclir. 

Yeni perhize başladı 
Gandi, daba fazla zaiflamak 

f çin yeni bir perbiı ketfet· 
mit bulunuyor. Son poıta ile 
relen Avrupa gazeteleri, 
Hindli liderin 24 ıaatta bir 
defa baılaamıt bir parça ıG· 
Yercin eti yeditini ve au ye· 
rine de demirhindi içmete 
bafladıiım yazıyorlar. 

Protesto ede-
cekler 

lıtaabal 30 (Ôıel)-UIU1· 
lar kurumunun karanaa rai· 
men AruavutJuk'taki Yuaan 
mekteplerinin açılma11na he· 
nllz mllaaade edilmedij'ia
den, Yanan blkimeti, kon· 
aeyia Eylll toplaab11nda 
keJfi1eti proteato eclectktir. 

General Kondilia 

leri bakaabtı, Avrupuıa 
muhtelif fabrikalanaa yeni 
tayyareler ıımarlamıflardır. 
Yeni taryareler, bizim taJ• 
yareleria aiıtemine yakıa bir 
ıekilde olacakbr. 

Yanan bllkOmeti, yeni ıa· 
marladıiı tayyarelerin, en 
kıaa bir uman zarfında teı· 
lim edilmeaini fabrikalara 
..rt koım111tar. 

Son l'elea haberlere rlre, 
Yaaaa kralı Jorj da, Yanan 
orduaıaaan kuvvetJeadiril· 
meai lllzumaadan &nemle 
babaetmittir. 
Baıbakaa vekili ıeaenl 

(Kondilit) ia baıkaalıjı al
tında P-rtealadeaberi top· 
lantılarlllda deYam eden 
uluaal ••ıa kanla, Yana· 
niatan 'ıa biti• ihti1aP.,.nı 
tetkik etmekte ve baaluua 

lıtaabul 28 (Ôzel) - Ati· ikmali içia lhlm ıelea çare• 
aadaa haber veriliyor: ı ıeri aramakla mqpl bula• 

v ............ k1mtt• ........ . 
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• . -=- .Bir-11okta daha vardır saat 11 de kapanıyor, değil-

ki nazarı dikkati celbetmek- mi? 
ten hali kalamaz. Burada - Doğrudur. Fakat ben 
ikamet . edenlerin hepsi bi- bu sinemanın orkestrasmda 
lirler ki, Pazartesi günü, çalışıyordum. Sinema kapan
madamın pencerelerine tel clıktan sonra içerde prova
kafes geçirilecekti. Yemek lula meşgul olmak ~ecbu
esn&11oda Madam Pontes, riyetindeyiz. Saat 11 de si
bilmünasebe bunu söylemişti. nema kapandı. Ben de yeni 
Madamın, Pazartesinden ev· gelen viyolonistle provalarda 
vel öldürülmesi, failin bu saat 12 ye kadar ça ışhm, 
~ansiyonda oturduğuna de- sonr~ da_ sinemanın kapısm
bldir. Fail, pencerelere tel da biraz bekledim. 
kafeı geçtikten sonra Niçin? . 
odaya kolayca giremiyeceğini - Müsyü (Makııuş)u bek-
aıdadığı için istical etmiş ve lediğim için, bu pansiyonda 
yapacağını yapmıştır. oturan Müsyü Maknuş, gelip 

Con Straun, kapıyı açtı ve beni sinemadan alacağını 
poJiı memuruna : söylemişti. Beraberce gidip 

- Pol; bitişik odada .otu- ıoğuk bir şey içecektik, 
ran madmazel Parkeri bu- sonra da pansiyona döne-
raya sevkediniz, Payim'e de cektik. 
h.aber veriniz, dediğim gibi - Saat kaçta geldi? 
hareket etsin. Birkaç dakika Parke, omuzlarını kaldırdı 
ıonra Parker, bir polisin ne- ve mütereddidane bir ifade 
zareti altında odanın kapı- ile : 
11ndan içeriye giriyordu. Boni - Hiç gelmedi. Halbuki, 
eıkiıi gibi paravananın arka- saat 11 buçuktan itibaren 
ıında saklı idi . Aralıktan sinemanın kap •sında bekJiye-
kızın, sap-sarı kesilmiş yü· ceğine dair bana söz ver-
zllne bakıyor ve son derece miıti. Ben de bu söz üzerine 
mDtesir. oluyordu. Kendisini gece yansından sonraya ka
meydana vermekten çekin- dar bekledim. Bereket ver
·me•e, paravananın arkasın- sin ki, sinema müdürü, ka-
da atlıyacaktt. pıdan çıkarken beni gördü 

Altıncı Fasıl ve pansiyona kadar getirdi. 
Yoksa buraya kadar · yaya 
ve yahnız gelecektim. 

Con Straun tekrar sordu: 
- Odanııa g~ldiiinizde 

saat kaç vardı ? 
- Gece yarısmdan evvel 

değildi, her halde. Doğrusu 

(UhualBlrllk) SO A;u._!4 
lzmir dördlincil mıntaka !J_ lllllMllfff111RM•lilMllJlllUllllftlllllMtHlllllUllHlllllUUlfld 

tapu sicil muhafızlığından: _=--=Eslrı Zamanlar Bayınd1r icra memurluğun-
dan: 2786 

Alacaklı: Bayındırda tüc
cardan Şükrü ve Eyyup 

Borçlu: Cami mahallesin
den ıemerci Bekir oğlu İs· 
mail kızı Hatice 

Satılan iayri menkul: Ba
ymdırın saman pazarı mev· 
kiinde ve 55 metre 46 san
timere murabbamda ve ön 
tarafı kimilen cameğin ve 
tezgihlirı mermer ve arka 
tarafı alt katında küçük ve 
üst katında büyük hamur 
odası ve taraçası ve elekt
rik tesisatı ve suyu olup al
tından yanar bir ekmekçi 
flrmı 

Hududu: Tapu kaydına 

göre sağı muhacir demirci 
Mehmed dükkanı. arkası kı
zıl obalı Kamil hanı. solu 

· semerci İsmail veresesi. önü 
· yol ile mahduttut. 

Takdir olunan kıymet; 2000 
liradır. 

Yukarıda yazılı gayrimen· 
kul borç ödemek için 6 Ey· 
lül 935 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle açık arttırma 
suretile satışa çıkarılmıştır. 

Üstünde bırakılma muamelesi 
7 Birinci Teşrin 935 tarihinde 
Pazartesi günü saat on beşte 
dairemizde yapılaca.ktır. Bu 
arttırmada gayrimenkul Uç 
defa bağırıldıktan sonra tak
dir olunan kıymetin yüzde 
yetmiş beıini bulmak suretile 
en çok arbrana ihale edile
cektir. Aksi takdirde satış 
on• beş gün daha uzatılarak 
on beşinci gününe tesadüf 
eden 22 birinci Teşrin 935 
tarihinde Sah günü ayni sa
atta gene "dairemizde yapı· 
lacakhr. Bu artırmada gayri 
menkul en çok artırana ihale 
edilecektir. 

işbu gayrimenkul üzerinde 
her ne suretle olursa olsun 
bir hak ve ilişiği bulunanla
rın ve irtifak hakkı sahiple
rinin i>u haklarını ve hususile 

Bayraklı Bülbül sokağında ı 
sağı 32 nurnaralı ve, solu 36 -

numaralı arsa, arkası arsa, ;; F u H u s I 
önü Bülbül sokağı ile çevri- - il 

li 83,92 metre murabaı 34 ~ ~~@ i ' • 1 
hastan metruk olarak hususi = KAFES ARKASINDA, TAZYiK ALTINDA O 
numaralı ev mütegayyip eş- - ~ · ~~ ~J 

kıınunlarla hazineye kaldığı = FAZi LETLI KADIN YETiŞlUEMiŞTi ! 
ve haz!nece. de Hüriye!e •lllllttlMltltlflHHRllllllM11111ft11111KIUIHftlllltlllll-Olll~ 
satılacagı lzmır defterdarlıgın- y F ., c- dd' ~ 

b
. d' ·ı · · B · azan: arn .. ..,emse ın ~, dan ıl m mışhr. u evın sa- · ,, 

hibi hakkında t5·Eyiül-93S Şeyhülislamın (Recim) korkutıJJI 
günü mahallinde araştırma • 
yapılacağından bu eve her rı bile zendost ve zamiyelerı 
hangi bir hak iddiasındft bu-
lunanlar bu tarihe kadar İz- korkutamadı!. 
mizde mıntaka tapu sicil mu
hafızhğına ve mahallinde 
tahkik memuruna müracaat
la itirazlarmı bildirmeleri ilan 
olunur. 2780 

· faize ve masrafa darr olan 
iddialarını ilin tarihinden iti- · 

baren 20 gün içinde ellerin

deki resmi vesaiki ile birlik-

te dairemize bildirmeleri la

zımdır. Aksi halde satış be-

delinin paylaşmasından hariç 

kalacaklardır. Gösterilen gün-

de arttırmaya iştirak edenler 

şartnameyi okumuş ve lüzumlu 

malumatı 11lm1ş ve bunları 

tamamen kabul etmiş ad ve 

- 1 
Osmanlı saltanatının riya

kar hır din siyasetini t~as
supla taliib ve tatbik ettiği 

. malumdur. Bu taassubun en 
koyu bir zamıınmda .• Mesela 
üçüncü Murad devrinde ... 
Fuhuş erbabı, her devrin 
fuhuş erbabını geride bıra
kacak bir şekilde zevk ve 
temaslarına devam kudretini 
kendilerinde bulabiliyorlardı. 
Hem öyle bir devirde ki, 
meseli bir baskın da erkek 
için tekme, tokat ve sopa 
altmda can vermek; kadın 
için de "Et" meydanında, 
çml·çıplak edilôikten sonra, 
yarı beline kadar toprağa 

itibar olunnrlar. Satış peşin gömülmek, sonra erbabı diya
para iledir. Müşteriden yüzde netin (?!) attıklar taşlar altında 
iki buçuk dellaliye ve tapu hem gömülmek, hem de öl

mek mukadder ve muhak-
ferağ barcı alınır. 

Gayrimenkule ait vergi sa-

tış bedelinden önce ödenir. 

Artırma şartnamesi ilan ta· 
rihinden itibaren herkesin gö· 
rebilmesi için açıktır. Gayri 
menkul almağa istekli bulu
nanlarm yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi ~veya banka 
itibar mektubu ile birlikte 
dairemize ve 935-338 sayılı 
dosya namına belediye del· 
lilına müracaatları ilin olu· 
nur. 

kaktı! 
Eski ve şer'işerif ( ?!) da

iresinde, erbabı diyaneti ren
cide etmiyecek şekilde bir 
fuhuş ve bu fuhşun muhte
lif şekilleri vardı. 

Evvela, resmi ve dini bir 
fuhuş vardı ki, cihanda ker· 
haneciliğin bu nev'ini ancak 
Abbasiler, 8izanslslar ve Os-
manlılar saraylarında büyük
lerinin konaklarında görmek 
mümkün olmuştur. 

Borjiya ailesinin fuhuş usul · 

Biraz izah edeliııı : ,,~ 
Bu fuhşun dini .,, ~· 

kısmını, cariyeler ~e O°!,.~ 
lar temin eder dil ~. ;· 
kiramın, caize gelecei' ~t 
kamlara zatlar içi~ ~ 
abkimını-zamana ve ıb ,d ... 
göre-değiştirmekte ter"' 
gösterirler m1di?. Şe -~· 
nefise eza merdud .,, .ıd':_ 
mum değil midi?. Şu b ,,j' 
Faraza Halifei rufl 

1
,,.. 

zıllullahı filalem, sa;,.r 
padiıahı Selim veya ~ 
man veya Murad h•1

'
1 tff.' 

. . . kı k-_ ... 
nın arzu ve ıştıya ,-._ 
sında, kolaylık göaterlll~ 
Allah saklasın, koc• , '6 

·oıO 
ve çarıklı hazretler•. ... 

• 1 • 
huzur ve emniye~ı~ eli. 111 

zabilirdit Bunun ıçıo , 
her vakit ve harfı b• f 

eJeO 
muta olması lizım ~ eO~ 
riat hudutları çığll ~ 
herhangi bir ferttell ... ~· 
olmayan o zaman ~adıfıdl~ 
rına yedi hatun nıkib .~· 
hakkı verilmiş, v~ .. ?uYilJtt'' 
yormuş gibi istedıgı 111

0 
,. 

gücünün yettiği dere~ 
riye, odalık ve... iç i' 
istifraş mübah kılı011111 

- Arkası~ t ,, 
Müzayede ile e 

Boni, Kora Parker'i, Ma
dam Pontes'in pansiyonuna 
ilk gittiii gece sofrada ta· 
nımııb. Bu kız, geçgin 
olmasına rağmen hayrete 
tayan bir derecede güzeldi. 
Bu liız, bili ıevdaya teşne 
kli. Kora Parker, cinayet 

oaaıında iken fevkalade mü

tee11ir 16rllnüyordu. Yüzünü 
bir meli) kaplamııtı. Gözleri 

ç6kmnıtü. Sakin bir halde 
oturuyordu. Con Straun: 

saata bakmadım. 
Pansl'yona d v J ) 1 1 d ) d leri bile bu dini fuhşun ya· 

- var ıgınız zmı·r mı· "ı em a"k mü ür f'g"' ün en.· da bahçede ve yahut ıokak- 1 nanda mevzii ve sönük kala-
kalade s~~~,,.. 

Yolculuk dolayısı .,,~· 
müzdeki pazar güail =~ 
Jeyin saat 10 da Göl.~ 
864 numara vali koO ~ _,,, 
birinci katında bir ço ,.tJ'· 
bilyeler bilmüıayede 

- Matmazel Parker siz· 
misiniz? 

Diye sordu. Kora Parker, 

mtitebe11im ve melul bir çeh

re ile cevap verdi. 
Con Straun tekrar sordu: 
- Bitiıik odada oturuyor

sunuz. deiil mi? 
- Evet sol taraftaki o

dada. 
- Bu gece madam Hon

hard'ı öldürdüklerinden ma
lumabnız var tabii? Kora 
Parker, titrek bir sesle: 

- Polis olduğunu zannet
tiğim bir erkek, odama ge· 
lerek haber verdi ve bir 
tarafa çıkmamaklığımı da 
tenbih etti. Cinayetten an
cak bu suretle haberdar ol
dum. 

- Bu vak'ayı o vakte 
kadar işitmemiş mi idiniz?. 

Kora Parker, kat'i ve sert 
bir ifade ile: 

- Hay1r, nereden ititmiş 
olıcaktam .. 

- Bu gece saat 11 den 
12 yi çeyrek geçeye kadar 
nerede idiniz. Matmazel?. 

-11 den gece yarısından 
sonraya kadar Site Kıryin 
sinemnında iaim. 

Con Straun, Parker'in ıö
dn& keserek: 

- ZaaaederHm IİDemalar 

ta kimsenin dolaıtığını gör· Kışla iıtihkim bölüğünde 190 çift kundura 13,30) bilir. 
dünüz mü? Müstabk~m mevki muhabere bölüğü atelyesinde) 6·9-935 cu- Malum ya, eski zamanla-

- Hayır kimseye rastla· demir kasa 10) ma günü sa· rın en büyük mecburiyeti 
madım. Madam Honhard'ın Jandarma bölük kumandanhğında burdaeşya2,17) at 11 '•Ber mucibi ıer'i şerif,, ha -
odasında elektrik yanıyordu. Emniyet müdüriyetinden müdevver hurda eşya 33) reket idi. Sarık ve çarık sa · 
Madamın, ekseriya geç yat· Tepecik muhaberealayında 919 çift ayakkabı 64,33) 6-9-935 cu- bibi olanları "Şer'i şerif "per-
tığım bildiğim için merak Hilllde muhabere böltiğUnde bakır kazanlar ve) ma günü sa- desi altında uydurdukları 
edip bakmadım. kepçeler beher kilosu 13 kuruş) at 14 şeylere inanmamak mümkün 

- Başka odaların elekt- L. K.) değildi. Koca kavuklularm 
rikleri yanıyor mıydı? Karşıyakada dilsiz mektebinde hurda efya 29 80) 4-9-935 çar- arzu ve emirlerin.! - fakat 

- Pek hatırlamıyorum. Keçeciler merkezinde sokakta baraka 4 ) şamba günü sadec~ alenen - itaat etmi · 
Mamafih, diğer odaların pen- Alıancak polis merkezinde kütükler 1 10) saat 11 yenler için çok ağır cezalar 
cereleri sokaktan gözükmi- Maliye dairesi mahzende hurda eşya 48 13) mukadderdi; lbadı müslimi~ 
yor, ne aşağıda ne de yoka- · Göztepe akgöz sokağındaki enka:ı 5 ) 4-9·935 çar· nin haddı şer'i ' üstünde, 
rıki korjdorda kimse vardı. Narlıdere ışıldak bölOğünde 233 çift kundura 13) şamba günü dörtten fazla hatun nikahla-
Ben, derhal odama girdim. lira 98 k.) saat 14 ması en büyük haram ve gü-

( Devam edecek ) Yukarıda yazılı eşyalar hizalarında yazılı gün ve saat- nahtı! Böyle bir hadise kar-
Ulusa) larda pazarhk suretile ve peşin para ile mahallinde satıla- şısında ulemayı kiram he-

Birlik 
Gandelik eiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Ôkıem 

Neşriyat müdürü: 
llamdi N~heı 

Telefon: 2776 
Adru : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş senelik 

400 .. alh aylık 

caktır. Taliplerin o saatte mahallinde hazır bulunmaları. 2782 man şahlanırdı, diyanet ve 
. şer'i şerif b\ı kadar sıkı ve 

Jzmİr milli emlak mOdürlOg"' ünden: Kontrol altında idl! 
Zina ise.. neuzibillih, gü-

Karantina bülbül ıok_ağında 82- 52 numaralı ev 280 nahı kebairden idi. Zanilerin 
Murabıt çarşısı abdurrahman hanında 49-9 numaralı recim ve katli vacipti ! 

mağaza 1050
1 

Bu kadar şiddetli ve za: 
Osmaniye caddesi mirkelim hanında 12-16,12·1~ no.lı manın zihniyetine göre de 

iki dilkkin pek müesair hükümlere na-
Kestane pazarında sandıkcılarda 43 numaralı Pükkin 1750 zaran 0 devirlerde fuhuş 
Karşıyaka donanmacı hengim sokağı 16-31 numaralı ev 3780 yok muydu?. 
Karşıyaka alaybey sevda sokağında 126,50 metre Vardı!' Hem de yukarıda 

murabbaı 1 no. arsa dediğim gibi, görülme'miş bir 
Turan menemen caddesinde 93·2 numaralı ev derece ve fezahatta bir fu-
Darağaç paralıköpril caddesinde 77-38 numralı dükkan huş vardı. 

caktır. Jet 1 
Satılacak mobiJye .~,, 

yanında gayet ilik• ,.,.i 
büfe, dört köşe açılır;.~ 
masası, ve birçok ,osol t 
iskemlesi, mauod•D 

111 g~~ 
parçalık oda takıa>•ı bllr 
lüks oymah konsol "' 10~ 
aynası, bir merrper bloO""s 
üç fantazi iskemle,. ıO°'_aJı 
marka Fransız pıY ırr, 
adet sedir, 3 . ade~,p~~ 
dolap tek ve çıft. r 1'0f~t 

d 'k. d' kl·ı bıre lıi' a et ı ı ıre rPY'' t 
kişilik karyola 111•

50
bit •~, 

çok komodinolara b•o'~ ~' 
yazıhane, bir küt P ıı•clıf ~ 
kanepe iki koltuk toP'rl'~ 
sigara sehpaları .,111,ı~.a 
masa bir büst, 1. ~r·. 

! bıt "'' oymalı konsol, d laP' '°,ıe' 
karyola beyaz 

0

1110bil1 
vesaire birçek 1ıt1t· 
bilmüzayede satıl•~.-· .. .il 

1ıo•--· .,, 
Fırsatı kaçırııı• 101111 

Fırsat artırıD• ~ 
ş1n1k telefon 205 

ilin şartları 
Reııni ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna milracaat edil
melidir. 

Bayraklı borno•a caddesinde S7 numaralı dükkan 
lkiçeşmelik asmalı mescit caddesinde 175-153 numa

rah dükkan 
Seydiköy istasy.on.Jot:y~di sok;ığında 28 no. 90J metre 

lstan ve 1·rakY~ 
Şeker Fbrikaları Türk Anoeiın Şi~1';;, 
Serma}ıesi3,000,000Tiırk ~ Hususi ilanlar : · idare· 

hanede kararlatllrılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbauı 

murabbaı arsa 
Yukarıda yazılı Yunan lı emvalinin mülkiyetleri peşin veya 

gayri mUbadil bonosjJ e ödenmek üzere artırma usulile mü· 
zayedeye konulmuştur. Taliplerin 12·9-935 perşembe günü 
saat 15 de milli emlik midilriyetine müracaatları. 2740 

İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf h•11 



.:----=-----------------_,...-.. ______ ~..;,_----------~ce~_ı_~Dk_..) ___________ _..._... .......... __ şo Atatoın~ 
N. v. Fratelli Sperco. Vapur AcentÜı .. 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
,. CERES .. vapuru 26 atuıtoıtan 31 ajuatoıa kadar 

Der Zee Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı limanları için 
& Co. yük alacaktır. : 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE "ULYSSES,, vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anven, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 

" TINOS " vapuru 2 ~y- alacakbr. 
lülde bekleniyor, 6 eylüle "ORESTES,, vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anveu, 
kadar Anvers, Roterdam, Rotterdam, Arnsterdam ve Hamburg limanları için yük 
HaUJburg ve Breqıen için' alacakht. 
yük alacaktır. ' "UL YSSES,, vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü· 

"CHIOS.n vapuru 16 ey· .küııii tahliyeden . sonra Burgas, Varna ve Köstence liman
lülde bekleniyor, Anvers, lar1na hareket edecektir. 
Roterdam, Hamburg ve "O~E-STES,. vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yük0n6 
Bremen için yük alacaktır. tahliyeden ıonra Burgas, V arna ve Köstence limanlarına 

. , "IT-AURI,, vapu!u ~ 16 ey- hareket edecektir. 

~ ,İ~~de ~ekl~~i~~;~-- ~~ eylüle; _ "HE~CULES,, vaP.uru 19 eylülde beklenmekte olup yO-
kadar Anverı~. , ~ote.~da~,. ~ünü tahliye ettikten sonra Burgas, V arna ve Köstence 

_. Jia~urg ·ve BreJ11eD için· lim.anfarıoa hareket edecektir. 
y,ük alacaktar.- .. ·'t· • • • SVENSKA ORIENT LINİEN 

ARMEMENT H. SCHULDJ" ~ "VIKJNGLAND,, motörü 2 eylülde bekJenmekte olup 
- HAMBURG ~ tabliye ettikten sonra Rotterdam; Hamburg, Dantzig, 

,N~A 

o 11 ıu ıı- ' 

"HANSBURG,, vapuru 29 Gdynia, Goteburg, OsJo ve lıkandmavya limanlarına 
ağustosta bekteniyor, 1 ey.; hareket edecektir. 

· lule kadar Aı\vers, H oter: · '<HEMLAND,, motarli 16 eylülde gelip yükünll tahliyeden 

IK~liUf 
aam, . Hamburg ve Bremen sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia 1 Goteburg, 
için yük alacakflr. Oslo •e lslcandinavya limanlanna hareket edecektir. 

"TROYBURG,, vapuru 10 "VINGALAND,, motörü 2 teşrinievveJde gelip yükünü 
eylülde bekleniyor, Anvers, boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.ıntzig, Gdynia, 

ı ._, __ ' -l 1 Roterdam ve Hambura i .. in Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanlanna hareket 
~ırca<::. ..C,ANL<Ası ~ 7 edecektir. 

,~;:========~~~~~~::~=.~=-=~~=====~:! yük alacaktır. 1 THE .EXPORT STEAMSHf.P 
• • lll lll il llf il fll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 • C O R PO R AT l ON 

~ (Ok -lzmı·r yu·· Il mensucatı= Bi~leşik Amerikaya doğru 
8 

amentol) = = seferler · -

~rtlk şekerle· ;; =r· . . k A . . k . § "EXECUTIVE,, v.,apuru 19 
tİaai tecrQbe edi ---C : Uf I nonım Şif etı~ ey~?lde bekleniyor. 
lla.. ~ = . § EXILONA., vapuru 30 

~ = Bu mOes~ese, i~i yoz bin lira sermaye ile ~ eylülde bekleniyor. 
,..,,,,... _ t~şekko.J etmış ve Dı Oryental Ka·rpet Mauu.§ T~NA DOGRU SEFERLER 
-'-ııf - .. . • • . . § A TID,; .motö~ü 27 ağ.us-

- fakçorers Lımıted (Şark halı) şırketıne aıt ;;;;;; tosta bekleniyor, Belgrad, No-

~ İzmirdt:. Halkapmardaki kumaş fabrikasını sahn § visaad, Komarnor Budapeşte, > almıştır. Fabrika hnton teşkilat ve tesisat ve mns- ~ ~~atiılava Viyana ve Linz 
tahdiuıini ile f'..skisi gibi 1 kanun!fsani 1935 ta- E: ıçı~ yük alacak. _ 

1-1 = 'h · d • ·b · · k fı d . = AMAL ,, ıootorü -0 ey· 
~ rı ıknt de~ ıHtı aren !ennı ş~rl'cktl !arakın an ~bşletil· = lülde bekleniyor, Belırad, 
~ = me e ır. er nevı y o ıp ı erı, umaş, atta- = N • d K 8 d := . . . . := ovı•aa , omarao, u a· 
~ _ nıye ,.e çorap ımal edılecektır. MamulAtm emsa- = peşte, Bratialava. Viyana ve 
~ § line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = Linz için yük alacak. 

:Q = Bu mamulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ "DUNA,, moUSrü 15 ey· 
e Ptı ~ = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ llllde bekleniyor, ' Belgrad, · 

l'jen ~ahapın - rika içinde yapılmaktadır. § Noviiaad, Komarno, · Buda-
~ Gauın bir mils· ;; Posta kutusu: 127 § peŞte, Bratblıva, VivıHaa ve 
~ .... ._ = T ı f d · i · "" Al k E Linz için yGk alacak ııı.... -yç~eri olduğu - e gra a rest: zmır .. - sanca = · 
.... ti Telefon oumarası 2432 ve 3564 § · .. ATID,, matiSrü 29 ·ey-

llntmayınız. - Jüld b ki ~ • llllllllllllllllllllllllllllllll• lllllllllllllflltlltlllllllllllllllllllHlllHflllllHllllllllUm . Nov~saa; ~!Y0';00 Be:r:~: 
~~. ı;::~~ ~ tlllll~l~lllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllll 111111111111111111111111111~1111111\ r:~e:w~=~:t~.~~= ve 
~· •Drglln ~ = r urk Hava Kurumu§ JOHNSTON V.ARREN 
''1'ını Maruf C'O 5 5 LlMlTED 
'~ depolarından rf1 S B •• •• k p• ~ ~KENMORE,, Y•pmu 2 
~~Delerden ~ uyu ıyangosu ~ eylülde bekleniyor, LİYerpul, 
......_._...lar. §§ ş· . . . . • § ve Anmtten ,.Ok çıkarıp 
~ . ... g ımdıye ka~ar hınlerce kışıyı ~ Burgu, Varna: ~~sten~e, 

'1ter ve şOreka-= zeD'-'ID t · t• s Galatı ve Braula ıçan yük . .. ~ = ,... e mış ır. = alacak 

"41bitet vapur §§19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eylôldedir ! . DEN NpasK~ MİDDEL -
- Bo nk Ik · . 35 000 L. d e HAvsLtNJE t o.s. T-s. c._ acentası ~ Y ramı ye. , ıra ır ~ sPANSKELtNJEN. > 

'· cle11 Han. Birinci kor- ~ Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000liratık ~ .. SArDINIA,, cm«>t6ro - 27 

t, tlıe.. . Tel. 2443 = ikramiyelerle (20 000 lira) lık mGkif t E; EylBlde bekleniyor.1>1EPPE 
~tl' illan Lınyn Ltd. - ' 8 e ve NORVEÇ limanlarına 
""Pooı batta· = vardır. § "k 1 k" 
~Po ' == e yu aaca 

"- : li !!~:ı v":., ur~!v:~: ~ llllllllHlllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllll# "SAN AN DRES. motör& -
.~, 23 Biriad Teşrinde bekleni· 'it l•lip tahliyede bulu- için ynk alacaktır. D 0 K T O R yor. DfEPPE ve NORVEC 
't1'J, •e ayni zamanda 7 • EGYPSIAN ,, vapuru 
~ lc•dar Liverpool v~ 27 eylülde Londra, Hull ve Ali AgAh 
a." ltiu için yük alacakbr. Anversten gelip tahliyede Çocuk H•ıbalıklar1 
.. 'JJ& MELIAN " vapuru bulunacak ve ayni zamanda Mütehassısı 
~ ide Liverpool ve 6 teşrinievvele kadar Londra tı.trıci. Bey ler SokakJ N. 68 

~ tıdaa gelip tahliyede ve Hull için yük alacaktır. · Tih>fon $452 

talctar: The General Steam Navigation alacaktır. 
-~G "e Holl hattı: Co. Ltd. Deut.che ·Levante Linie 

f:RIAN" vapuru Ji. "ADJUDANT,. vapul'u Ji- " GALlLEA " vapuru 10 

limanlarına ylik alacak. 
Geliı tarihleri ve . vapur

lann iaimı.ti- lb:erine meı'a 
liyet kabul edilmeL. , 

Biriaci Kordoıa, telefol. 
N o. 20<>7 : , 2008 , 

Kel~pir 
Topalb;· Memduhlye ma'" 'L9• olup 8 eyliıle manımızda olç 30 ajustosa eylülde HaDJbarg, Bremen 

••- Ondra ve Hull, içiıı kadar Loôdra içil ·~k ala- ve Anver,tea sıeJip tahliyede ~taktır ru bulunacaktır. - ~aHeıinin Hacı Ali · efendi 
~811\N · cakhr.' Not: y 11111t tarih1'ri v~ caddeaiude bir h'ar.-e sahlık-

tr.ICI " •apara 12 ~y· "STORK,, vapuru 20 ~y· . vapurların iaimled uıeriae 1 br. ı;g"• liaaenin ma9'zara11 l 
tllmekte 'OIİlp 18 lifd~ b'ldeD!Jlelde o)up 27 değİfikJilderden mei'aJiyet g8zeldfr. fstiyenfer idar«!y~ 
' Lea .. A; e-.JliaU .. ;DHe kı•....-1:.oadra için y&k kabul edilmez. - mlracaat etıhaler. 

SERViCE MARITIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazama sefer 

"SUÇEAVA" vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

.. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teıriniev
velde Malta, BarseJona ve Marailya Ji~anlarına hareket 
edecekti;, 

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

Acente 'l!les'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında FrateUi Sperco aceotabiına müracaat 
edil~esi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf maJzeme mağazası 

Hmn::a Rilstem beyin fotoğrafhane.si , !::mirde en iyi 
foıot;raf çekmekle ş/Jhrcı bulan bir san 'a.ı ocagıdır. En 
milşkillpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokrtıJ· 

lardan memnun kalmışlardır . 
Humza Rüstem beyin, f oıograJ malremesi satan ma· 

g"°'ı da muhterem mflııerilerinin ince ıevlderi11P. söre 
Mr ~it mallan, f oroW-aı makinelerini bulundurmakla· 
dır, Bir . zıyaret her şeyi i.5pata kdfıdir. 

(lzmlr • Başturak caddesi, Refik 

.-......Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

-Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pa7.Jıı ... 
lzmir şubesinde hıılursunuz 

• aze temız ucuz 
ilaç 

IJ.er · torlo tuvalet çeşitleri 

~ Hamdi Nüzhet 
Sıhhat F..iezanesi -

.. , -. Başturak No: 37 



29 Ağuıtoı 93S _ (t:Jlual Birlik) 

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

Italya Habeşistan harbı artık emri vak şeklinde telikki edilmektedir 

Düşman göründü mü, ü.; top atılacak 
ve Adis -Ababa şehri boşaltılacaktır 

~~-· ...... ..... .......... ıo ................ ,J..., ............ .. 

Ingiltere, Italya'ya karşı zecri tedbirler alJr ve bu tedbirleri tatbik ede-
bilir. Bu takdirde Italya'oın dayanamıy~cağı ileri sQrülilyor 

lendi;ine g6re ancak ıon 
uılaıtırma teşebbilılerinin 
akametinden veyahut muba
ıemabn baılamaıından ıonra 
Cenevre' deki delegaıyonlar 
araıında arasında geçecek 
gör&ımeler sonucunda ulus· 
lar ıosyeteıi paktının şid· 
detle veya mülayim bir 
ıekilde tatbiki kararlaşhrıla· 
bilecektir. 

lstanbul 30 (Özel) - Ha- bildirmiıtir. ıailamak, fakat ajır sonuç· 
beıistan imparatoru Haile Pariı 29 (A.A) - in- lar doturabilecek bir tiddet
Selise; Adiı - Ababa ve di· ııilterenin durumundan bab· le Duçe'ye ıert yilz ı&ıter· 
ğer bllyük ıehirler ahalisine aeden Ouvre ıa eteıi, bu mektedir. . 
hitaben bir beyanname neş· hllkfimetin ekonomik ye fi· lnıiltere bu kadar ıeDit 
retmiş ve ltalyan tayyareleri nansel zecri tedbirlere eigia mikyuta manevi ve belki de 
görünür görünmez üç top oldujunu ıanmaktadır. Bu maddi boykot karııııDda 
atılacağını, bunu müteakip ıazete diyorki: Italyanın dayaaacajını san· 
bütün halkın, hemen evlerini " Iaıiliz projeai zecri ted· mamaktadır. 
terkederek en yakın ormana birlerin tatbiki için 42 illke· Bolzano, 29 (A.A) - iyi 
iltica etmesi liıımgeldiğini nin toplulujunu koliılerde haber alan çevenlerde ıöy-------••• ............ ·---------:--

Ingiliz Italyan 
Adalarından ka· 
çanlar Susam'a 

iltica ettiler 
lstanbul, 30 ( Özel ) -

ltalyan adalanndaki Rum· 
lardan aıkere çağınlmıı 150 
kitilik bliyük bir kafile, ıe· 
celeyin balıkçı kayıklarile 
kaçarak Susam adasına çık· 
mağa muvaffak olmuılardır. 
Bunların ifadelerine g6re, 
ltalyan adalarından barice 
çıkmağa, ltalya hilkiimeti 
ıiddetle yasak etmqtir. 

ilk motörsQz 
Uçağımız Kayseride 

yapıldı 
Ankara 29 (A.A) - TGrk 

iıçilerinin yaptığı ilk plin6r 
(Mot6rsüz uçak) Kayseriden 
Ankaraya getirilmiıtir. 
Ayrıca Türkkuıu için Sov· 

yet Rusyadan sipariı edilen 
pllnörler (motörsiiz uçaklar) 
ve paraıütler de gelmiıtir. 

Alt1nordu 
Sakaryayı mağlftp etti 
Aydın- Son yap.lan maçta 

lzmir ıampiyonu Albnordu 
Manisa ıampiyonu Sakaryayı 
4 • 2 mağlüp etmiıtir. Oyun 
2 - 2 berabere bitmiı iken 
temdit edilmiı ve Sakarya 
aleyhine verilen iki penaltı· 
dan Altınordu iki gol daha 
yapmııtır. 

Trabzon 29 (A.A) - Bu 
glio ıurup birincilikleri için 
yapılan maçta Samıunlular 
Gireaoou sıfıra kartı altı 
ile yenmiıtir. 

Buglln Samsun • Zoogul· 
dak takımları araıında final 
maçı yapılacaktır. 

Delegeler 
lbtilAtı halledecekleri
ne ihtilita dOşflyorlar! 

Paris 29 (A.A) - ltalyan· 
Habet uzlaıtırma komiıyo· 
nunun 4 delegesi aralarında 
uyuıamadıklarından M. Po· 
litis'ten kendilerile beraber 
çahımaıını iıtemitlerdir. 

M. Politis bu isteii kabul 
etmiıtir. 

helçika 
Kraliçesi öldO 

latan bul - ltalyada bulunan 
Belçika Kralı bir otomobil 
kaıa11 ıeçirmİf, Kraliçe 61· 
pa&ftlit , 

Suriye ve Iran haberleri 

Asi ~ran şeyhi 
Behlô.l asıldı --Irak'tan on 
riye'ye 

altı bin Asııri Su
nakledilecektir 

Iranda ıon kıyafet kanun· 
lanna kartı balkı ayaklandır· 
mata yeltenen Şeyh Behlil 
yakalanarak bakyeriae veril
miı ve bakyeri kendisini ilim 
cezaıına mahk6m etmiıtir. 
Ba hlklm hemen yerine ıe· 
tirilmif tir • 

Suriyede: 
Son glinlerde Suriyenia al· 

yaıal durumu ve kabiaeain 
ıekli hakkında birbiriai tut• 
mıyan hab"erler ıelmektedir. 
Verilen bu haberler ıunlar· 
dır : 
Suriyeden Cumariyet ıekli 

kaldmlarak mllaferit bakim· 
lik hnkameti yapılacak ve 
bugllnkG bakaDlıklann yerle· 
rine direktörler ıelecektir. 

Baıbakanın Parilten d6a· 
meıi yaklaıtıiı bu 11ralarda 
çıkan ve birbirini tutmayan 
bu haberlerin hepıiai ' ihti· 
yat kaydile karıılamak il· 
zamdır. 

Akvam cemiyeti m6mea· 
sili Macor Tomıon Berata 
gelmit ve fevkalide kom· 
.erlik erkinile Aıurileria 
Iraktan Suriye'ye nakilleri 
hakkında ıörGtmllttilr, 

Aldıjımız mal O mata · na· 
zana Iraktan 16 bin Aauri· 
nin nakline ıelecek EylGlde 
baılanacakbr. 

- Irak kaclıalanndan ve 
kızlanndan mllrekkep bir 
heyet, bGkılmete bq vara· 

rak, erkekler aibi kendileri· 
aia ele kara ve bava ordnla-
nncla hizmet ılrmeie hazır 
olduklannı bildlrmiflerclir. 

Bled· · -
Şehrinde yapıla

cak toplantı 
Bllkret 29 (A.Af - Ya· 

na Yuıoılavyada Blecl de 
toplanblanna baıhyacak olan 
kllçllk andfAfma daimi kon· 
seylnin toplanbıı ıiyaul çe· 
çeDleri ilıilenc:lirmektedir. 

Ba çevenler g&rGımelerin 

baflıca me•zuuau Trianon 
muabecleıiaia ı6el maddele· 
rinin tekrar gizden ıeçiril • 
meal, Habıbarılana tahta 
dlnmeıi ve Sovyetlerle olan 
ilıiler meı'elelini teıkil ede· 
ceiini aaamaktadarlar. 

Şarpi yarışları 
Bugflo başlıyor 

Tllrkiye f8rpi birincilikle· 
rine burGn Karııyaka sabi
liDcle baılanacaktır. l~nbul
clan ıelen Gç f&rpİ ile Jzmir
clen Refik, Rifat ve Arif ya· 
nılara rireceklerdir. Qç giln 
devam edecek olan mO..ba· 
kalar neticeıinde TUrkiye 
yelken biriaciıi aeçilecektir. ......... 

Kruvazörleri So
maliye gidiyor 
Aden 29 (A.A)- Colom· 

bo adındaki lnıiliz kruvaıö· 
r6nlln buıtın Inıiliz Somali· 
ıindeki Berberaya gelmesi 
beklenilmektedir. Kruvaz6r 
vukuatı takibetmek için ora· 
da kalacaktır. 

Göynok 
Yangını bir tOrlft 

sôodftrftlemiyor 
Bolu, 29 (A.A) - G6ynilk 

ilçesinde Gç gilndilr tahribat 
yapan orman yangını bu 
ıecede söndllrillmemiıtir. 

Yangın Glyn6ğ6n batı ve 
kuzey ormanlarından ilerli· 
yerek kuzeye doğru yönal· 
mittir. Gittikçe dallanıp 
bGyilyor. Yangın çok zarar 
yapmıı ve yapmaktadır. 

Göyn&jila ~lltllıı köy ve 
kuaba balkı yangına çağrıl
mıı, G6ynllje yakın murunu 
ve il muhafız ve korucula· 
randan yardımcılar g6nderil· 
mittir. 

Mudurnu ilçesinde söndil· 
rGlen orman yangını da 
tekrar baılamııtır. Her iki 
ilçedeki orman yangınlarının 
MindllrGlmeıi için devamlı ve 
mtle11ir tedbirler alınmııbr. 

öğretmen 

Okullarına alınacak 

talebe miktarı 
lıtanbul - KOltür bakan

lıjınca verilen bir karara 
g6re; bu den yıla için öğ· 
retmen okullarına 800 para· 
ıız talebe alınacaktır. 

Bu Gece Şenlikler Var. 
30 Ağustos, Izmirde parlak bir surette kutlulanıyor. 

30 Ajuatoı zafer ve' tay· Bu kutlulama ela ıiviller baılanmıı ve uat 12 de 
yare bayramı t6renine •· ailladir ve melon f&pka ile atılan 21 pare topu miltea
bableyin baılanmıttır. Saat jaketatay ve frak, zabitan kib bllyilk bir geçid reımi 

8,15 te Milıtahkem mevki da bllyllk ilniforma giymit· yapılmııtır. Tayyarelerimiz, 
Aıubay ve ıubay ve ıllel lerdlr. ıehrin afakında havalanarak 
iıyarlan komutana, 8,20 de· Bundan ıonra, Mllıtabkem ıenliie ıenlik kattılar. 
de ilbay ve ilbaylık devair mevki komutanı ıeneral Ra· Bu gece her taraf dona• 
mildllranı ile tarbay veHalk ıim Cumuriyet meydaaına nacak ve fen&r alaylan tertib 
partili mllmeuili ile ıiril ıelmif ve harada toplanan edilecektir. Şehrimiı, baıtan 
kurallar kamutanbta ride· erleri teftlı etmittir. Alan• ba.. bayraklarla ıilılen· 

rek bayram1 tebrik etmiflerdir. dald t6reae lltikW marp Ue mittir. 

30Ağustos 
Kuvvet· Tayyare 
-Baııarafı 1 inci sahifede -
derhal tayyare geliyor. 

Uluıun mubab~et ve he· 
yecanından aldığı kudretle 
müntazaman gayesine doğru 
yllrilyen ve Tllrk zafer kar· 
talanın yüce himayesi saye· 
ıinde en büyük itimat ve 
emniyeti kazanan Türk tay· 
yare kurulu bu aene kahra
man ordumuza elli kadar 
tayyare daha hediye etmek 
suretile, göklerimizin müda· 
faası ve memleket tayyare· 
ciliğinin inkiıafile uj'raşan 
yegine bir müe11esemiz ol· 
dutunu bir kerre daha an· 
)atmıştır. Bu kurulumuzun 
kuvvetlenmeıi, ulusumuzun 
kuvvetlenmesi demektir. 

Her sene 30 Ağustosu 
yaıarken kuvvetli olmadığı· 
mız devirlerde çektiğimiz 

fellketleri, feci ıztırapları 
hatırlamata, ayni zamanda 
medeniyet dilnyasıoın tayya· 
recilik sahasında gösterdiği 
harikaları tetkik etmeğ'e 
mecburuz .. Kutupları dolaşan 
Amerika'yı Avrupa'ya bağ
layan tayyareyi, bir yandan 
cehennemi bir öliim maki
nesi haline koymak için uğ· 
raıırken, diğer taraftan ik
tisadi ve fenni muvaffaki· 
yetler için milhim bir imil 
yapan garp medeniyetinin bu 
kıymetli mesaiıine karıımak 
bizim için de bir zaruret ha
line girmiıtir. Yarın telafisi 
imkinıız mahrumiyetlere, 
kan ve can zayiatına katlan· 
mamak için, bugün bu kuru· 
mumuza kolayhkla yapabile· 
cetimiz yardımları ihmal et
memeliyiz. 

f. 'funcarılan 
•• 

Tork ulusu, 11 yıl ~v· 
vel.hugOn, dftnyaya bir 
zafer firneğigôstermişti 
-B<Jlıarafı birinci sahifede -

enini, bundan 13 yıl evvel 
bugtln, sevinç sayhaları ile 
nihayet bulmuı, uzun zaman 

ajlıyanlar, buıiln gillmllıtil. 
Bundan 13 ıene evvel 

olduiu gibi, bugiln de se
vincimize payan yoktur. Zi
ra aenelerdenberi devam 
eden meahuı taliıizlik, dilı· 
man ordusu ile beraber 
mağliip olmuı, Tilrk uluıu 
açın yeni bir inkiıaf 
ve saadet devri baflamııtı. 

13 aene evvel buılln Dum
lupınar'da kazandığımız bü· 
ytik ve eısiz zafer, ulusu· 
muza nur ve istiklal yolunu 
açan kuvvetli Amildir. 

30 Atustos 1338 tarihi, 
Tllrk uluıunun varbğı, Tilrk 
inkılibının mebdei ve Türk 
vatanının bayat ve istikbal 
mesnedidir. 

Büytık 6nder Atatilrk'ün 
çok gilzel tarif buyurdukları 
gibi; " 30 Aiustos, yalnız 
milstevli bir dilıman ordu· 
ıunun mailubiyetiai değil; 
ayni zamanda, nurun zul
mete galebe çaldığını tebıir 
eden mukaddes bir ıün
dllr.,, 

Bugllnll kutlularken, bü· 
yllk kurtarıcıyı, muzaffer 
Tllrk orduıuau ve biltiln 
zabitanımızı nibayetıiz hilr· 
met ve minnetle selimlar, 
bGyilk zaferin istihsali uğ· 
runda kanlarını diken yiz 
tebitlerimize rahmetl~itbaf 
ederiz. 

Y apaıD V atanl Y qa11D 

Nüfus Sayını• 
20 ilk Teşriıade 

yapılacak .. 
Cumhuriyet rejilD~ 

Türk nüfusu llzerinde 11~ 
tığı tesiri ve vardığı 
müsbet neticeleri g~ 
receği için, yalnız b il 
değil blitün düny•JI 
ilgilendirecektir. 

O iLK TEŞRiN • pJ.ZAJ 
GENEL NÜFUS SA)'JJll 

·~ Başvekilet istatiıl 
umum müdilrlOl8 

Yunaıı 
Diyarında , 

En dost~ 
Yunan yüksek ekO,,,, 

konseyinin yaptığı tetk~ 
göre , Yunanistanda t rJJ. 
olmuş endüstriyel oa•jg; 
ithalit endisi, miktar.el.~ 
ıeneıinin ilk beı ayı •-,, 
1934 yılının ayni def~ 
_ karıı yüzde 17.44 art 199 
1934 endiıi 56.48 ik•O 
ıendisi 66.33 e çıkmııtır~., 
(1928 = 100) itbalitt• fi 

e1t• fazlalaıma (yapı, ker .,ı#' 
tiltiin endilatrileri Dl ~ 
olmak üzere ) bemeD .o· 
endilstri kollarında ~ 
bassa mekanik, me f'_ 
ıiyecek etya, kiğıt ~·d• ~ 
maddeleri endllıtrilerı~ l~ 
mam olmuı müıtabaill!..-! 
litının ziyadesile art ~ 
dan ileri gelmiıtir. G J'.' 
yor ki ıeçen yılın ıo:ı, .. 
rından yavaı fakat • ~eti'.: 
halde, yabancı meoal•d, 
ria tamam olmuı ':;t;-!: 
maltlmat itbalitlırı / 
tadır. Halkın ıatın ··-;~ 
ciiniln yükıelmeıindeD .~ 
Amillerden baıka, ba •._,__· 
ayni zamanda bilha,.. 

11 
f 

leket içindeki fiatl•~ ~ 
bancı memleketlerde ""'' 
lar arııındaki f arkıD ~f 
meainden ve bio• ._., 
yerli endilıtrileriD ,. , 
kapaıitesinin aıaloaafl 
ileri gelmektedir. b•tl' 
Habeşistao'da 

hazırlıklar• ı 

-Baııarafı birinci '~" 
için kanını dökmeğe b•~tf' 
busuıta sabırsızdır. los el tff 
riçe, yaptığı mnkelll~ " 
killtla kadınlardan b•' (} 

'/ot· ıt 
teıkil etmiı buluou ili 
sık sık Habeı kad•

01
"' 

maı etmekte ve 0111•'' ~ 
taıaman telkinat ·~~. 'İ 
dir. imparatoriçe, 1 dl .,-
gazetecilere diye•I•~.~ 
luomakta ve Habet .,tiP" 
rıoın HabeıiıtaoıD 1 

'--. 

için kanlarını diSk1111~,_.I 
de bulunduklarıoı ,f>'/ 
tedir . bit ı1 

Habeıistanda •00 1,ıa~ 
içinde baılıyao. b•; " 
çok geniıtir. Bırç0rcl_..-~ 
zabitan, Habet 0 b~~, ... . ·o ~ 
baıına geçmek ıç• I•'' . 
milracaatta buluouY0'~ 
beı imparatoru•~• ~. ~ 
da, bu gibi teklafl" ..,,~ 
ve aayılamıyacak ::.~· 
tuplar duruyor. J'dl 
Italyanları mağlOP o-' 
leri hakkındaki k• t' 
çok kuvvetlidir. -~ 
Tilrk Uluıu ve 0~,... 
&neleri Atatilrkl "f-.;; 
ramama Tllrk Ord 

.. 


