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Ahnanya'dan kovulan Yahu· 
dilerio en çoğu Filistin'e git· 
llıektedirler. Simdiye kadar 
Almaoya'dan KudOs'e yirmi 
Yedi bin Yahudi gelmişti;.--

•• • • . . 

Telefon: 2776 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyasa) gazetedir 

1935 

Yafada bulunan eski Arab 
ordusu zabitleri Habeş impa· 
ratoruna bir mcktub gön· 
dererek Habeş ordusunda ça· 
lışmak istediklerini bildirdiler 

- Pazartesi - 5 . Aguıtos Fiatı (100) Para 
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Habeş imparatoru, M. Laval ve Lord Eden'in teklitlerini kabul edeceğini söylemiş! Romanya'da iç durum 
ix& 

Habeşistan Topraklarını, Italya-
ya Peşkeş Mi Çeliiyorlar ? 

M. Titülesl{o yakın
daBelgradagidiyor 

-·-· lla~ı siyasal çevenler, yapılan müzakereler neticesinde Italyanın 
şistan arazisinde tatmin edileceği kanaatindedirler. 

Hahe- Başbakan Tataresko'nuıı siyasal ha· 
sımları, boş du:rnıuyorlar 

Uluslar sosyeteSi kararı onayladı ve dağıldı. 
h,~01ldra 4 ( A.A) - Yeni diğer unsurlarını tetkik ede-
i.._p erlere göre, Habeşistan ceği beyan olunmakta ve iki 
ôıı •ratorunun Oç devletin tarafın uzlaşma usulünli ta· 
d

11
;r2elerini kabul etmit ol- kip arzusunda bulundukla-

~i 11 tnuhakkak değildir . rını beyan etmiş oldukları 
ıaıa'~ Adis • Ababa hükümeti kaydedilmektedir. 
otıı' et bir cevap verecek Konsey, uzlaşma işinin 4 
ille raı, Londra hüküm eti çok Eylüle kadar neticeleneceğini 
~ lbııun olacaktır. Çünkü düşünerek, neticeyi kendisine 
d4rt ~kdirde anlaşmazlığın bu tarihten evvel bildirmeye 
'""1I Ylülde Cenenede ko· iki hUkdmeti davet etmek-
C.~t 11111 imkanı hasıl ola- tedir. Konsey, y:dınız ltal· Romanya dış bakanlığı binası 
~'ll ır.lllEğe~ Hkabeş impara- Ilabeş askerleri manevrada yanın iatinkifına karşı gene lstanbul 4 (Özel) - Bük- cereyanlara yol açmağa ça-
'\o.. uva a at etmezse' d 1 oy birlig"' i ile kabul ettigı"' · re•ten haber veriliyor: lışıyorlar•a da muvaffak ola· "'ey b ' ı · so .. ylemiıtı• r karar suretin e uz aıma ve ... ~ 
•·-, emen mes e enın • ikinci karar suretinde kon-
-.. 11lı ınr.. k b • Cenevre 4 (A.A) - Ulus· yarğıçlık komisyonunun Ual- Bükreş polis müdürünün mıyorlar. 
li.ad \lla ere mec urıyc· ıeyin ltalya ile Habeşistan bundan evvel suiistimalle il· lstanbul, 4 (Özel) - Ro· 

be kalacaklar. lar sosyetesi konseyi bugün Ual bölgesinin iki taraftan araıındakı· mu-naıebetlerı·n .1• b. k k d 
Gl 1 gı ı ır umpanyaya arış- manya ış işleri bakanı M. 

lhL lı ıiyaıal çevenler, ya- saat 19,22 de açılmıı ve saat ıu veya bunun egemen iği bu-tün safhalarında tetkı'kı·oı· d T k "'"ttlc ' l 1 ması yüzün en atareı o Titülesko'nun yakında Bel· 
"'•~: •. lnlizakerelerin Habeş 20 de kapanmıştır. altında bulunduğu mes e esi e go··ru-•mek üzere Eylülde top· k b' . . k.. 1 d' .d ._.. d f k U 1 '" ,. a ınesının mev 11 sarsı mış- gra a gı eceği ve Yugoı-
..aa.._ •n e ltalyayı tatmin Konsey tarafından el bir· uğraımıyacağı 8 at a ·ual laomaya karar verd·ıg·ı· beyan t M hal'f l'l T t ı · l 1 k 
""~le ır. u .1 par ı er, a a· avya rıca i e onuıacağı '-id· bir sonuca varılacağı liği ile kabul edilen birinci hadisesine ait anlaımazlığın olunmaktadır. reskoyu dilşürmek için gizli söyleniyor. 
~~e ~ede, ~ümid ~~~·~• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'-''/·Çünkü Londra, Ro· Filistin'e Paşababçe 
"1 ;

11 
gerçek saydığı siya- Almanya'dan yirmi ye· Şişe fabrikasını koru· 

~~Vizata karııdır. 
~an • · Ababa 4 (A.A) - di hin Yalıudi gitmiş mak için 
~bi ~r ajansının hususi mu· lstanbul 4 (Hususi) - Al- Başbakanlık viliyete yol-
.._b:ll~ beyanatta bulunan manya'dan kovulan Yahudi· ladığı bir tamimde, Paşa· 
dt~i 1 ıınparatoru; Cenevre- lerin yarısı Filiıtin'e gitmiş- bahçe fabrikasının Avrupa 
'ot) t lllurahhasıoı, uluslar lerdir. Şimdiye kadar Al- fabrikaları gibi iyi cins cam 
tclt: ttıine M. Laval ve Lord maoya'dan Kudüs'e gelen ve şişe çıkarmağa başladığı· 
"'' •rafından yapılan tek· Yahudilerin sayısı 27 bin nı ve bunun için bütün dai-

1 kabule memur ettiğini kişidir. re ve kurumların satın ala· 
-... • • • cakları eıyaoın kap ve ka· 

l\tevaHaşyvİafiln ihirzaca,tımtıez rcih ratujların bu fabrikanın yap· 
tığı kap ve tiıeler içine ko· 
nulmasının ıart koşulmasını 
bildirmiştir. 

edilmekte amma Ziraatbankasma 
Alınacak memurların 

~tltıan celepleri, Türkiye kasaplık 
hayvanatı için ne diyorlar 

~d Bodrum limanından bir görıinüş 
Q druından yazılıyor ; rile yaptıktan temaslarda, 

0 r d ... 
'-ıaı uın iskelesinden Yu- Türkiye hayvanatının ıger 
~ •tana y 1 h ·ıı· memleketler hayvanabna 
~l •pı an ayvan ı • d . 'h d'ld'... f 

-- \l, •on aıma tercı e ı ıgı ve a· 
.'ttır, B zamanlarda azal· kat Romanyaoıo, Yunan ce· 
'"t.bı unun sebebi, Yuna- )eplerine gösterdiği kolaylık 
~--o.~' Romanyadan ve yüzünden celeplerin son za· 
~di ''Yadan mevaşi çek· manlarda Romanyadan me
~ Bodrum mevaıi tüc- vaıi almağa alııtakları ı&y

a, Yunan tllccarla· leamittir. 

imtihanı 
Ziraat bankasına alınacak 

memurların imtihanları ya
pılmıştır. imtihana girmek 
için yurdun her yanından 

500 kişi müracaat etmiş ve 
bunlardan 250 sinin gereken 
vasıfları taşıdığı görülmüş

tür. imtihan neticesi 15 A
ğustosta bildirilecektir. 

Komisyon 
Bugnn toplanıyor 
lzmir liman tarife komis

yonu bugün toplanarak kör· 
fez vapurları ücretlerinin in
dirilmesi etrafında görüşme· 
ler yapacak ve bir karar v~
recektir. 

Her ıeyin ucuzladığı ıu sı
ralarda, vapur ücretlerinin 
bu kadar yüksek olması doğ· 
ru değildir. Komisyonun bu 
gUn vereceği kararda, üc· 
retlerin mtımkiin olduğu ka· 
dar endirileceii kanaatinde· 
yiı., 

Balkan antlaşması etraboda önemli konuşmalar 

M. Çaldaris, Bled şehrinde 
Prens Pol'le konustu 

' iki saat sOren bu konuşmada, Yugoslav baş
bakanı Stoyadinoviç te hazır bulundu 

başbakanının, iki memleketi 
ilğilendiren meı'eleler etra

' fında Kralhk Naibi ve M. 

M. Çaldaris 

lstanbul, 4 (Özel) - Bel
grad'dan haber veriliyor: 
Yunan başbakanı M. Çaldariı, 

Stoyadinoviç'le iki saat ko· 
nulduğu ve bu konuıma
lara büyük önem verildiği 
söyleniyor. 

htanbul, 4 (Özel) - Yu· 
nan başbakanı M. Çaldaris'in 
Yugoslavya krallık naibi 
Prens Pol'la Balkan andlaı
ması hakkında uzun müddet 
konuştuğunu ve andlaşmayı 
imzalıyan devletlerin ekono· 
mik işlerde daha ya· 
kın bir surette temasları 

lüzumunu teklif eylediği 

söyleniyor. 
Istanbul, 4 (Özel) - Yu· 

nan başbakanı M. Çaldaris'in 
bir ay devam edecek olan 
Almanya'daki banyo kürle-

Prens Pol 
rinden sonra Londra'ya gi
deceği hakkındaki haberler 
asılsızdır. 

Yugoslavya'nın Blet ıehrinde 
Yugoslavya krallık naibi 
Prens Pol tarafından kabul 
edilmiı ve uzun miiddet ko
nuımuıtur. Bu konuımada 
Yugoslavya başbakanı M. 
Stoyadinoviç te hazır bulun· 
muştur. 

~~~~----.-..-·~··-~"·-----------

Avala ajansı, bu konuş· 
malar hakkında henllz hiç 
bir maU\mat vermemiıtir. 

BaauDla beraber, Yana• 

Avukatlaı· 
Ankara'da topla11acak 

Ankara, 4 (Hususi) - Av· 
rupa'da toplanacak olan 
arsıulusal erlik kurultayına 

gönderilecek llyelerin seçimi 
için Tilrk avukatlar birliği 
26 Ağustosta ıehrimizde 
toplanacaktır. 

Araplar iki Yahudiyi 
öldnrdnler 

Istanbul, 4 ( Hususi ) -
Kudüs'te Yahudilerle Arab· 
lar arasında müsademeler 
olmuş, Yahudilerden iki kiti 
ölmilş ve bir çok kimseler 
yaralanmıştır. Zabıta, Arab· 
la~dan bir kaç kiıiyi tevkif 
etmiıtir. 
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Alman°ordusuna erzak: götüren iki kalyon, fı;t.;anııı 
- Lüzumsuz bir iş bu .. 
Dedi ve gitmekte biraz 

istical etti. Beş on dakika 
sonra yemek salonuna girdi
ği zaman, pansiyonda otu
turanların hepisini sofra ba
şında buldu. Madam Pontes 
Donti'nin yerini kendisine 
göstermek için ayakta bek
liyordu. 

Madam Pontes, Dontiye 
yerini gösterdikten sonra 
kulağına eğilerek: 

- Mösyö Donti, bu masa, 
pansiyonda oturan daimi ki
racılarımıza mahsustur. Kar· 
şıkı masalarsa, yalnız öğle 
ve akşam yemeklerine gelen 
geçici müşterilerimiz içindir. 

Dedi ve Taktim merasi· 
mine geçerek, diğer kiracı

larını: 
- Mösyö Dontiyi taktim 

edeyim. Mösyö Donti, Ma
d m Sarpi, Matmazel Bar
ker, Matmazel Sperd, Mat
mazel Stail, Matmazel Paiç, 
Mösyö Moknu ve Mösyö 
Taund. 

Pansiyonun eski kiracıları 
ile Donti arasında samimi 
musafahalar oldu. Hiç kimıe 
Donti'nin sivil bir zabıta 
memuru olduğuna ihtimal 

vermedi, veremezdi. Zira ga
yet şık geyinmiş olan genç, 
ayni zamanda çok ta nazik 
ve iyi yetişmiş bir aile ço
cuğu idi. 

Donti, Paiç adını taşıyan 
o güzel kızın tam karşısında 
oturuyordu. Yemeğe başla

madan evvel içinden: iyi 
adamlar, Coa Straun ve da
yım, beni, şu anda ikinci 
kattaki odasında kapanmış 
ihtiyar kadın gibi deli zan
netmekte çok haklıdırlar. 

Ortalık tam bir sükut için 
deydi. Bu esnada ikinci 
kattan bir feryat koptu : 

14 Yetişin, imdat ! beni öl
dürüyorlar 1 " 

Bu ses, biraz boğuk geli
yordu. Bu feryat üzerine 
Donti yerinden sıçradı, tüy
leri ürpermişti. Yüzü belki 

de ararmıştı. 

ikinci fasıl 
Pansiyon sahibi madam 

Pontes, yeni gelmiş olan ki
racısını haklı gördü ve gll· 
ler yüzle hemen atıldı : 

- Mösyö Don ti, rahatsız ol
mayınız. Bu acı feryadı kopa· 
ran, ikinci katta oturan Ma

dam Honhardun papağanıdır. 
Dedi. Ve karşıki masalar-

daki geçici müşterilerin ba
ında duran Tostiye: 

- Tosti, koş bakalım 
Madam Honhard bir şeymi 
istiyor! 

Madam bu emri verdikten 
sonra Dontiye hitaben: 

- Zannetmem birşey is
tesin, bununla beraber 
tenbih etmiştir. Ne zaman 
papağanın sesini işitirseniz 

biriniz gelin. O kadar has
sas bir hayvan ki olur şey 
değil, hiçbir kimsenin telki
ni yokken ölye şeyler söy· 
(Oyor ki, 

Papağanın adını (Kaptan) 
koymuş!.. Hayatımda ilk de
fa bu kadar acayip bir paa. 

ı~bun un üzerinde ..ı.. çahşmağa . - - ...... -
başlamıştır. r;;.._ ~· 

~~~--------~~-
şiddetinden Akka sahillerine düşmüşlerdi .. 

pağan görüyorum .. 
Donti, görüodiiğü gibi 

korktuğunu saklamak için 
bir kahkaha kopardı. Şimdi 
hatırına başka şeyler gel
mişti. Sakın dayısile taharri 
komiserinin kanaatleri tahak
kuk ediyor mu? 

Zannedildiği gibi madam 
Pontes'in pansiyonunda otu· 
ran ihtiyar madam, acaba 
AHabın bir delisi midir? 
Bunları düşünürken, Madam 
Pontes'in söylediklerine ku-

. lak astığına ve yukarıya 
koşmadığana nadim oluyordu. 
Bu şekilde hareket etseydi, 
yemek masasında oturanlar, 
onun sivil bir zabıta memuru 
olduğunu anhyabilecekler mi 
idi?" Buna biç ihtimal ver
memekle beraber, Madam 
Honhard'ua odasına koşma
makla iyi ettiği noktasında 
karar kılmıştı. Esasen ihtiyar 
Madam Honhard da; yazdağı 
mektupta, kendisine gelecek 
olan dedektifin, hüviyetini 
saklaması Jizım geleceğin
den bahsetmiyor mu idi?. 

Papaganın feryadı üzerine 
ikinci katta oturan ihtiyar 
madamın birıey isteyip iste• 
mediğini anlamak için yu· 
karıya koşan orta boylu tık
nazca Toıti, madam Ponte· 
sin kocası idi. T osti, birkaç 
dakika .sonra sakin ve yavaı 
yavaş merdivenlerden iniyor
du. Yüzü gülüyordu. Çeh
reainde yukarıya kadar çık· 
makla beyhude bir zahmete 
düçar olduğunu ima eder 
bir işmizaz vardı. Tosti : 

- Bir şey istemediğini 
zaten tahmin etmiştim. Al
lahın delisi, kaptanın ferya· 
dından gösterdiğimiz telaşa 

hayret ederek kahkahalar· 
dan bayıhyor. Bu papağanı 
susturamazsa kuşu salıver· 

mek ıstırarında kalacağımızı 
söylemeğe mecbur oldum. 

Madam Pontes, kocasının 
bu münasebetsizliğinden fev· 
kalade mütessir olmuştu. 
Yemek masasında oturanlar
dan çekinmiyerek: 

- Tosti, sen kendi işine 
bak ve başkalarının hususa· 
tına karışma! 
Demeğe mecbur oldu. 
T osti, zevcesinin bu sözle

rini karşılıksız bıraktı ve ya· 
nındaki sandalyaya oturdu .• 

Tilda, Donti'nin çorbasını 

getiriyordu. Tabağı masanın 
üzerine bırakırken, Donti, 
hizmetçi kızanın yüzüne ba· 
karak güldü. Tilda, ini bir 

( Devam edeC".ek ) 

Zayi senet 
4-7-935 tarihli Seferihisarlı 

Haıan oğlu Mustafaya ait 
65 lira kıymetindeki sene· 
dimi her nasılsa zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eski
sini hükmü olmadığını ilin 
ederim. 
lzmirde Bucada Namık Ke
mal sokağında 10 no. da 

Tevfik oğlu Hasan Baş 

G om rü k hissesi yer' er tama mile Alman erkekli yığınlarla esir de be- Fak at rllzgir o k•~:~ 
Belediyemiz 55,38~ ölülerile 

1

dolu .. Şurada bura- raberce yürümekte!. kuvvetli ve dalga!ar o k~f•~ 
• da yaralılar kalkıp yu· Filhakika Saliheddini Ey- kudurmuşlardı kı, muva bit 

. . hra al~ı . varlanıyor ve bağrışı- yubi, ilk partide Alman olam~dıla~ ... Bu~lar~an ete· 
iç ışlerı bakanhgı 934 fınans yorlar.. Başı-boş atlar, kuvvetlerinin tam can da· tanesı, butun suratıle ~ 58• 

yılının son ilç aylık devresi sağa sola kaçışmakta .. Or- marlarına vurmuştu. . rek dalgalarla berabe t ~e 
olan Mart, Nisan~ Mayıs ay- dugib yağma edilıniş ça- Yalnız ölü sayısı sekiz hildeki kayalığa çarp 

1 

)arının gümrük resimleri üze- dırların yerinde yeller esiyor. bindi. Esirlerin sayısı yoktu. parç .. a parça old.u: b I 00• 

· d .. d U D h ·1 'd E b' k t B" t"" f k t b" tı e Turk askerlerı der 
8 

rın en yuz e on ray pay- a a ı erı e yyu ı uvve . u un ar anı~ ec ıza ' ş- 1 d b 1 d 1 c;e· 
larını taksim etmiş ve Uray- leri, ağır ağır, şarkılar söy- yası, çadırları, nesi varsa, a~a. y~r. ıma aş a 

1 ~dr: 9ir 
- · · ı · U l" l' · k d" ka~ ma'len ele geçı'rı0 lmı0şti mının l"l erzak dolu ı 1

• 1 lara gondermıştır. zmır ra- \ ıye söy ıye gerıye, en ı ' k k l .. .. de k• · 
yımn hissesine 55,384 lirııt cephelerine dönmekte! .. Ve Kahraman Alman kadın- ısmı, ·~wa arın ustun deoiı 
düşmüştür . bunların arasında kadınlı, ları, şimdi yan - yana yürü· mıştı ... 1?.ıger kısmı d~ ,ğ• 

dükleri Türk delikanlılarına: ..._de yuzuyordu. Top aıJJ 
Almanya ve siyasal katoliklik 

l(atolil{ papasları 
işi fazla azittılar 

bakarak onları umdukların· ba,ıa~ılar. . .. okta 
dan güzel ve cana yakın Öbur gemı daha buy ·da' 
buluyorlardı. - -- galiba, usta bir kaptan 1 a• 

Fakat kendilerine aldırı{ re ediyordu. Bu sebeple ! ol 
eden yoktu. Çünkü Eyyubi- vaş yavaş, teslim bayr•i' 
ler ordusunda büyük bir zapt çekerek yaklaşıyordu. ~ 
ve rapt ve intizam vardı. Fakat bu da çok de~~fİ 

Bu ilk zafer, iyi bir tesir etmedi. Dalgalar, bu geoıça· 

Al Yapmıştı. Üç gün sonra da daha aşağadan kaldırıp 
• k il b' b f lattılıt· Halepten uçurulan beyaz bir ı ı ır s • aya ır kl"' 

--~~----------~-Fransa, Almanya'yı yutacakmış! 
man kadınları namussuzmuşlar! 
Berliode münteşir Volki

ıer Beobahter gazetesinden 
tercüme ediluıiştir : 

Son aylarda siyasal lıato· 
likliğin edebi üretimi üsno· 
mal bir ölçüde çoğalmıştır. 
Bu yaiıların büy\ik bir kıs · 
mı, ulusal Sosyalistliğin dün
yayı görüş tarzı Alman din 
hareketi ve ulusal sosyalist 
devletin kurumları hakkın
dadar. Siyasal katolikliğin 
bunlar hakkında çıkan yazı· 
larında ulusal sosyalizmin 
başardığı bütün işler küçül
tülmekte, değersiz gösteril· 
mektedir. 

Netekim doğu Prusyasın
da çıkan bir katolik kiliae 
gazetesinde 14Köylü için köy
lüden alınan" başlığı altında 
seri halinde yazılar neşre· 
dilmektedir. Katolik edebi
yatının büyük bir kısmı ap· 
açık bir savaş karakterini 
almış, yığın yığın broşürler 
dağıtılmıştır. 

Katolik papaslarının ne 
kadar geniş bir alanda sa-
vaşa giriştiklerini, Osnabrük-• ten verilen şu haberden an-
lamak mümkündür. 

Hastalığı yüzünden Kon· 
santrasiyon Kampından kal
dırılarak hasta yurduna ya
tırılmış olan birini, manevi· 
yatını kuvvetlendirmek için 
dolaşmağa giden bir papas, 
bu ödevini kötii niyetlerinde 
kullanmış ve kendisine, bu 

günkü Alman hükumetini-; 
uzun süren iş başında kalmı· 
yacağını, Fransanın Almanya 
üzerine yürümek için sırası· 
nı beklediğini, böyle bir ha
rekete lngilterenia engel ol
dugunu söylemiştir. Papas, 
Almanyanın, bu günkü ka-
dar hiç bir zaman darmada
ğın bir hale girmemiş oldu
ğunu, halkın rejimden mem· 
nun kalmadığını ve yakında 
hükumetin devrileceğini de 
katıştırarak kamplara dol
durulmuş olanların sabırlı 

-Detmmı 4 üncü Sahifede-

lzmir sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

Hacı Hüseyinlerde Şimen
difer caddesinde Esma ta
rafından müddeialeyh olup 
Yol caddesinde 382 numa· 
rada lbrahim oğlu Mehmet 
aleyhine açtığı kira karşılı
ğından 120 lira alacak ile 
tahliye davasında müddei· 
aleyhin ikametgahı meçhul 
kaldığından hukuk usulü 
mahkemeleri kanununun 141 
nci maddesi mucibince ila
nen tebligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan muha
kemen\n muallak bulunduğu 
7 .9. 935 tarihli olan cumar
tesi saat 10 da lzmir sulh 
hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması veya bir vekil 
göndermesi lüzumu ilin olu-
nur. 

lzmir ithalat gümrüğu 
ğünden: 

müdürlü-

K. 
Müstamel demir baskı 50 
Müstamel demir gaz sobası 20 
Hurda gaz lambası O 
Hurda demir parçaları 29 
Hurda demir giriko 23 
Müstamel çerçive 46 
Köhne baskül tahtası 565 
Hurda sandalya O 

Adet 
3 
5 
6 
o 

2 
Köhne yer ve yol halısı 93 

Yukarıda yazılı eşyalar gümrüğün demir baş hurda eş· 
yasından olup açık arttırma suretile 13 ·8-935 Salı günü 
satılacağından taliplerin o gün saat onda ith9lat gümrüğü 
satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 2-5 2313 

güvercin, çok güzel haberler Birincisinde telefat .. ç~oıof 
getirmi•ti. Bir kısım tayfalar bogu r• 

"' k l .. t 00 de p• Türk kuvvetleri, bu hava- veya aya arın us un diker 
r de de Alman ordusu ile çar· çalanmışlardı. Fakat .,,,. 
ı . ·1 b aber ı 
pışmışlar ve bazı Alman fır- gemı, eşyası ı e er 
kalarını kılınçtan geçirmiş- kalanmıştı. . deli 
lerdi. Bunlar, kendiliklerıo 1,ı· 

Diğer bir güvercin de şu gelen iki nimeti andırıyor 
haberi gttirdi: dı. ıı 

Antakya Prens ve maye- Esirlerin isticevabıod•,. 
tinin yolda yaptığı tahribat anlaşılmıştıki, Almanlar t 1'' 
mühimdir. Oğlunuz: Halep zaksız kalmışlardı. Hatta eıı 
valisi Meliküzzahir ona kar· rı aç olarak yaşıyorlard~· 
şı bir kuvvet ıevketmişti. erzak, onlara gidecekti·· W 
Düşman bu harpte, meydan· Bu meyanda esirler deıı> 
da 5 7 ölü ile bir çok eiir lerdiki: oı•' 
bıraktı. Açlık, ordumuzull dİ' 

Salibeddin, Akki ileri· nevi kuvvetini alt-üıt eJ•~ 
sinde bunu okurken, hava kyao yor.. Buğdayı, Ant• tı~ 
rüzgarlı idi. Deniz müthiş s• yetmiş dirhem altına. rJriS' 
bir fırtına içinde idi. Dalga· ı y 1 rı 
lar, iri tepeler halinde şah· almağa başladık. er 

1 rjı0 
tiyanlar bu sayede ıe" .,11• lana şahlana, geliyor ve sa- of" 

hillere çarpıyorl~rdı. oluyorlar .• Meğer bi~, iı yo~· 
Bu sırada uzaktan sesler cak olmuşuzda habetUJl 

işitildi: muş.. dİ' 
- Eğinde karaltılar var! Bu hadiselerden soora •'' 
- Düşman gemileri geli- ğer düşman orduları d•1, 11• 

yor!. tık Akki etrafında toP ~·· 
Filhakika, ufukta iki bü- mış, yavaş yavaş Akka 

yük kalyon görünmüştü. lesine akıyorlardı. s•'j' 
Rüzgara hakim olamadıkları Muhakkakki, Akki ver1'eli 
anlaşılıyordu. Bütün gözler heddin Eyyubi en teb ı 
oraya çevrilmişti. günlerini geçiriyorlardı· .,,., 
Saliheddini Eyyübi emretti: Arkası rıar 

Bütün sahili tutunuz, düş
manın tek neferi dışarıya 
çıkmıyacaktır. 

Gemiler süratle yaklaşı· 
yorlardı. Yavaş yavaş, gü
vertedekiler bile fark edil
meğe başlanmıştı. 

Dalgalar, iki gemiyi bir 
sağa, bir sola savuruyordu. 

Salaheddin sevinçle güldü. 
- Bunlar, karaya çıkmak 

için gelmiyorlar. Dalgalar 
onları atıyor .. Biraz sonra ya 
kayalara çarpacak, ya ka
raya oturacaklar! 

Salih ddin, iyi keşfetmi~li: 
Her iki geminin içinde 

büyük bir telaş gözüküyor· 
du. Uzaktan uzağa kollarını 
açarak bağrışıyorlardı. Yel
kenlerin bazılarını endiriyor 
ve rüzgarı sağa alarak 
tutunmağa, kaçmağa çalışı· 

yorlardı. 

Ulusal 

Birlik 
Candelik eiyaeal gaze~e ö~tet" 

Sahibi: Haydar RüşdU 
Neşriyat müdürü : 

Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 ·~IS~ 
Adres : Izuıir 1 

Beyler ıokağı 
Abone şartları : 
700 kuruı senelilı 
400 .. altı ayh1' 

ilan şartlar~ 
Resmi ilinlar i.çio .'1ııs•t 
Maarif cemiyeti ı edil' 

bürosuna müracaat 
melidir. ·d•'e' 

Hususi ilanlar : ; t 
hanede kararJaştır~0ı..ıJ 
Basıldığı yer :ANA 
matbaası 

s 

te 

l 
b 
l 

il 



,. 
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• 

ô'"SUıt. J 

livier ve şO.reka
&ı Li . 

nııtet vapur 

acentası 

d Ceadeli Han. Birinci kor· 

°"· !JJ Tel . 2443 
.. FL erınan Linyn Ltd. 

'Ola AMINIAN" vapuru ay 
•11ıda L' letda . ıverpol ve Svven· 

••ca1t ıelıp tahliyede bulu
tır. 

t .. DRAco vapuru 29 
e11alb11zda " lo Hull, Anvers ve 

lldrad 
b111

11 
an gelip tahliyede 

11•cak l 01ldr ve ayni zamanda 
'1tcaka ve Hull için yük 

lır. 
l>oy 
ıı A Çe Levante Liniye 

te,
111 

NGORA" vapuru 13 
11Zdı H '-t1a amburg, Bre· 

b1ed te Anverıten gelip tah
.,, e bulunacaktır. 
llot: v 
~ ~t. tari.hleri ve 
~ 11 ııımlen fizerine 
~~ lderdea mes'uliyet 
~ilınez. 

• l\iralık evı 

8 .. olanlar 
11'i11c • 

İ1t ır 1 •e ikinci kordon 
"''•11r 

'"' • ına ve Güzelyalı 
~k ttıı~e laakal altı odalı 
ltı,i k~ır ev aranmaktadır. 
't lth· ''•ya vermek isteyen 
'-t, 'Pleri ile ellerinde ki
'-11 ai•erifecek evleri bulu-

"" ..... rların matbaamıza 
'tt•tlırı. 

~......._ Gllul 

-; llatıralarmıa Şık 
tiı Albtım, Ve sair 

t itleri Yaptır· 
laıak. isterseniz • 

• tE; • 
Çq,. NJ KA. V AFLAR • 

fl&lfld 
0 34 Numarada 

_,' Ali Rıza .. 
~tıı. 

lleıine uğrayınız. 
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Satılık ev, dükkan N. v. Fratelli Sperco Vapur Acentası 
VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

ve arsalar Der Zee "ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda 
Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük ala-

Izmir vakıflar direktörJüğOndeo: 
Şarın her köşesine yayılmış olan ev, dükki~, arH, depo 

ve1aire gibi dağınık ve küçilk vakıf maUaran elden çıkarı
lıp yerterine toplu, büyük ve modern yapılar kurulması 
prensip olarak onaylanmış olduğundan satış çizelgelerine 
giren vakıf mallar sırasile ve uygun fiatlarla sataşa çıkarıl-
maktadır. Bunlar gazetelerle ilin edildiği gibi ilin kiğıtları 
urayın (belediyenin) ilin tahtasına ve evkafın Çorakkapı 

ve Hisar camilerinin kapılarında ve evkaf direktörlüğünün 
alt katında bulunan ilin tahtalarına da asılmaktadır. Bun• 
)ardan arttırmaya konulan 17 tanenin ihalesi 7-8-935 
tarihinde saat on dörtte ve 18 tanenin ihalesi de 19 ağus
tos 935 tarihinde saat on üçte yapılacaktır. istekli olanlar 
her gün evkaf direktörlüğüne müracaat ederek izahat 
alabilirler. 5-9 2420 ... 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem ~eyin f ot-Oğraflıanesi, /~mirde en iyi 
fotoğraf çekmekle şlJhret bulan bir san'at ocagıdır. En 
maşkülpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri fowkraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f otoğraJ malremesi satan ma· 
ga:a1ı da muhterem müşterilerinin ince zevklerine glJre 
her çeşit malları, f otograı makinelerini bulundurmakta-
dır, Bir zıyaret her şeyi ispata kdfıdir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 

ve Trakya 
Şeker Fhrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

" DERIND JE ., vapuru 7 
ağustosta bekleniyor, 8 
ağustosa kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacaktır. 

" ALIMNIA " vapuru 9 
ağustosta bekleniyor, Ham
burg, Bremen ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

"ARTA., vapuru 19 ağus-
tosta bekleniyor, 22 ağus
tosa kadar Anvers, Roter
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 

caktır. 
1'GANYMEDES,, vapuru temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köstence 
limanları için yük alacaktır. 

" HERMES " vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 

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

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" VASALAND " motörü 30 temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen· 
hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve lskandinavya limanla
rma hareket edecektir . 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

.. ALBAJUL YA., vapuru 19 ağustosta gelip ayni günde 
"TISZA., motörü 6 ağus- Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir . 

tosta bekleniyor, Buda· 
peşte. Bratislava ve Viyana Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki deiişikliklerden 
için yük alacaktır. Acente mes'uliyet kabul etmez. 

.. ATID" motörü l5 ağus- Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
tosta bekleniyor, Budapeşte, şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
Bratislava ve Viyana için edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

yük alacaktır. -~\Utll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111-1111111-1111 il U/ô,_ 
. "DUNA" motörü ağusto· şr- ~ 

sun sonuna doğru bekleni- := 'f • • k H Ku = 
yor, Buda peşte, Britislava ve - Uf a Va f Uill U = 

1 v;b~~~~~tt~;~~~~ ~ Bu·· yu·· k Piyangosu _: 
LINES LTD. = -

G 
LIVERPUL =§ Şimdi.'1e kadar binlerce kişiyi _-_= 

" NERNMORE ., vapuru -' 
12 ağustosta bekleniyor, =-- zeu~in etnıiştir. ~ 
Aovers ve Liverpuldan yük ., 
çıkarıp Köstence, Galaç ve ::: 19. cu tertip 4. en keşide l l Ağu~tostadır~ 
Braila için yük alacaktır. = O = 

Geliş tarihleri ve vapur- ~ Büyük ikramiye: 35,00 Lİı'adır § 

lann isimleri üzerine mes'u _§ Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 lirahk ;;;;; 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon = ikramiyelerle (20,000 lira) lık mllkalat = 
No. 2007 - 2008 ----ll!!llmllllllllllll____ - vardır. -

DOKTOR a._ J§ 
Ali Agah ~~ ılll llllll 111111111 l il l il l il l il lll l il l il l il l l l l lllll l l l l il il l l l l 111111111111111111111111111111 !\\\"-

Çocuk ff astalıkları •1111111111111 lllll ll l l il l lll l il il l l l llll lll l l l l il ll I 111 llll il l l il lll ll lllll llllll l ll l l 11111111111111 • 

''"inci :;::,h~:~:~. N. 68 =lzmir yün mensucatı= 
ı __ r_.efofi-on-

34
-
52--_= Türk Anonim şiı keti! 

· ~alılık motör = Bu mnessese, iki ynz bin lira serma' e ile := 
12 beygir kuvetinde (Dizel) J 

markalı az kullanılmış bir = teşekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-= 
"'Otör satılıktır. Taliplerin fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait -

arehanemize müracaatları -
ilin olunur. - fzmirdt:. Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın _ 

-~-------- - almıştır. Fabrika hntnn teşkilat ve tesisat \'e mns- = 
Ôksnrenler! Mut- tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- := - -
laka (Okamentol) 

3ksflrflk şekerle· ~ 
rini tecrnbe edi-~ 

ıiz .. ~ 
~ 

:Q 

Ve Pilrjen ~ahapın ~ 

en flstnn bir mns- ~ 
bil şekeri olduğu- >bJJ 
nu unutmaymız. ...,,) 

~ 
Kuvvetli mfishil - 1 

rihindcn itibaren yeni şirket tarafından işlctil- ;;;;; 
= mcktedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta- = - -niye ve çornp imal edilecektir. l\lnmulutın emsa- ~ = line faikiycti her tarafta takdir ' 'e kabul edilmiştir. ~ 

Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak : 
_ ittisaliodeki sergicle teşhir edilmekte ve satış fob- = 
_ rika içinde yapılmaktadır. -= Posta kutusu: 127 ~ = Telgraf adresi: İzmir:- Alsancak = 
- Telefon oumarası 2432 ve 3564 -

• 11111111111111111111111111111111• 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ınm• 

·-Sümer Banli-1 
Fabrikaları manıulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

1K~liU/ 

N~A 

l o 11 ıu ıı-
1 istiyenler Şahap ~ 1 

Sıhhat enrgnq ~ 

haplarını Maruf ~ ~ 
ecu depolarından ':fl 
ve eczanelerden 
araımlar. 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar, 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Bravo Aydın'hlara 

Altınordu'yu 2-1 

M

lUançuri ile Mo:olist:n ArMasıoda baş gliıst:rcn anlaşmazlık ta öocdrul~ s:f:aya girdi mağlôb ettiler 
all«;Urllllll ogo IStana ver ıgı llOta· A. Ordu bir tekğ~iÖno hile penııtıı· 

ya ce~~p ~ ~rili p v eri~~i y ~~eği !>elirsiz d~~e~~~!':!r:.:0;!_•h1rv~~iz~~,:~0:.~:~~; 
• Ü b k ( A • • Ö ı· b• J d "' M • len Aydın takımı, dün saat Aydınlılar açılmağa ve ç_ Japonya S a 301 genera yaŞIDin, nem 1 lr ~O oyna ıgı ve ançurı 18 de Izmir şampiyonu Al· güzel bir oyun gösterıııe~~ 

rİcaJİnİ kendi tesiri altında buf undurdug"' U söyleniyor bnordu takımı ile .karş.ıl~şt~. başladılar. Bilhassa Ş~,:~ 
Ve maçı 2 - 1 galıp bıtardı. güzel oynıyordu. KalecJ .. 

lstanbul 4. (Özel) - Mançuri ile Mogolistan ara· aldığı durumdan uzak ,arkta yeni bir gaile çıkmasın· Aydınlılar dün gece gezi treni fedakardı. Müdafileri yerı; 
sındaki anlaşmazlığm, Oç gtındenberi çok gergin bir dan endişe ediyorlar. ile ıehrimizden ayrılmışlar· de müdahalelerile AJtıo0' 

0
• 

saf haya girdiğini, Paris gazetelerinin Tokyo aytarları ~tançuride bulunan Japon askeri ricali, ortalığı ka· dar · akınlarını durduruyordu· ~c~ 
haber veriyorlar. l\lançuri lıOkumetinin, Mogolietaoa 1\laç nasıl geçti ? dan sonraki kısım Aydınlı t

1
•1• rıştırmak ve daima ihtilaf çıkarmak hususunda ön treÇ verdiği fiçilocn notaya ce\•ap verilip verilmiyeceği he· Maça saat 18 de hakem rın hakimiyeti altında ııo~1,rı 

nOz belli değildir. Japonya Sn bakanı general Ayaşi· ayak olmaktadırlar. Paris gazeteleri, Japon hilktlmeti· K.S.K.h Esad'ın idaresinde Altınorduluların yuruld0 

nin fançuri ricaline telkinattn bulunduğu ve verilen nin, askeri rical tarafından Çinde takip olunan hattı ve Altınordunun hücumu aşikardı. Ş "~ 
noı:.ların; hep bu telkinat ooucunda verildiği s3yle • harekete karşt çok yabancı kalmasını iyi g3rmemek· ile dbaş~ar.~1 ı. Abydın h .. defan· b44. üb?cüh .. daki1kad~ydı:'b' tedirler. ilgili çevenler, bQkQmetle askeri parti ara· sın a esı en u ucumu, şa sı ır ucum e bİ' 
niyor • Aydın'Jıların iki akını takip farın ilk golünü yaptı ve lı' 

Paris iyasal çevenleri, l\laoçurioio Mogolistaoa karşı sında daimi bir temas mevcut olduğunu zannediyorlar B d Aydııı 

Silah ticareti Başbakanın kuzey illerimizdeki gezisi 

Sir Vilyam'ın ifşaa-Ismet lnönü Gire-
tı ve akisleri son'a vardı 

etti. un an sonra Altınor· rinci devre de 1 -O r-. 

dulular sık ıık Aydın kale· lar lekine bitti. 
sine iniyorlardı. Gene bir İkinci devre: ~ 
Altınordu hücumunda Said ikinci devre Aydıo'hla~~ 
~ale yakınmdan bir şüt ç~k: hücumu ile başladı. Dab• ,:e' 
tı. Fakat top [dışın gıttı. dakikalarda Altaoordu k 1,,. Altınordu ilk fırsatı kaçır· sini sıkıştırmağa ba,1adı 110 
mıştı. Oyun Altınordunun Şevki'nin sıkı bir şutO r· 
hakimiyeti altında cereyan Sabaheddin güçlükle kil 

• ediyordu. Fakat çalışmalara tardı. ltı' 

1915 yılınrla Iogiltere'de mühimmat Erzincan'da halk ile Üt'! saat görüş· rağmen gol çıkaramıyorlar. Yedinci dakikada Ati 
~ Çekilen tütler ya direğe nordu'lard•n sağdın ·~i 

bakanlıg"' ı nerede ve nasıl teessüs etti tü. Ş. Karahisar'dan geçti çarpıyor veya harice kaçı· soldan birbiri ardın• ~i' 
• . yordu. hücum yaptılar fak.•t, 1S 

Istanbul 4 (Özel) - Lon· gizli tutulmaktadır. Erzincan, 2 (A.A) - Dün Şarkı Karahısar, 4 (A.A) - Al . I netice elde edeuıedıle ·~· 
dra'dan haber veriliyor: Sir Vilyamın ifaıaatanda de· halkevine gelen baıbakan Baıbakan lımet ln~nü, ya· manya ve sıyasa nci dakikada küçük 'fe dJO 

"Sir Vilyam" silah ticareti niliyorki: ismet la8ntı, toplanan halk nındakilerle saat üçte buraya katoliklik k'in ııkı bir ıutunu AY tı• 
hakkındaki ifşaatı, Londra· -" SilAh ticaretinde en ile llç ıaat kadar görüı- gelmiı ve biraz dinlendikten -B~tarafı 2inci sahifede_ kalecisi fedakirane bir ' 
da derin akisler yapmıthr. biiyük Skandal, 1915 yılanda müttllr. sonra Gireson'a hareket et- olmalarını, çok geçmeden htla kurtardı. dJ' 
Bir çok büyük firmaJarla irtikip edilmiştir. O zaman, Baıbakan Erzincan'da yeni miıtir. baıka bir devrin geleceğini 41 nci dakikada AYrJJJı 
beraber, şimdiye kadar iıim· İngiltere harbiye bakanhitn- bir halkevi yapılması için Istanbul 4 ( Hususi ) - k d t ... d t t ıol arıg'" ı •ahsi bir .bii. '

11
,t''"' 

1 b d b l 1 A d. k li ' 1 · Bacbakan ismet lnönü Gire· ay e megı e unu mamış ar. T .,, .. 
leri söylenmemiş o an azı a u unmuı o an n ııon gere en p n ve proıe erın .,, Hükümet katolik kilisesi- Altınordu mildafilerını g•' 
İngiliz ricalinin de silah ti· başbakan Loid Corçla bir yapılmasını emretmiılerdir. ıon'a varmıf, Hararetle kar· · · k l'kl tıyor, takımının ikinci ,e 
caretine karıcmı• ve gayri yazıhanede buluımuılardı.Bu lımet lnönil, buaün saat tılanmıştar. lımet lnönü bu nı ezıyormuş; ato ı ere 1 b' 1 d pıyor· " " • karıı yapılan iıkence, orta i ıye go unu a ya ,I•' 
meşru surette milyonlar ka- yazıhanede iki tek masa ve beıte ıebrimizden ayrılmır hafta içinde Ankara'ya dön- çağdaki lıpanyol engiziıyo Bundan sonraki çaht

111 .,ııO 
zanmış olması, Londra umu· iki sandalye vardı. fki lngi- )ardır. miiş bulunacaklardır. b' · ·, ,e 

01 '-ıe • ., •• • •• _. nunu da geçmiş imiş; bu ır netıce vermeuıı . eti ı 
mi efkarı üzerinde fena te· liz diplomata, bu yazıhanelerde D . d 1 · ı . feliketli darumun yabancı 2-1 Aydınlıların ralibıY 
sir yapmıştır. oturup bat·baıa vermişlerdi. eg"' ırmen ere ı erı n iilke)ere bildirilmesi liztm netilenmiıtir, Af41J1 

Silah ticaretine karışmıı itte, silah ticaretine meydan imiş. 23 üncü dakikada r ~(ı~ 
ve şimdi meydana çıkmıt veren mühimmat bakanlığı ko•. ylerdekı• • • Siyasal katolikliğin mark· kalesi önünde bir kar•f;ıı•1 

olan lngiliz ricalinin isimleri bu yazıhanede doğdu. gezISl sizm ile el-ele vererek bir- oldu. Hakem penılt_ı 'ttoıe 

M 
'd• • • •d w • • likte çahıtıklarına füphe verdi. Penaltıyı ~dıl .Ajtııı' an İsa a a mag- Tire, ödemiş, Torbalı ve Kemalpa· yoktur. çoerdviurdı'ilkvevebıöoyole~::1:nn y•P' 

Ulusal sosyalist rejimine • 

' 

IU
A h olduk şa'yı doluşarak Izmir'e geldi karı• papasların ne kadar mıı oldu. \ ,fı d• 

sistematik olarak çalıttıkları Bu gol, her iki ta; oıı'O 
Deiirmen dere kamunbay- tetkikat yapmışlardır. da Ayısfeld katolik kilise· harekete get.iriy~r. 3 AYdı~ Q 

lığından 25 kiıilik bir kafile Gezginler, Kemalpaşa'ya sindeki papasın kilisede bal· dakikada Saıd ıle 1'•11 

M 
, f J .. ' -• S k Cumarteıi günll sabahleyin gazdiklerinde orada da bir ka verdiği şu öğüdünden kalecisi karşı kartıY' 1,~· .[ anİsa ( a yapı an maçta 8 arya, ıaat d6rtte otomobillerle milddet kalmışlar, aygırları anlaşılmaktadır. yor ve kaleci Said'i.o ~,pı' 

, O J b • Torbalı, Tire ve Ôdemiı görmüşler ve dün gece geç u _ Eski zamanlarda ka· larına atılarak topu. golO 
A 1 tay ı 1- m ağ ô ettı kazaıarıaa ıitm11ıer ve örnek va kıt tebrimize gelmişlerdir. dın, ıerefsiz ve bir köıe gibi yor ve muhakkak bır 

Manisa 4 (Husuıi muha· arasında sahaya çaktılar. k&ylerini dolaşmışlaadır. Kafile burada bir saat kadar kullanılır, geriye atılırdı. Bu kurtarıyor. . k oJ•O 
birimiz bildiriyor:) Altaylılar Mutad merasimden ıonra Gezginler Tirede ilçebay kalmış ve sonra Değirmen gün de geriye atılarak ıe- Yakında yapılaca . .,,o•'~ 

oyuna baılandı. tarafından karıılanmışlar ve dömüştür. Türkiye birincilikler• te"'' 
25 kişilik bir kafile halinde salbinne, tavuk istasyonlan Bu gezi hakkında idare· refsiz bir bale sokuluyor. Kız bakalarında lımit d t•~'' 

Sakaryahlar bugün çok k u 
otobüslerle şehrimize geldi· güzel oyoıyorlardı. Maç için ve görülecek yerleri gezmit· mize gelerek izahat veren cğklan ızhk şerefine de ar· edecek olan AltıD~ırteriı·. , 
ler. Konuklara bir ög'" le zi· lerdir. Kamun bay sekreteri Meh- tı önem verilmiyor. Her ne mının ralı•masını 1k·ye 1•

1
·1° haıırlanmıılardı. Heyecanlı k d b d d T .,, .. 

yafeti verildi. Maça öğleden geçen maçta Sakaryalılar Tireden Ôdemişe geçen med Çam beli, gezginlerin, b~ ar el nim e sevin iğim Hiç olmazsa Tilr
1
.
1 ;ı:. tıerj 

sonra kalabalık bir seyirci hakim bir oyun oynadılar kafile oradaki köyleri de do• her yerde büyük bir sevgi lf ana ar gününün yapıl- !iğini kaybetmeme ıY uyor~ 
kütlesi huzurun da başlandı. ve maçı O· 1 kazandılar. Ma· laımıı ve Birgiye geçerek ve ikram gördüklorini söy- ması ise de, adamın biri yaz· kes çahıırken biz uf çit~1" 
Her iki takım da alkışlar nisa'lılar sevinç içindedirler. eıki izerleri görmüıler ve lemiıtir. dığı bir kitapta ( bununla Dün sabada gene,. S~: 

----•• Hitler'in "Sa vaıım" adındaki bir bidise oloıu~~tı00rd0 • 

Yunan 1 Bayınclırlık Yılan yutmuş 1 Arab ordusu kitabı söylenmek istenmiştir." dakikalar da ı 'I gar"'f" 
Adana (Huıusi) - Cey· Z b'tl • H b • çocuk yetittiremiyecek olur- Cemil, bir peoalt .~ bıt1'eıJI 

Bakanımız Kntahya· a ı erı a eş ımpa· d .... · 'dd' edere~ 
han ilçesinin Mercimek kö- k b )arsa, ister kadın, isterse kız - ıgı~ı ı ı~d ıştır· d•" 

Çiftçi lideri kı

vanç duyuyor 
lstanbul, 4 (Özel) - Ame

rika'da bulunmakta olan 

Yunan çiftçi partisi baıkanı 
M. Papanaıtasyu'dan gelen 

haberlere göre, Amerika· 
daki Rumlar, baştan başa 
cnmurluk lehindedirler. M. 
Papanastasyu, Yunan ulusu· 
nun cumurluğu mildafaa 
hususunda gösterdiği ilgiden 
kıvanç duyduiunu yazıyor. 

dan geçti ve Eskişe• yünde amelelik yapan Ali ratnruoa me tu olsun, şerefsizdirler, diyor uzerıne sa ıraJ ,,b• ıı 

h• · • oğlu Mehmed adında biri, yollamıalar ve: Polis tarafıotdaoau 0111:~· 
ıre gıttı v " - Ey Katolik kızları, siz uzaklaştırılmış ır. 01 çe 

Ö 
yılan yuttuğunu ıöyliyerek ı t b ı 4 ( H .. ) ası Kütahya 4 ( zel) - Ba- s an u ususı - namussussunuz, bugün artık biç şüphesiz cez ·• 

d ık b k Al. ç ıehrinıize gelmit ve hasta· Ad' Ab b 5" yan 1r ı a anımız ı e- ıı· a adan bildiriliyor: evlenmeden rocuk yapmanın cektir. billı9 b' 
t. k b ı • haneye yatırılmııtır. Mehmel T e te 
10 aya, ura ya ge mıı ve diyor ki: Yafadaki eski Arab ordu- zararı yokmuş. Anladınız mı?,, Aydınlıları v .1 riııİ .,~ı 

hararetli bir surette karı•· b 1 ndafı e fjı• 
u B w d d l · · ıu za it ve kumandanları diye bag· ırmı•tır . kaleci i e Dl te Janmııtır. - ug ay em~t erının .., b' ödeV 

Bakan timendifer işlerini yanında uyurken açık bulu· Habeı imparatoru Haile Se· ve soluğu · karnımda aldı. rik etmeği ır 
Yakından tetkı'k ettı'kten ve nan ag· zamdan karnıma dog·. laıe'ye bir mektub göndere· ş· d' k d 1 d ederiz. dıJ; 

k H b d d 1 ım ı arnım a zıp ayıp u- Halk sabasıJJ .... ,ol•,· 
memurlarla biitDn teferruat ru ıoğuk bir ıeyin aktığını re ' a eş or usun a ça •t· ruyor.,, "" 
hakkında konuıtuktan ıonra duydum. Gözllmü açtım.Bir- mak istediklerini bildirmiı· Doktorlar, Mebmedin bu Yıldırımıpor 1'•~~- '(e~;j 

)erdir. • etrı> 1'' no~ Eskiıehire hareket etmiıtir. de ne bakayım, bir yılan iddiasını doğru bulmamakta- rı 1-0 maglüp ·ıe v1ısııf 
Bakan iıtaıyonda bir çok yarıdan faıla botazımdan dııarıya çıkarmak istedim. dırlar. Fakat bir müddet için cik Türk Yurdu 

1

0 1'' 
zevat tarafından oğurlanmıı· girmiı. iki elimle kuyruiuna Fakat mümkün olmadı. Ki· hastahanede kalmasını mu- Eylü 1-1 beraber 
tır. yapııarık vır kuvvetimle fir yılan elimden kurtuldu vafık bulmuılardır. lardır. 


