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Amerih·a 

fevkalade tedbirler alınmıf 
bulunuyor. Liman komutan· 
hiı, gördilğli lüzum üzerine 
limanı boıaltmaktadır. 
Pire limanında senelerden 

beridir bağlı duran birçok 
Yunan vapurları ltalyanlar 
tarafından erzak ve saire 
taıımak için kiralanmııtır. 
Pire limanının bu hafta için· 
deki boşluğuna bu bidiıe de 
sebep olmaktadır. 

Karar \1erildi 
ltalya'ya boykot ilan 

olunacak 
lıtanbul 16 (Telefon ) -

Tali komite dün Cenevre'de 
toplanarak ltalya aleyhine 
alınacak olan üçlincll recri 
ted\Jirleri de konuımuı ve 
ntticede kararını vermiıtir. 

• ULUSAL '9 

donanmasından bazı bıiyıil• 

Bu karara nazaran, har· 
bın devamını kolaylaıtııacak 
olan her cins iptidai madde· 
lerin ltalyaya ıev ki yasak 
edilecektir. Sosyeteye dahil 
bütün devletler, ltalyaya 
ham madde •ermiyecekler· 
dir. 

Bundan baıka gene ayni 
devletler, ltalya ile olan eko· 

YAKINDA BAŞLIYORUZ 

{!Cmiler . ı"'~ 

Bu kararların ltalyada çok 
büyük akisler yapması bek· 
lenmektedir. 

~~~--------~~ 
Eskişehir 

Uçmanları birinci 
geldi 

lstanbul 16 ( Telefon ) -
Geçenlerde memleket dahi
linde bir hava tilrli yapan 
uçmanlarımızın aldıkları ne· 
tice çok muvaffakiyetli glS· 
rülmüıtür. Uçuı ve verilen 
ödevleri iyi baıarmıt olmak 
noktasından Eıkiıebir tay· 
yare kulübü birinciliii ka· 
zanmııtır. 

Genel kurmay bu bölllill, 
bir .. Cumuriyet kupaıı,, ver· 
mek ıuretilı taltif eclec:ektir. 

ikinci tabı 

Korku ''e telaş baş 
gösterdi 

istanbul, 16 (Telefon) -
Atina'dan haber veriliyor: 

Krallığın iadesi münasebe
tile bütün Yunaoistan'da için 
için kaynayan bir endişe 

başlamıştır. Cumuriyetcilerden 
bir çok zenginler, pasaport 
alarak lıkenderiye'ye hare
ket etmişlerdir. Cumuriyet
cilerin ileri gelenleri kralın 

Yuoanistan'a dönmesini mü
teakib kendi aleyhlerine 
yapılacak ıiddetli muamele
lerden korktuklarını ve 
bundan ötllrli ana vatanla -
rını terketmeğe mecbur kal-
dıklarını söylemektedirler. 

Kanlı 

Muharebeler 
Ras Seyyum İtalyan· 
lardao 2 bin esir aldı 

lıtanbul 16 (Telefon) -
Pariıten mllıtacel iıaretile 
alınan bir telgrafa göre, Raı 
Seyyum kıtaatile ltalyan aı· 
kerleri arasında Adua önle· 
rinde çok kanla muharebeler 
batlamıttır. 
Raı Seyyum askerleri ltal· 

yanlardan, &nemli miktarda 
m&himmat •• iki bin e1ir 
almıtlardır. 

Donanması da Akde 
uize getiyoroıuş 

lstanbul 16 (Telefon} -
Henüz teyit etmiyen bir 

habere göre, Amerika do
nn amasından bir filo, Akde
nize gelmek üzere emir •I· 
mıştır. Bu filoya 35 dane de 
denizaltı gemısı refakat 
etmektedir. 

Habeşlere 
Her tarftun silah gön· 

derili yor 
lıtanbul 16 (Ôzel) - Ro· 

madan haber veriliyor: 
ltalyan matbuatı, dilnyanıa 

her tarafından Habeılere 
ıilib gelmeğe baıladıj'laı, 
baıta İngiltere olmak llzere 
Belçika, Mısır ve daha bir 
çok bükümetlerin Cibuti yo-
lile Adiı-Ababaya mlihim· 
mat gönderdiklerini yazmak
ta ve uluılar kurumuna tid
detle hücum etmektedir. 

(Jurnale d'ltalya), yazdığı 
ıon bir makalede lngaltereye 
karıı tiddetli ve ağır bir 
lisan kullanmaktadır. 

lıtanbul 16 (vzel) - ltal· 
ya baıbakanının, timdidea 
barıı temayülleri göıtermeie 
baıladıiı ve bu huıuı için 
V ati kanın araya rirmclini 
iılediti Pariıten haber ve· 
ri61or. 
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Ökeilrenler! iUut 

Ali Rıza 
~f ücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

• OJivier ve şüreka-
sı Limitet vapur 

acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Ellerman Linyn Ltd. 
Lh·erpool battı: 

"FLAMINIAN,, vapuru 16 
rinci teşrinde Liverpool ve 
Svvenseadan gelip tahliyede , 
bulun1cak ve ayni zmanda 
19 birinci teşrine kadar Li
verpool ve Glasgovv için 
yük alacaktır. 

" LESBIAN ,, vapuru 26 
B. teşrinde Liverpol ve 
Svvenseadan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teşrioe kadar Liver· 
pool ve Glasgovv için yük 
alacaktır. 

Londra hattı: 

" GASTILIAN " vapuru 
halen liınaoımızda olup 18 
teşrine kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"MARONIAN,. vapuru 20 
B. teşrinde beklenilmekte 
olup 28 B. teşrine kadar 
Londra ve Hull için yük 
alacakllr . 

.. THURSO,, vapuru 15 
8. teşrinde Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

'
1ADJUTANT" vapuru 30 

B. teşrinde beklenmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır. 
Deutsche Le'vante Linie 

"SOFIA,, vapuru 28 B. 
teşrinde Hamburg, Bremen 
ve Anversten beklenilmekte 
olup tahliyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlann isimleri llzerine 
deiiıikliklerdea mes'uliyet 
kabul edilmez. 

lstanbul sabık Ale-;-d;;
Sıhhat Yurdu hekimlerin· 
den. 

1 laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle· ~ 
rini tt"crObe edi-~ 

DOKTOR 
Süleyman Sırrı 

Hasta kabulilne başla· 

mıştır. Akciğer Veremi 
Hava verme usulile tc· 
davi edilir. 

Tire - Tahta Kale Geçi· 
di. No. 19·1 

~---·----# ihtiyat zabiti 
olacaltlara! 

lzmir askerlik şubesinden: 
ihtiyat zabiti yetiştirilecek 

kısa hizmetlilerden 330 do· 

ğumlu ve bunlarla muamele 

görenler ve daha evvelki 

doğumlulardan olupta muh· 

telif sebeplerle geri kalmış 

olanlardan yalnız askeri yük· 

sek ehliyetnamesi olanlarla 

deniz sınıfına ayrılmış bulu· 
nanlarda dahil olduğu halde 
1 ikinci teşrin 935 ihtiyat 
subay mektebinde bulunmak 
üzere sevkedileceklerinden 
25-11-935 tarihinden itiba
ren yerli ve yabancı bilumum 1 

kısa hizmetliler askeri yük
sek ehliyetname hüviyet 
cüzdanı ve mektep şahadet· 

1iz .. 

Ve Pnrjen ~abapın 

en astnn bir mns

hiJ şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

~ ca 
~ 

J-i 
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Kuvvetli mflshil __. 

istiycnler Şahap 

Sıhhat sftrglln ~ 
haplarını ~laruf ~ 
ecza depolurandan 

ve eczanelerden 
nro8mlar. 

nameleri beraberlerinde ol· 
duğu halde şubeye müra-
caatları. 

Tam vaktinde mektepte 
bulunmayacaklar hakkında 
kanunu· muamelenin tatbik 
olunacağı ilin olunur. 

Jstanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Türk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000"fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

BAŞDURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve m•uz ilaç 

"'e tu\•alct çeşitleri satar. 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNlE 

için yük alacak olan vapurlar ,-

"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eyliile kaclat 

~~~~ ~ 
•VVINFRIED,, vapuru ha· 

len limanımızda olup Roter

dam ve Hamburg için yük 
atamaktadır. 

u TROJA ,, vapuru halen 

"ACHILAS,, vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar 

alacaktır. ...J-4 1 
"HERCULES,, vapuru 7 1 nci teırioden 12 1 aci ter,.. 

kadar yük alacaktır. 
"HERMES,, vapuru 21 1 nci teşrinden 26 1 aci t# 

limanımızda olup Hamburg 

ve Bremen için yük almak· 
tadır. 

uvv ASGENVV ALO,, va-

kadar yük alacaktır. . td" 
"GANYMEDES,, vapuru S 2 nci teşrinden 8 2 ocı 

rine kadar yük alacaktır. ti 
Burgas, Varna ve Köstence limanları için yllk alacak# 

uHERMES,, vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar 

yük alacak. 

puru 14 Bci. teşrinde bek

leniyor, 14"Bci. teşrine kadar 

Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yllk ala· SVENSKA ORIENT LINIEN . ()1 
caktır.' Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzia-, Gdyoııı ,111 

"SOFIA" motörü 31 Bci. ve lskaodinavya limanları için yük alacak olan vıP~.,11' 
•• VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tırinde bu u......

teşriode bekleniyor, 4 ikiııci 
teşrine kadar Anvers, Ro· için yük alacacaktır. ~ 

"VASALAND,, motörü 16 1 nci teırinde buradaD 
terdam, Hamburg ve Bremen ket edecektir. ,. 

için yük alacaktır. "NORDLAND., motörü 2 2 oci: teşrinde burad•0 "" 

"MOREA,, vapuru 5 ikinci ket edecektir. 
teşrine doğru bekleniyor, 

SERViCE MARITIM ROUMAIN fi 
Hamburg, Bremen Anvers· ı 0e 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barse o 
ten yUk çıkaracaktır. 

Cezair limanları için yük alacak vapurlar.. ,~•' 
.. ANUBIS,, r· .. 11 ı 

mo oru " ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci teırinde ıehP 
ikinci teırinde bekleniyor, günde hareket edecektir. ı ,ıİ' 
15 ikinci teşrine kadar An- "SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teırinde gelip 28 
vers, Roterdam, Hamburg teşrinde hareket edecektir. f 
ve Brem en için yük ala· Yolcu ve yük alır. 
cektir. ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası f,yl ~ 

ARMEMENT H. SCHULDT Doğru Anvers ve Gdynia limanları için y&k alacak ol•'1ıtı'' \' 
HAMBURG "LEVV ANT,, motörü 10 1 nci. teırinde yük ala~,,, 

"NORBURG,, vapuru 8 Hamit: llindaki hareket tuihlerindeki dciiıiklikl f 
Bci. teşrinde bekleniyor, Acente meı'uliyet kabul etmez. 1~ L 
Anvers, ı : oterdam ve Ham· FazJa tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ~e ~ q 

ıirketi binaıı arkaıında Fratelli Sperco acentah;ıa• 111 ~ ":ı'1 
burg için yük alacaktır. nNtS -2.'J 
DEN NORSKE MIDDEL • edilmesi rica olunur. Te,efon: 2004. ~ r" 

llinda yazılı tarihlerdeki deiitikliklerle navlool• 
HA VSLINJE ( D-S. A·S. d w • 'kl'kl d 

SP AN s6':LL6N JE N ) ~ôliiUlıııiııııiıl~ıİııııiılıiıiıİ~ı!ııiiıiıiii/ıilııiıİıı~Ô~ıii\ ıiıiüiôôiıııuııı'-' v 1 
"BOSPHORUS" mot6rü ~_lZfil}f yun mensucıı 1 t 

23 Birind Teşrinde bekleni· t t 

~0:; •• ~i~::,.?.::k;~~ •. :: iTürk Anonim şirke~ l 
~~~~İCAN EXPORT LINES- ~ lzmir _Ynu i\leosuca~ı Tnrk A. ş. oio :-'.,il 

NEVYORK § panardakı kumaş fabrıkası mamulatanda 1,e. 
:'EXMOUTH,, vapuru 16 § mevsimlik ve kışlak, zarif kumaşl~rla, bat~~ 

Bcı. te~rinde bekleniyor, = şal ve yQn çorapları, bu kerre yenı açılan ısb 
Nevyork için yük alacaktır. ~ kordonda Cnmhuriyet meydanı civarıod• ir 

"EXCELSIOR,, vapuru 30 ;; numaradaki (~ark Hah Türk AooııiıJJ ~.,, 
B 0 t • d b ki • = ~ btiP 

cı. eırın e e enıyor, = keti) mağazasında satılmaktadır. l\lezkOr .~ 
Nevyork için yük alacaktır. = JJJ'I' 

SERVICE DiREKT § om metanet ve zerafct itibarile herkesçe. ti 
DANUBIAN ;;;;; olan mamulatmı muhterem mll1tcrileri111•'" 

TUNA HATTI ~ defa daha tavsiyey• bir vazife biliriz. eri 
" ALISA,, motörü 12 Bci. :::: Perakende satış yeri Toptan satış :6 ş.~ 

teşrinde bekleniyor, Belgrad, _ Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 1Ş 
Novisad, Komarno, Buda· = Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. · 
peşte, Bratislava, Viyana ve = biraderler 
Linz için yük alacaktır. - Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza 

ARMEMENT DEPPE· = ve biraderleri 
ANVERS = Yeni manifaturacılarda mimar 

"EG YPTE,, vapuru 20 Bci. - Kemaleddin Cad. Yünlü mal· ...ııl 
teşrinde bekleniyor, Anvers ~ lar pazarı F. Kandemiroğlu ıllfllllll"" ' 
Direkt yük alacaktır. •1111111111111 il l llllll l il lllllll llll 111111111111111111111111111111111111111111 lllllff 

"ESPAGNE,, vapuru 5 s B 1 ~ 
ikinci teşrinde bekleniyor, u" mer an~ 
Anvers, Direkt yük ala· 
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine meı'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 - 2008 
"Vapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez." 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk Hastalıkları 
Mlltehassıaı 

'"'inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 

Fabrikaları mamulatı fi' 

Yerli malların en iyisi, en sıı.~ 
mı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 
F esan Q kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri ,.., 

Sümer Bank yerli mallar P tı 
lzmir şubesinde bulursuıııl 


