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Habeşler, Taliazza nehri 1 Sir Samoel 
talanmış 

oar has
mı? 

civarında Italyanlar-
la ~arpışıyorlar 

ltalyanlar, Habeşlerin hücumunu kı
ramıyarak 7 kilometre c;ekilmişleı~dir 

ltalyan tavyareleri Tegelli kasabasını tekrar bombardıman ettiler 

lstanbul, 18 (Özel) - Ta· 
kaza nehiri civarında ve 
Maytiıe cephesinde Habeş· 
lerle ltalyan'Jar arasında 

baıhyan muharebeler devam 
ediyor. Habeş kuvvetleri, 
Italyan'fara ani bir şekilde 
hücum etmişler ve ilk ham· 
lede ltalyan'Jara önemli 
telefat verdirmişlerdir. Bu· 
radaki ltalyan kuvvetleri, 
Eritre'Ji askerlerle siyah 
gamleklilerden ibaret bulun· 
duiundan, Habeş'lerin şid
detli hücumunu kıramamışlar 
ve 7 kilometre ric'at etmiı
lerdir. Habeş kuvvetleri, 
ric'at eden ltalyan'ları ta-

Moskova 
Bnyok tiyatrosunda 

kermen operası -
Moıkova, 17 ( A.A ) -

18 birinci kAnun çarşamba 
iÜnil Türkiye saati ile 18-30 
da Moskova bilyllk tiyatro· 
ıundan Türkiye için Radyo 
ile verilecek Karmen opera· 
ıında rol alacak başlıca ar· 
tistler ıunlardır. Madam 
Makaaova Karmen rolünde 
M. Hanayef Con Jeıe M. 
Politkovıki T oreodor rolün
Madam Mejeraup Michaela 
Madam Gaydamociv Frans· 
qulta rolünde Madam Ma
hova Mercedes rolünde or· 
keıtra ıefi M. Pasayef opera 
tam olarak dört perde oy· 
ııanacak ve baılangıcından 
evel perde aralarında Türkçe 
iıahat verilecektir. Opera
•un ••tri 1723 metrede ko
IDiatem iıtaayonile yapda
tıktır. 

kib etmişler ve Takaza 

nehrinin kıyılarında ltalyan 

toplu kuvvetlerile muhare-

beye tutuşmu~lardır. Dün 

sabah başlıyan muharebe, 
geceye kadar devam etmiş-

• ...... 
Hava tehlikesine karşı! 

maskeleme denemeleri 
~~~----.-.--~~-

Cuma günU Istanbul'da yapılacak 

olan denemelerin nasıl ve ne 

suretle olacağını yazıyoruz 

Maskeliler 
Tayyare tehllkeıine kartı 

cuma gllnfi htanbul'da yapıla 
cak olan m11keleme tecrtıbelerl 
için şimdiden fıaallyet baıla · 
mıştır. Halka dağıtılın beyan· 
namelere göre hareket edilme· 
ıl lolo herket itina göster· 
mektedlr. Halkı de&ıtılan be· 

yannamelerlo muhtevi yatı şodoı: 

l - Deneme 20 blrloçl kA 
nuo camı gdoıl akşamı eaat 
21,30 da başlıyacak ve 22 de 
bitecek, yarım eaat aftrecektlr. 

2 - Denemenin bışlaogı · 

cı, çalınacak ela dftdillderlle 
UAo edilecektir. Fıbrlka dft. 
dilklerl de iştirak etmtık Ozere 
dildGkler t-..lr kıea ve bir ozon 
olmak Ozere faeılaeıı: Oç dakika 
çalacaklardır. 

3 - I-:ıkların maekeleome· 
elnden mıkaad dftıman tıyya 

rt terinin gece yıpacaklırı bQ 
cumlardın şehri koromık ve 
kurtarmaktır . 

4 - Herkes ıeığmı siyah 
örtülerle ve dııarı sızmayacak 

şekilde maskeleyecektlr. Iııklar 

siyah veya mavi bezlel'le ör 
tillmell, gene ışık gôrftoQrae 
ıöodOrftlmelldlr. Mfte88eıe 81· 

hlblerf; daha evelden bunun 
tecrtlbelerlnl yıpmala ve hazır 

laomıı bulunmılıdır. 

6 - Minare ve mfteeseler· 
deki rek.IAm ve saire ıtıldarı 

deneme eıra11nda 

• Devamı 4 nca 
hemın ııön 

•ahi/ede-

tir. ltalyanlarm verdikleri 
telefat önemlidir.Habeş kuv· 
vetlcri, ltalyan, tayyareleri· 
nin attıkları bombalardan 
çok müteessir oldukları bal· 
de muannidaoe hücumlarına 
devam eylemi~lcrdir. 

lstanbul, 18 ( Özel ) -
Somali cebhcsiode onbeş 

ltalyan tayyaresi, T egelli 
kasabasını tekrar bombardı· 
man etmiş ve attıkları yan
gın bom balarile Habef ça
dırlarına ve sığınakların mü
him bir kısmını ateşlemiş

lerdir. ~talyan tayyareleri, 
Habeşlerin açtıkları mukabil 
ateşe fazla mukavemet ede
miyerek çabuk kaçmıılardır. 

Parti 
Yönetim kurulu 

toplandı 
Ankara, 17 ( A.A ) - C. 

H. P. grup yöokurulu baş· 

kanhğından: Parti grubusaat 
15 de Hasan Saka'nm baş· 

kaolığında toplandı Tunceli 

viliyetinin kurulması ve ida· 
resi hakkında iç işleri bakanı 
Şükrü Kaya tarafından ve· 
rilen izahat dinlenerek tas
vip olundu. 

Macaristan'da af 
Budapeşte 18 - Naibi hü

kilmet amiral Horti; Noel 

yortuları müoasebetile bir af 

kararnamesi neıredecektir. 

Define 
Bulunamadı 

bir ihbar dahu 
Dünkü nüshamızda Kışlada 

bir define gömülü olduğu 
hakkındaki ihbar üzerine 
hafriyata başlandığını yaz
mıştık. Dün geç vakte kadar 
kazı devam etmiş, krokide 
gösterilen yerler araıtırılmış 
fakat hiçbir şey bulunama· 
mıştır. 

Dün milli emlik direktör· 
lnğüne lzmir içinde bir yer· 
de bir define gömilltl olduiu 
hakkında yeniden ibbaratta 
buluaulmuıtur. 

~~~------~~~-
_Dış h~kanının, yarın toplanacak 

olan Avam 1 anı arasında önemli 

diyevde :bulunacağı söyleniyor 
lstanbull8 (Özel) 

lngiliz dış işleri 
bakanı Sir Samo · 
el Hoar, kendisini 
ziyarete giden 
Londra gazeteci
lerine : 

- Kendimi iyi 
hissetmiyor u m ; 

hastayım, 
Demekle ikti· 

fa etmiş ve baş· 
ka birşey söyl· 
emek istememiş
tir. 

Sir SamoelHo· 
ar iyileşirse, ya
rın Avam kama· 

rasında sulh projesi etrafın
da önemli beyanatta bulu· 
nacak ve çok kuvvetli bir 

Samoel Hoar 
ihtimalle de, kendisi müthiş 
hücumlara maruz kalacak-
hr. -------. ---------

Yunan l{ahinesi is-
tifa etmiyecek 

·-·------
Eski başbakan M. Çaldaris de mu-

taveat mecburiyetinde kaldı 

1\1. Çaldaris 
Istanbul, 18 ( Özel ) - istifa etmekten vaıgeçmiştir 

Ati na' dan haber veriliyor: Parlamentonun feshini iste· 
Parlamentonun derhal fes· miyen Populer partisi baş-

hi hakkındaki kararnamenin, kanı M. Çaldaris, kralın ka-
rarına mutavaat etmek mec

kral tarafından imzalanması, 
buriyetiode kalmıştır. 

Atina çevenlerinde büyük Yeni saylav seçimi, ikinci 
bir tesir uyandırmıştır. Baş · kanunun 26 sında değil, 
bakan M. Demircis, krahn 25 inde olacak ve 26 ıncı 
gösterdiği isabetten dolayı günü bitmiş bulunacaktır. ...... ·~·~-------
ltalyan kadınları yüzük

lerini veriyorlar 
~~~----~--~~-

Kraliçe bugün, sarayın balkonundan 

Iıalyan kadınlarına söylev verecek 
lstanbul 18 (Özel) - Ro· 

ma'dan haber veriliyor: Bu 
gün, ltalya'nın her tarafın· 

da milli bayram tertip edil

mittir. 

Kıaliçe Elena, sarayın bal
konundan ltalyan kadınları· 
na bir söylev verecek ''e 
müteakiben bütün ltalyıın 
kadınları, altın yüzüklerini 
hükamete vereceklerdir. 



Sahife2 (Ulusal Birlik) 18 Birinci Klnun 935 

'I Alman matbuatı tama- Tütün işi hu sene dış ül-
1 . men ıslah edilmiştir kelerde de iyidir 

. . '.. . . . .. : ... - ~ . . - . ... . . . •• 
Ma.,;a J{ızı 

Nakili: KAMİ ORAL • -----~-----

s 
• - 3 - m. Propaganda hakanı doktor Göbels, Memleketimizdeki istihsal mıntaka-
a~dık açılınca, eşya yerine güzel bu mes'ele hakkmda verdiği bir !arının ekserisinde tütün kalma-

Cinai Roman 

hır k1zın cesedi meydana çıktı .. ı d ı ö ı· 
M ı d b

. . soy ev e ne er s y ıyor 
emur ar an m, çavu- dantelalarla bezenmiş beyaz 

ıun sualine cevab verdi ve: bir rob giymişti. Kuşağı Bundan evelce Kolonya'd~ ı tararak, devlet ve milletin 
şerefli ve meşru tabiiyetine 
geçirdik. Zira biz, bir Al
manın hürriyetini, istediğini 
yapmak veya yapmamak 
kudret ve imkanına malik 
oluşunda değil onun kendi 
isteğine ve mes'uliyet hissini 
idrak ederek devlet ve mil-

- ( Orlean ) mevkiinden üzerinde biribirine kavuşmuş toplanan basın kongresı 
veyahud diğer bir yerden olan elleri arasında kırmızı münasebetile propaganda 
çalınmış olması muhtemel bir kamelya sıkışmıştı. Ara- nazın Dr. Göbbels büyük 
bulunan bu sandığı götürür- lık kalan dudaklarında bir bir nutuk irad etmiştir. 
ken bu hırsızı yakaladık. tebessüm peyda olacak zan· Dr. Göbbels nutkuna, 
kendisine bazı şeyler sor- nediliyordu. Çavuş, sandığın ilk müşkülJer yenildikten 
duk, lakin anlamıyor gibi etrafında bulunanlara bir sonra Alman matbuatının 
ırörünerek bir türlü cevab defa baktıktan sonra: tamamen Almanlaştığmı ve 
vermek istemiyor. B k k Alman siyasasının en mü- Jetin şerefli hizmetine gir· 

mesinde buluyoruz." 
- içare ız, sana ıyan 

Çavuş - (yerinden kal- kanlı eller kopsun! insanın kemmel bir tercümanı oldu· 
karak) bakın onu ben şimdi uyuduğuna yemin edeceği ğunu söyleyerek başlamış Doktor Göbbels bundan 

nasıl söyletirim. geliyor. ve Alman basınına Fübrer 

d d 
ve hükumet namına alenen 

sonra, Alman basının yekna· 
sak olduğuna dair ortaya atı· 
lan iddiaya temas ederek bunu 

e i. Çavuş, 20 yaşlarında Dedi. Diğer bir memur: 
k J• b d ı k d teşekkür etmiştir. uvvet ı ir e i anlı i i. - Evet, ebedi uykuya 
Ü . d k 1 b" k t d 1 Nazır bundan sonra mu- reddetmitı ve bu meslek men· 
zerın e a ın ır ce e a mış.. y 

d harrirlik meslekinin tama- J ' ı· h. · var ı. Kadife pantalonu ve Çingene kendisine havale sup arına mes u ıyet ıssı tel-
uzun çizmesi, ona bir genç olunan darbe, biçareyi bir men yabancı unsurlardan kin olunmadıkça hakiki bir 
tipi veriyordu. Merasim ve anda bAıruh bıraktı, baksa· temizlendiğinden bahsederek. t ·ı•w. t" . w •• l Al b .. d gııze ecı ıgın ye ışemıyecegını 
tekellüfe lüzum görmiyerek nıza, katiJ, hançerini çek- eve ce man asının yuz e .. ı· k - 1 d 

doksanının yahudilerden iba- soy _ıye.re şoy ece evam 
birdenbire hammala dedi ki: meğe lüzum görmemiş, ya- t t ret olduğunu ve bu vaziyet e mış ır · 

- Baksan a arkadaş! Bu- ranın içinde bırakmıştır. "Al b b ·· Al 
d k 

karşısında bir Alman efkarı man asını ugun · 
ra a omedya oynanılmaz, O ane kadar, kızın kalbi fk - · · umumiyesinden bahsetmegv e man e arı umumıyesınin mü-
ya timdi istediğim izahatı üzerinde saplanmış bulunan 'l"d' h" b' imkan olmadığını söylemiş messı ı ır ve ıç ır zaman 
verir veyahud hapishaneye hançeri kimse görmemişti. J"k J d w b. -f ve şu sözleri ilave etmiştir. ma 1 0 ama ıgı ır nu uza 
gidinceye kadar müthiş bir bunun üzerine çavuş, heman - Det:nmı 3 ncil sahifede -

b k 
. "Bugün memnuniyet ve ifti-

aza çe ersın. egv ildi ve danteleler arasın· 
H 

harla iddia edebiliriz. Alman 
amal, bu sözlere karşı da sapı fil dişinden yapıl- Suriye' de h. b basını tamamen Alman'lar 

ıç ir cevab vermemiş ve mış olan hançeri gördü. 1 il · k tarafmdan yazıhyorl,, Dok· 
ya DiZ e erıni ufağına gö- Hakikaten kızın kalbine sap- tor Göbbels bu sözlerden Tel Hariri mınta-
türmekle, söylenenleri işit- lanmış duruyordu. Kanlar, 
mediğini anlatmak istemiştir. pıhtılaşmış bir halde idı". sonra nutkuna şu şekilde k d 1 

Ç devam etmiştir: asın a vapı an 
avuş - Sağır olduğu· Memurlardan birisi : 

nuzu anlatmak istiyorsunuz "Bugün dünyanın en mo· k 1 
öyle mi? - Herifin cevap verme- dero basını Almanya'dadır 8ZI ar 

miş olmasına taaccup etme- ve Nasyonal Sosyalist par- s k k k Dedi. uriye yü se omiserya-
mek lazımgeldiğini şimdi an- tisinin bu husustaki proğra- sının asarıatika ıervisi di-

lnadçı hamal, hiçbir he
yecan göstermiyor, istifini 

l bozmuyordu, ~bunun üzerine 

muvakkaten tevkif olunan-

Jarın ikametine mahasus dar 

bir höcreye götürüldü. 

Çavuş, maiyetinde bulu

nanlarla yalnız kalmıştı. Bir 

lahza düşündü ve sonra: 

- Bana şu getirdiğiniz 

sandığı aç\nız ki, raporumu 

yazmadan evel şu çapkının 
neler aşırmış olduğunu tes
bit edeyim. 

Dedi. 
Sandık kilitli idi. Beledi-

ye memurlarından biri elin· 
de bir çekiçle geldi ve bir 

kaç saniyede sandığın kilidini 
söküp attı. Memur, sandığın 
kapağını kaldırınca ürkek 

bir sesle bağırdı ve bir adım 

geriye çekildi. Zira sandığın 
içinde eşya değil, güzel bir 
kızın cesedi uzanmıştı. Bu
nu görünce, çavuşun bile 
benzi attı ve o ana kadar 
birçok korkunç hadiselere 
ıahit olduğu bald . , o bile 
ürktü. Merkezde bulunan 

diğer memurlara gelince, on

lara heyecan içinde olduk-

Jarı halde, sandığın etrafını 
kuşatmışlar ve güzel kızın 

nişını dehşetle seyire dal
mışlardı. Hamalı getiren me
murlar, bu manzara karşı· 

sında birbirlerine baktılar. 
Bunlardan biri : 

- Ah se1il ah! Benken
disini hırsız zannederek tut
muştum, meğer katil imiş 1 

Diyerek sandığın yanından 
çekildi .. 

Herkes, sandığın içindeki 
nişa bakıyor ve fakat hiç 
kimse el sürmeğe cesaret 
edemiyordu. Güzel kız ipek 

ladım. Sükut etmekte haklı mı, tamamen tatbik olun· rektörlüğü, (Tel Hariri) na-
imiş, fakat şimdi hapishane· muştur. Esasen diğer mem- mını taşıyan ve şimali Suri-
den getirir ve cesetle karşı- leketlerde hududsuz (bir fi. yede bulunan beldede icra 
laştmrsak acaba gene sükut kir hürriyetinin imkAnsız ol- edilmiş olan hafriyatın za· 
edecek mi? doğunu anlamışlardır. Bir bıtlarını bu günlerde almış· 

millet ancak deruni bir ina-
Çavuş hemen cevap verdi; 

- Öyle bir şey olamaz, 

zira iş çok mühimdir. Bu 

tır . 
nıç taşıdığı zaman büyük Bu hafriyat zabıtlarına ba-
eserler meydana getirir, bu lulırsa, Eti krallarının devir
inancı kırmak, ulusa karşı lerine ait ve takriben lsa-

vazife, amirlerimize aittir. bir ihanettir. Fikir hürriye-
Onların vazifesine müdahale ti ne demektir? Evvelce dan iki bin beşyüz yıl önce 
edipte başıma bela davet bir muharrir, muayyen bir bioa edilmiş olan büyük bir 
etmeğe vaktim yoktur. Siz siyasal gurubun, muayyen şato meydana çıkarılmıştır. 
lütfen sandığı kapayınız ve bir banka gurubunun veya Bu son buluşun Eti medeni· 
şu yatağın altına çekiniz! şirket gurubunun hizmetin- yetinin tarihine en kıymetli 
Birisi zaptiye nezaretine ve de çalı~ırdı. Fakat bir mu· bir ilave telakki edileceği 
diğeri de mahalle komise- harrir için muayyen bir ali- söyleniliyor. Şato asla harap 
rıne 

iki 
götürülmek 
mektub 

üzere kadar gurubu namına mı, değildir; bilakis çok iyi mu
yazaca- yoksa bütün bir millet, bü- hafaza edilmiş bir haldedir. 

ğım, hemen iki memur tün bir ulus namına mı ça- Asarıatika servisi, bafri-
yola çıkarılsın, asayiş reisi lışmak daha şereflidir? yatın neticelerinin kıymeti 
gelmedikçe biz kendi ba- Biz muharrirleri, partile- hakkında mahimattar olmak 
şımıza hiçbir şey yapamayız. rin ve ekonomi gruplarının maksadile, mahalli hafriyata 

Dedi. küçük düşürücü ve şeref memurlarından birisini yol-
( Devam e<ler.v.1' ) kırıcı tabiiyetlerioden kur- lamıştır. 

l;;Bir Asi{ Ge~esi~ • 
• 

İzmir'lilerin Şimdiye Kadar Görmedikleri GOzellikte Bir Şaheser, Nevyork 
l\letropoliıan Operasının Bf\tnn Kndrosuuun İştirakile Ve Bu Operanan Ba!f 

l\Iuganniyeei Olan Billur Sesli Gilzcl Yıldız 

GRAC MOORE 
ile Beynz Perdenin Çok Sevilen Bliyflk San'atktlrı 

TULLIO CARMINTI 
Tarafından temsil edilen bu san'at harikasında heyecanlı bir meyzu ile 

beraber Karmen'dcn (Lamour est cnfaut de Boheme) ile Traviat'dac Birindisi 
Ve MADAF BUTTERFf_, Y'in 3 ilncn \'e 4, nncil perdeleri 

Tayyaıre Sôlillemasofil<dla 
AYIUCA: FOKS ( DÜNYA HABERLERi ) 

Miki King Kong ile Makine adamın boks maçı 
SEANS SAATLERİ - Her gün 15 - 17 - 19 - 21,15 Cumartesi 

13 - 15 Talebe seansı, Pazar 13 de ilavt~ seansı 

mış, hepsi satılmıştır 
Piyasa raporu: 

Tütün piyasası iyi bir şe
kilde kapanmak üzeredir. 
Marmara' da zürra elinde 
satılmamış tütün kalmamış
tır. Samsun, Tokat ve Art
vin'de az miktarda tütün 
kalmıştır. Bu tütünlerin hafta 
içinde satılacağı muhak
kaktır. 

Yunan tütün ihracatçıları 
federasyonunca alınan malu
mata göre; içinde bulundu· 
ğumuz mahsul yılının ilk do
kuz ayında yani l Eylül 1934 
ten Temmuz 1935 sonuna 
kadar, gerek 1934 rekolte· 
sir.in ve daha önceki rekol
telerin sürümü, gerek piya
saya ağırlık' veren stokların 
azalması ve ihracat bakım
larından tütün muamelatı 
çok hararetli ve ıayanı mem 
nuniyet olmuştur . 

Tütün piyasası faaliyeti 
şu suretle bülisa edilebilir. 

Resmi bilgilere göre 1934 
yılı rekoltesi 31.303,225 ok
kadır ( 1933 te 39,257,244 
okka ) geçen yıla nisbetle 
azalma yüzde 20 dir. 

1934 yıh milhsulünden 
başka mahsul yılının başında 
1933 yılına ve daha evelki 
yıllara aid stoklarda vardı. 
Köylü elinde bulunan bu 
eski mallar 5 milyon kilo 
kadar tutuyordu. 

Mevsim başında Yuna-

nistan'ın bütün arzı, bunlarla 

beraber, 36,000,000 kilodan 

ibaretti. Bu miktar 1933-34 
mevsimi arzından yüzde 18 
eksikti. 

Randmandaki bu eksiklik 
şark tütünü yatiştiren öbür 
ülkelerde, yeni Bulgaristan' da 
ve ülkemizde de görülmüş
tür. Buna mukabil bir ta-
raftan acun piyasa durumu· 
nun düzelmeğe doğru gittiği, 

diğer taraftan da şark Ul· 
tiinü kullanan ülkelerde 
yogaltırnın arttığı için alıcı 
ülkelerde Yunan tütün pi
yasasına karşı eşi görülme
dik bir ilgi uyandı. 

Bunun için mevsimin ba
şından beri, yani Eylül 1934 
ten itibaren, 1934 mahsulü 
ve köylü elinde bulunan eıki 
yıllara aid mabsull~r üze
rinde piyasada pek canlı bir 
hareket başlamış ve 1935 
Haziranın sonuna kadar ara 
vermeden sürmüştür. Bu 
tarihe kadar yapılan alımlar 
35,000,000 okkayı bulmuı· 
tur. Bunun 5,000,000 okkası 
eski mahsul 30,000,000 u da 
1934 mahsulüdür. Bu suretle 
eski ve yeni ne kadar mal 
varsa hepsi tükenmiıtir. 

Gençlerimizin ·düşündükleri: 

'fürk ulusu 
Büyük iktısad zaferini 

de kazanacaktır 
Uzak ve yakın tarihimizin 

sahifelerir i birer birer ka-
rıştırırsak Tllrk ulusunun 
muazzam inkılaplar, devrim-

ler yarattığını büyük zafer
ler, utkular kazandığını 
aşikar bir surette görürüz .. 

O; tarihte bir devri kapa
mış, yeni bir devir açmıı. 
Bir çığrı kapamıı, yeni bir 
çığır açmııtır. Uzaklara git· 
meğe ve aramağa hacet 
yok! 

işte . dünkü "Erginlik sa
vaşı": Türk'ün en büyilk 
zaferi.. Şimdi karşımıza ga
yet mühim bir mes' elenin 
çıktığını görllyoruz: lktısad 
ve tasarruf sabası .• 

Lozan sulh konferansında 
Loit Corç : "Türklere ne is
terse veriniz. Nasıl olsa bir 
-Deı:amı 4 ün~i sahifide-

lzmir vakıflar direktörlilğünden: 
Gerenlik mahallesinde kırım sokağında 24 lira senelik 

kiralı ve 35 oo. Jı evin icarı on iÜn için artırmıya çıka· 
rılmııtır. ihalesi 23-12-935 pazartesi günü saat 15 dedir. 
isteklilerin müracaatları. 13·18-23 3985 

lzmir milli emlak m ndürlüğünden: 
Narlıdere köyünde urla şosası üzerinde 41 metre mu· 

rabbaı 5 taj numaralı arsa 20,40 
Karantina iskele caddesinde 70 kapu 58 taj no. 374 

metre murabbaı arsa 187 
Birinci karalaş 9 eylül sokağında 16, 16-2 numaralı 

215 metre murabbaı arsa 107,50 
Burnova havuz başı mevkiinde 75-1 numaralı 377 

metre murabbaı harap tabakhane arsası 75,40 
Burnova havuz başı mevkiinde 75-2 no. 2485 metre 

m. arsa 
" " ,, " 75-3 no. 356 metre m. arsa 

Bornova havuz başı mevkiinde 75-4 no. 54 metre 

129,25 
90 

· murabbaı davarlı harap dükkio arsası 26 
Burnova bedava sokağında 10 taj no. arsadan müfrez 
ve yıkık minare yolundan cephe alan 3 parsel no. h 

570,03 metre murabbaı arsa 
Burnova bedava sokağında 10 taj no. lı 356,15 metre 

murabbaı arsa 
Bornova bedava sokağında 10 taj numaralı arsadan 
müfrez ve yıkık minare yolundan cephesi olan 637,47 

metre murabbaı 2 parsel numaralı arsa 
Göztepe mahallesi mesire çıkmazında 2no. tajlı arsa met 

2 eski 381-35 

142,60 

106,85 

159,40 
100,00 

Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile öden· 
mek üzere mülkiyetleri 23-12-935 pazartesi günün saat 14 
de ihale edilmek üzere artırmaya konulmuştur. Alıcıların o 
saatte milli emlak müdüriyetinde müteşekkil satış komis-
yonuna müracaatları. 6-18 3927 
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Baştarafı 2 inci sahijedc

sahip olmuştur. Alman basını 
bir mevzuu ele aldığı zaman 
büyük bir mes'uliyeti de yük
lendiğini tamamen takdir 
eder. 

Basın, bilhassa okuyucuları 
en fada alakadar eden mev
zularla meşgul olmalıdır . 
O zaman okuyucu derhal baş 
makaleye müracaat ede -

cek ve ilgilendiği mevzuun 

hiç bir şüphe bırakmıyacak 
derecede aydın bir şekilde 
izah olunduğuna kaoi ola
caktır. 

Biz ecnebi basınına nasi-

hatlar vermek istemiyoruz, 
fakat ayni zamanda da on
ların bize akıl hocalığı et
mesine mani olmalıyız. Biz 
harice karşı büyük bir teenni 
ile hareket edeceğiz ve ora 
hidiselerini üçüncü rayih 
noktayı nazarile mütalea 
etmiyeceğiz. Hariç, Nasyo
nal Sosyalist değildir, ve 

Nasyonal Sosyalizmin bir 

ihracat mali olmadığmı söy

lediğim zaman bunu kuru 
bir lif sanmayınu. Eğer 
elimizde olsaydı, bunun bü
tün haklarını kendimize 
hasrede rdik.,, 

_:. .. . . :. . ~,, •' . .f• . . .. . . 

BAŞ DURAK 

HAMDİ (NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz ve ucuz mır. ve hı· • 

\'alf't çeşitleri satar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa süzUlmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞ DURAK 

Hamdi Nnzhet 

Sın HAT EzANEsı 

vv. ~"'. 

1 er Zee 
& Co. 

an 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNİE 
"ISERLOHN" vapuru ha

len limanımızda olup Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yllk almaktadır. 

0 INOIA11 vapuru 17 Bci. 
kanunda bekleniyor, Ham
burg ve Anversten yük 
çıkaracaktır. 

"HERAKLEA,, vapuru 23 
Bci. kanunda bekleniyor, 27 
Bci. kanuna kadar An

vers, Roterdam, Ham bur g 

ve Bremen için yük ala

caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES
NEVYORK 

"EKSARCH ., vapuru 15 
Bci. kanunda bekleniyor, 

Boston, Norfolk ve Nevyork 

için yük alacaktır. 
11EXAMELIA,, vapuru 17 

Bci. kanunda bekleniyor, 

Norfolk ve Nevyork için 

yük alacaktır. 
"EXCHANGE,, vapuru 22 

Bci. kanunda bekleniyor, 
Norfolk, Nevyork için yük ' 
alacaktır. 

sı Limitet vapıı , 
acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel. 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Lonclra ve HuU hattı: 

" BULGARIAN 11 vapuru 
1 ilk kanunda gelip 21 ilk 
kanuna kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" GRODNO. ,, vapuru 20 
ilk kanunda Londra, Hull ve 
Anversten tahliye~ edip ayni 
zamanda Londra ve Hull 
için yük ~alacaktır. 
Liv<~rpool hattı: 

" ROUMELIAN " vapuru 
l ilk konunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bulu
nacaktır.!! 

"FLAMINIAN,, vapuru 23 
ilk kanunda Liverpol ve 
Svvenseadan tahliyede bu
lunacakır. 

DDUTSCHE LEV ANTE
LINIE 

"MILOS,, vapuru 16 ilk 
kanunda Hamburg ve Bre-

menden gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

Not: Vu.rut t a rihleri ve 
vapurların isimleri üıerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

"EKSILONA., vapuru 26 rına yük alacaktır. 
Bci. kanunda bekleniyor, JOHNSTON VV ARLFN LI-
Nevyork için yükliyecektir. NE - LIVERPUL 

ARMEMENT H. SCHULDT :· JESMORE" vapur~ 14 
Bcı. kanunda bcklenıyor, HAMBURG 

S B 1 "NORBURG,. vapuru 30 

r-- ümer an i--•ı Bci. kanunda bekleniyor, 
Anvers, oterdam ve Ham-

Liverpul ve Anversten yük 
çıkarıp Burgas \•e Köstence 
için yük alacaktır. 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağJa-
mı, eıı ucuzu eu güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesan·') kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköv bezleri 

ol 

Sümer Bank yerli mallar 11azaı .. 
lzmir şubesinde bulursunuz 

.. ,-

burg için yük alacaktır. 

DEN NORSEE MIDDEL
HA VSLINJE (D-S. A-S. 

SPANSKELINJEN) 
QSLO . 

"BOSPHORUS" vapuru 16 
Be~. kinunda bekleniyor, 

•oieppe ve Norvecl imanla-

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri iizerine mes'u 
liyet kabul edilmeı. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, gel-

girişilmez ... 

IstanbuJ ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları 1'ilrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fork lirası 
İstanbul Bah~ kapı dfüdüncü Vakıf ban 30 - 40 

laka (Okamcntol) 
~ öksnrn k şekerle- ~ 

rirıi tc•·rfibf! t'di-~ 

ıiz .. 

Ve l'Orjt·u ~nlıupuı 

en llstnn bir mns-

bil ş(•keri olduğu-

nu uuutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

~ 
~ :o 

1// 
I I 
/ 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda bulunur 

~~~I Ambalaj ve komprımelerın uzerır.dc halis· 

ligın tımsalı olan •• ıııarkas•nı arayını z 

F ra e i Spe co 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUM PANYASI 
"UL YSSES,. vapuru elyevm 

limanımızda olup Anvers,~ 
Roterdnm, Amsterdam ve 
Hnmburg lioıanları için yük 
alacaktır. 

" HERMES ,, vapuru 8 
lnci kanund beklenmek t e 
olup yükünü tahliyt:den 
sonra Burgas, Varna ve 
Köstence limanları için yük 
alacaktır. 

" ORESTES 11 vapuru 16 
l nci kanunda gelip 20 l nci 
kanunda Anvers, Roter
dam, Amsterdam ve Ham-
burg limanları için yük 
alacaktır. 

SVENSKA ORİENT 
LINIEN 

"GOTLAND,. motörü li-

M tice 1 li t han esi 

Ali AgnJı 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
tı i11cı /Jcyler Sokağı N. 68 

Telefon 3452 

IK ijj liU I 

N« 
, o .11 ıwr ıı-· Sıhhat sOrgiln 

haplarını Maruf 

ecza · depolarından 
Yeni Kavatlar çarşısı ~atılık nıotör 

l 2 beygir kuvetinde (Diz'!l) 
markalı az kullanılmış ,ir 
~otör satılıktır . Taliplerin 
idarebanemiıe milracaatlan 

. . . 
ve t'C7.anele.rtl~n No. 34 
arasınlur. 

ilin olunur. 



~ıı· jf . '1 (UJuıaJ Birlik) 

SON , TELG~AF-LAQ . . ' ' ~:· : . ,. ' ... ~ . . . ·... . . ·'. 

Ankara Fransız sefarethanes ~ katiplerinden hiı·inin, 

gazetesinde çıkan küstahca mektubu .. 
1
0rdre 

Istanbul 18 (Özel) - An· 
kara Fransız sefarethanesi 
kitiplerinden birinin, Ordre 
ııazetesinde çıkan aleyhimiz 
de yazılmış bir mektubu 

llzerine beyanatta 
Franaanın Türkiye 
elçisi M. Kamerer 
ki; 

bulunan 
büyilk 

demiıtir 

- Türk • Fransız dostlu· 
ğunu bozmak iatiyen bu bu
dalaca neşriyattan dolayı 
hlikiimeti metbuam nezdinde 

şikAyette bulundum ve mü
teessif olduğumu bildirdim. 
Fransa ile Türkiye arasında· 
ki siyasal münaaebat, bir 
kelime ile milkemeldir.,, 

• • • 
Aleyhimizde neıriyat ya· 

pan gazete, Pariı'te münte
tir Ordre gazetesidir. Ve 
Ankara Fransız sefaretha
nesi katiplerinden birinin 
dostuna yazmış olduğu bir 

mektubu "Türk dostluğunun 
bir haddi vardır. Türk'Jerin 
nankörHlğU .. Türk'Jerin Fran· 
sız düşmanhğına makabele 
etmek zamanı gelmiştir!" 

Başlığı ile neşretmiştir. Bu 
yazıyı aynen naklediyoruz: 

11Türk'Jerle mUnasebatımız 
gittikçe güçleşmektedir. Türk 
matbuatı bizim aleyhimizde 
fevkalade suiniyet gösteriyor. 
M. Lavala açıktan açığa ir
tikap isnat ederek, hemen 

--~--------------.. ··~M...-.•+•-tıtM41 .. ~----------------

ltalyan'lar 
Mukabil teklifle
rini hazırladılar 

Loodra 17 (Radyo) - Ro 
m•'d•n gelen haberlere gGre 
İtalya bOlıtimeti; ıalb tf'klif tne 
kartı ıu tekliflerde buluna 
e1k.tar : 

1 - hılya'y• tekli f olooıo 
lıtlımar bOlgeıl Mııır ve Sadıo 
hududun• yıklıotırılmalıdır. 

2 - Hıbtiletıo'a Kızıl de· 
ulz Qzerlode Aıısab limanı ye 

rloe yent bir lfmın knrwuı 

tein Erltr"'dfln geç~r.ek bir 
ıoprak eerldt -werllmeıl mova· 

fıktar. 

3 - ltılya'ya t11letmek Qıere 

Vf"rllecek bOlgeyl Adl11 Ababa'· 
nın doğusundan geçerek .Ma 

ınnyı ba~layıcak bir demir· 
yola loıaaına masaade edilme· 
ildir. 

4 - Hun bOlgeelode hal 
yı'ya r.konomlk menfeatler 

temin edllmelıdlr. 
5 - Tlgre'otn mokaddu 

tehlrlerlnden Aluom geri ve 
rllmlyecektlr. Çdoktı bOyfe bir 
hareket yapıldığı taktirde Da· 

b,.t'lerln boradaki halktan kanla 
bir tekilde intikam ılmağı 

kalkıııcaldarı muhakkak HJ• 
layor. İtalya buna mOsaadc 

l!demn. 
1ogillz ılyaaal çnenleri, hal 

yanın hakiki dilekleri banlar 

lıe kabinenin bu teklif 1 hemen 

reddedeceğlol bildir mektfldlrler. 

1ıalya'orn; FraÖıız lnğlllz tekltft 
kartııında ha iki hakdmetln 

alaca~ı •niyeti lıkandtl etmek . 
makndile böyle bir teklifte 
balcnıcağını tahmin ediyorlar. 

Londra rlıt bakanlığı çevenlerl 
bo teklldekl İtalyan teklif l erl 

nln kat'Jyyeo nazarı hlbın 

ıhnmıyıcağını blldlriyor lar. 

Roma, li (Radyo) - HıHe 

ıjanıı aytarı bildiriyor: lt11lya· 

nın ıulh pltnına nrect'ğl ce 
vabı bir mflddet daha geciktir· 

mek mOmkftn olacakbr. 
Konseylo ve Londra ile Pa 

rl.te dış ıly11a hakkındaki gO · 
rtlomelerden ıonra ltılyanın ya· 
pacığı teklif belli olacektıı. 

Bo gornımelerln neticesi ınla· 

tıldılı.tan ıonu Iıalyı ; teklitlol 
bildirecek tir. 

İııtanbul, 17 (l\ıel) - İtalya, 
. ıulb projeıloe makabil teklif· 

terini hazarlımıııır. Bo teklif· 
lerlo, bugan yarın uluılar ıoa 

7e eılne verllmeıl bekleniyor. 

Dış hakanımız Laval'la 

uzun müddet konuştu 
Tevfik Rüşdü Aras'ın, Müsvü Ave-., 

nol'la da yaptığı göı-ilşınelere 

önem veriliyoı· 
Iıtanbul, 18 (Özel) - Dış 

işleri bakanı Tevfik RiltdU 
Aras, dün iCCe oraya ıclmiş 
olan Fransız başbakanı M. 
LavaUa uzun müddet ko-

nu9muıtur. 

Tevfik Rütdll Aras, bun · 
dan sonra uluslar kurumu 
genel ıekreteri M. Avenolla 
da konuımuştur. Bu konuı · 
malara öoem verilmektedir. -----------· _,... ______ _ 

Konseyin vereceği ka
rar ll{~ olacak? 

(Taymis) gazete,,i, ltal ya'nın fena bir 

yol takib ettiğini yazıyor 
Istanbul 18 {Özel)- Taymiı cevabi notaları liıerinde pek 

gazetesi, ltalyan'larin sulh fazla durmadan kat't bir ka· 
tekliflerini müsait görmedik
leri hakkındaki haberler llze· 
rine, Italya'nın fena bir yol 
takip ettiğini ve ıulha yanaı· 
madığı takdirde büUln diin
yanın aleyhine döaeceiini 
yazmaktadır. 

Londra ıiyaıal mahafilinin 
kanaatine göre, Cuma gllnU 
toplanacak olan uluslar ku
rumu konseyi, muhariplerin 

rar verecek ve bu karar, 

derh•I muhariplere bildirile· 
cektir. Kararın ne mahiyette 
olacajı henüz belli değildir. 

ln2iliı deleıeai Lord Ede· 
nin, uluslar kurumunda Oye 
bulunan devletlerin, müıterek 
bir cephe teşkil etmeleri 
hakkında bir teklifte bulu-
nacağı ı6yleniyor. 

SON DAKiKA: ........................... 
Soın.alide kolera hasta · 

lığı baş gösterdi 
Bütün gayretlere rağmen hastalı· 

.. 
gın önüne geçilememektedir 

lıtanbul 18 {Özel) - Son gelen haberlere g6re, ltalyan 
ıomaliıinde kolera hastahğı bat göıtermiıtir. Halyan ııh· 
hiyeıinin gösterdiği bütlln tekayyiltlere rağmen hastalığın 
6oUne geçilememektedir . 

Eşrefpaşa kamun 

kongresi 
Dün gece C. H. P. Eşref

paşa kamon kongresi ily6n 
kurulu baıkanı Avni Do· 
ğan'ın başkanlığında top
landı. Bir yıllık it raporu 
okunub ocakların dilekleri 
dinlendikten · ıonra aynen 

kabul edilerek aeçim yapıldı. 
Yeni ıeçir.nde kamun y6n 

kuruluna Haydar, Ahmet Ôz· 
girgin, Bihter Meriçli, Ali 
Ulvi ve Raif Kiraı ıeçildi
ler. Müme11illiklere de Raif 

, Kiraı, Ahmet Özıirgin, Muı
tafa Akmeriç ve miltekait 
Rllttll ıeçildiler ve konıre 
de ıona erdi. Yeni bey' ete 
muvaffakiyetler dileriı. 

herglla gazeteler hilcum edi
yorlar. Fransanın ltalyan-Ha· 
beş davasında uzlaştırma ta· 
raftarı olması onun aczine, 
kararaızhğına atfediliyor. Se· 
fil, geri ve ağar vergiler al· 
tında ezilmiı olan Türltler 
bizi, milli sermayemizi idare 
edememekle ve medeni mil· 
Jetler ıilıileainde altıncı, ye· 
dinci derecede gelmekle it· 
bam ediyorlar. Pariı ölmilf, 
Fransa can çekiımektedir. 

"Bu hücumlara karıı bi
zim F ranıız gazetecileri ne 
cevab veriyorlar? Hiçi. Eıek 
11çmaJarı! Kamiliıt Türkiye 
birkaç yllz kilometroluk yol, 
llç dört fabrika, çöliln orta
ııada birkaç milıtekreh bina 
yaptı, diye mucizeden hah· 
sediyorlar. lıtanbul;yıkılıyor 
en iyi aan'atkirlara koiulu· 
yor, Hayiş pek giiç muha
faza ediliyor. Bilyllk tehir· 
lerio kapılaunda adam öl· 
dürülüyor; yabancılar tahkir 
olunuyor.,, 

'fürk ulusu 
Bil yük ik tısnd zaterini 

de kazanacaklar 
Baµorafı 2 İn<·i sahifed~ 

a-lla gelecek ve ekonomik 
11kınh çemberi içinde dara· 
lacaklar, bizzarur bi:ıe yal
varacaklar." demiıti. 

Bua-lln Tilrk uluıu yaptıiı 
muazzam eserlerle bu ıöztın 
ıırf kura, boı Ye mantıkıız 
bir ı&ı oldutunu biltlln acun 
uluılarına iıbat etmiı bulu
nuyor. Çok tabii bulmak ıe· 
rektir ki, ıiyaıal, tllzel, aoı
yal deiiımelerde bliyllk mu· 
vaffakiyetler ıöıteren Tllrk 
uluıa, ekonomik ıahada da 
ıeri kalamaz. Banu da diier 
itler ıibi muvaffakiyetle ba
ıaracak ve acun ulusları ara· 
ıında llyık olduiu mevkii 
alacak, bu onun içia zafer· 
lerin zaferi olacaktı. 

lıte Karam&rael, Hereke, 
F eshane, Bakırköy •e Kıty· 
seri fabrikalara .. 

Bunlar her Tllrk'ün 16i· 
ıilnü gurur ve iftiharla ka· 
bartacak eserlerdir. Ey, Tllrk 
evlldı: Iıte kendi varlıtının, 
kendi benliğinin, kendi mev· 
cudiyetinin eserleri olan fab
rikalarırı mamalltandaa kul
lanmayı bir vatan ve millet 
borcu bil.. Bu kudaal ve 
uluaal ödevi benimıediiin 
rllndllr ki, biz bu ıaf eri 
1'azanacatız. 

(Yerli malı kullan) elimle· 
ıini yalnız etyanın llzerine 
yazmakla kalma. Onu ta 
kalbinin derinliklerine göm 
ve yaı. 

Yaz ki, bu millete yaraıır 
hakiki bir fert olduğunu 
sıöıtereıia. Yaz ki, bu son 
zaferi de kazanalım .. 

Erkek Öğretmen 
Okulu ıon ıınıf 

talebesinden 

RAiF GOL TEKiN 

18 Birinci kinun 935 -· Otuz Tabutlu Ada 

Tefrika sayısı : 6 
- Blrinl'i Kısım: VERONİK -

Üç kadın bilhassa uzak- dütünüyor; Vorski ile nasıl 
larda, ufuklar, yakın bulun· seviştiğini, nasıl kaçmldığını, 
makta ve pereton uıül el- nasıl evlendiğini, babasınm 
biıeler giymit idiler. Tam ve çocuğunun naaıl öldü
ortada bulunan resim idi, ki ğünil birer birer zihninden 
Veroniki dehıet içinde bıra· geçiriyordu. Buna rağmen de 

lkıyordu! Büyükçe bir ~taç metruk kulübe, kulübede 
kütüğü, ufku iki dal ile bir kolu keıik, ceıed, ceıedin 
haç teşkil ediyor ve kadın elinden çıkan mahud resimli 
da buna raptedilmiı bulu- kiiıd aklından bir türlü 
nuyordu. Kadının el ve ayak çıkmıyordu. 
ları mıhlanmıı değildi; fakat - Arkası lllır -

kalçalar1ndan koltuğuna ka· 
dar bir ipte kntnğe aarıtmı1tı . Bir Askeri Heye

timiz Belgrad'da 
Bu kadının elbisesi Bretonun 

elbiıeıi değildi. Uzun bir 
gömlek giydirilmiı, bu suretle 
itkence ile zaiflamıı kadını 
bir derece daha zaif ve uzun 
göstermekte idi . 

Bu kadının yüzünden müt· 
bit bir iztarap ve korku oku
nuyordu. 

Ve bu kadın, Veronik 'io 
tam kendiıinin resmini tu · 
vir ediyordu. Hem 20 yaıında 
olduiu zamanlardaki vaziyet 
ve halini göltermekte idi. 

Resmin lizerinde ıene o 
Oç harf V. d' H. imzası 
vardı, ıene Ver~nik'in 14 
ıene evcHne kadar kullao
dıj'ı imzaoın ayni olmak 
ıartilel 

Veronik uzun bir müddet, 
dütündll kaJdı; mazisini dü
tlindn, hatıralarını yokladı , 

Buiüokil bu gari b ve kor
kunç vaziyetle eski bidise· 
Jer arasında bir münasebet, 
bir irtibat aradı, durdu! Fa
kat bu hususta en kUçük 
bir hal yolu bulamadı . Gör
düiil resim, okuyabildiii 
rarib kelim• ve cllmleler, 
Veronik'e bir tllrlü bir mı· 
na ifade etmiyordur 

Birçok defalar kltıdı tet
kik etti , nihayet hiçbir 
mlna çıkaramadıiı için bu 
kiiıdı parçaladı, kllçllk kil· 
çllk yapb ve atb. Esen rüz
ıir da bu küçllk kiiıt par· 
çacıklarını aldı, 16tilrdO 1 
Soa kij1t parçaıı da uçun· 

ca, Veronik kararını verdi, 
kul&benin kapııını kapatarak 
k6yiln yolunu tuttu . 
Maksadı zabıta ve adliye· 

yi bu hldiaeden haberdar 
etmekti . 

F akıt eve bir ıaat ıonra 
Fauet kaıabacıjı belediye 
reisi ve kar bekcisi ile bir
lilde döndllğli vakit, kulil· 
beyi bom-boı buldu 

Ceaed, kaybolmuıtu! 
Veronik cidden garib ve 

mllıkül vaziyette kaldı; ıaı
kın gibi olmuıtu; kendisine 
sorulacak ıuallere cevab ve· 
recek kabiliyeti kendiıinde 
16rmiyordu. Bunun için, otel 
ıabibinden bu yolun takibi 
ıaretile en yakın ıimendifer 
iıtaıyonana ıidilib, gidilmi· 
yecetiai ıordu. Bu ıuretle 
Pariı'e d6amek niyetinde 
idi. Skaer ve Rosporden 
iıimlerini öjrendi, bir araba 
kiralayarak, hemen yola 
çıktı. 

Fakat yol ·uzundu; klb 
dikleıiyor, klb ovalara ini
yordu. 

Veronik bu yolun uzun· 
lujunu farketm~ordu; yalnız 
buıla• kadar olan maziıini 

Istanbul, 18 ( Özel ) -
Sofya iazetelerinden biri; 
general Asım'ın başkanlığın· 
da bir aıkeri heyetimizin 
Belgrad'a gitmiı olduğunu 
yazmaktadır. 

Kuduz Mu? 
bir canavar 30 ko

yunu boğazladı 
Evvelki gUo Salihli 'den 

lzmire getirilmek Uzere yol.a 
çıkarılan bir koyun sürüsüne 
Pınarbaşı köyü civarıoda 
bir kurd hücum etm iş ve 30 
koyunu boğazladıktan sonra 
15 koyunu da ısırmış ve 
kaçmıştır. 

Canavarın kuduz o ma sı 
ihtimaline binaen ısırılmış 
o'an hayvanlar ieıilmiyecek 
ve müşahede altına al tın a · 
caktır. 

Hava tehlikesiue 
karşı maskele-
me tecrübeleri 
-B<Jlıaraft birinci sahifedc

dGrCUecekllr. 

6 - Nakil vaııtaları dene · 

me baıtayınca fenerleri lh· 
dGrCllecek .e yolun kenerını 

çekilecektir. Yol a~ızları "at'· 
lyyen kapatılmıyacaktır. Tram 

nylar oldukları yerde kalacak 

n ıtıklarını ıOndGreceklerdlr. 

7 - Butalar için doktor 
gOtftrmelı.: nya dokıora haltı 

gOtOrmek lhım olureı pollı 

karakoluna haber verilecek ve 

boolau tıtıyacak oıomobllerJn 

atıkları da mHkelenecekılr. 

8 - Aile relılerl, mtleeaeıe 

n tlcarethıd" ıahlplerl ha kı . 

yıtl•rı tatbikinden mee'uldftr. 
ter. Yapamıyaolu cnalıodırı· 

lacaklardır. 

9 - Hı" hGcoma baldkt 
lmlt gibi hareket edilecek, 
herku yaya kaldırımlarında 

kaldmmlarıadı gezinecek Hta 
duracak Ye yollar bot bır1kı · 

Jacaktır. 

ikinci icr• memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı hapiı 

edilip durmada iki tarafın 
zararını mucip olduğu teıbit 
edilen kahramanlar mahalle• 
sının ıehitler caddesinde 
kAin muıtafa a-aybinin bah
çesindeki muhtelif sebze mah
sulü toptan açık artırma ıu· 
retile 9-12-935 perıembe güntl 
saat 11 den 12 ye kadar 
icra kıhnacaiından taliplerin 
o aaatta mahallinde memura 
mtıracaatları ilin olunur. 


