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GENEL NUFUS SAYIMI 

Jı•rım rünil, sayım işinin bittiği ilin 
laa liaceye kadar çocuklarınızı sokağa 
lra rakmayınız. Küçük çocukların so
'1 i• çıkmalarından ana, babaları mes-

bıtulacaktır • Başvekalet 
r---.ııtatiıtik Umum müdürlfiğü 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, ak .. mcı ıiyaıal rueteclir 

Bazı Italyan tayyarelerinin 
kıyılarımızda uçtuğu hakkın· 

da gazetelerde çıkan haber· 
ler, resmen yalanlanmak· 
tadır. 
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anlı Muharebeler Devam Ediyor 
~ - ~ -

Adua,Italyan'ların Eline Ge~ti. ltalyan-
lar, Telefa·ı Verdili1erini Salilamıyorlar 

lstanbul 6 (özel)- Romadan haber verildiğine göre Adua ancak bu sabah Italyanlar tarafından işgal edil
ltıiştir. Afrika ltalyaıı orduları komutanı mareşal Dö Bono, Aduanın işgalini telgrafla Mussoliniye bildirmiş
tir. Ve Mussolini, derhal San Rusore yazlık sarayına giderek mareşalın telgrafinı kralViktoı· Emanoel'e ver
ltıiştir. Kral teşekkür etmiş ve mareşal Dö Bono'oun telgrafla tebrik edilmesini Mussollini'ye emir vermiş
tir. Adua'nın işgalilmQnasebetilelRomada:şenlikler yapılmaktadır. Şehri bayraklarla donatmışlardır. 
l~•·Ababa 
,.J~·A) - Sil 
~ .. Raı· 
~ 100 bin 
~k bir or· 
~-..kaman· 
~ ... deruhte 
'-•k üzere 
~~re git· 

~t impa· 
~ karargl· 

~•la ede· 
İt hareklti9 
1aaı"• etmek 
~~r. lmpa· 

wur •• ım· 
~to~eıeb· 
~olafar•k 
~ mldafaa 
-..;:babı ali:: davet 
'lctedirler. , 
,_ J • iıtaıyon 
\;· diier bazı noktalar hava 
~lanaa karşı mlldafaa 
~rile muhafaza altına 
1ı1.._--..•ıtır. Diplomatlar arsı 
.;:ı darama ı&rllımek llzre 
..-_~•h yapmıılardır. 
~· 6 (A.A):- Eritreden 
~lelere relen haberlere 
t..:.: _S&veyı kaaalı ile Şap 
~den mllıtemlekelere 
~yolda olan vapurlarda 
~ asker bulunmaktadır. 
~ illa S (A.A) - Eritre
' l•zetelere relen haber
- llre Snveyı kaneb ile 
~ de•izladen mliıtemleke
~ dotra yolda olan vapur· 
L..,.. otuı beı bin asker 
~~ıktadır. 
~~·Ababa, S ( A.A ) -
~ yOı bin kiıilik bir 
~ "• kamandaaını de· 
~ etmek &zere Ankupra 
~ ltir. Bizzat imparator, 
w..~lbıaı teıiı ederek ha· 
~~ idare etmek istiyor. 
~tor ve imparatoriçe 

dolaprak halkı m&da-

,~rtibatı almaia davet 
~-q•dir. 

~~'Ollaa S (Ôıel) - ltalyan 
~~ıa Adua etrafındaki 
~ta bir metod içinde 
t"-1 ediyor. Huıuıi mllf
~ iaıeyi temin için bir 
~ D yol yapmakla meı
~Grler. Bu da il !rlemek-
~. c••ıhtı ıöıtermekte· 
~ tl.n11çtaa beri &len· 
,.,... .......... •dl otuza yllkael-

lngiltere 
ltalya nezdinde 
protesoda bulu

nacale 
lıtanbul 6 (Ôzel) - ltal

yan harp remilerinin, lnriliz 
bandıraıını hamil poıta va
parlannı durdurarak hama
lelerini incelemek iıtemeleri, 
Londra ıiyaaal ve reımi çe-

~ lvenlerinde derin bir asabiyet 
ay...,_ııbr. Ba Hldiıe 

. _, ilzerine iki hlkGmet araaın
da konaımalar baılamııtır. 

Parti gurubunda 

Dış hakanımız 
dün izahat verdi 

·-·-· Hoktlmetimiz, muahedelerle üzeri
ne aldığı taahotlere sadıktır 

Ankara S (A.A) - Ka
mutay parti rrubu baıkan· 
biından: 

llab~ askerleri siper 'kazıyorlar 

lngilterenin proteıtoda ba
lunacaiı ı6yleniyor. 

S Birinciteırin 1935 Ca· 
martui ,a.ı-t 15 baçakta 
Kamutay rraba doktor Ce
mal Tancanın batkubfıada 
toplandı. Cenevreden relen 
dıt bakanı doktor Tevfik .......... 

Bir tayyareye birçok kur· 
ıun iıabet etmiıtir. 

Pariı S (A.A)]- Pari Sü
var gazeteıinin Adis ·!Aba· 

Mare~al Dö Bono 
badan öğrendiğine göre, Ha
beş uçakları Aduaya mllbim· 
mat taşımaktadır. Buradan 
çekilmekte olan muntazam 
kuvvetleri takviye için gön· 
derilen muntazam asker kıt'· 
a'arı henllz bunlarla temaıa 
gelmemiıtir . 

Adis-Ababa, S ( A.A) -
Bir habere röre Agame 
muharebesinde ltalyanlardan 
85 eıir alınmıştır. 

Adiı-Ababa, 5 ( A.A) -
Bir re.mi bildirikte, İtalyan· 
ların (Vageta) ve (Engiiel) 
mevkilerini işgal ettikleri ve 
bir çok &10 olduiu haber 
verilmektedir. 

Resmt Tebliğler 
lıtanbul 6 (Ôıel) - Ro· 

madan haber veriliyor: 
Afrika orduları genel ko· 

mutanı Mareıal Da Bono, 
Azmaradaki kararglhından 
aıağldaki reımi tebliii neı· 
retmiıtir: 

Adua yolundaki dar ve 16 
kilometre imtidad eden yol· 
larda çok kanlı muharebeler 
devam ediyor. Aduanıa 
miidafileri, 8 kilometre ge· 
nişliğinde olan cephe ilze· 
rinde muannidane harbedi· 
yorlar. Tayyarelerimiz, Ha
beşlerin kuvvet getirmele· 
rine mani olmak ıçıa 

cephe arkasını ıiddetli bom· 
ı bardıman ateıine tutmuılar· 

dır. Buna raimen bir çok 
Habeş kuvvetlerinin Aduaya 
gelmek llzere yola çıktıkları 
görülmüıtür. Tayyare filola· 
rımız, tekrar Dusye'yi bom· 
bardıman etmeğe baılamıı· 
lardır. 

Danaıil karargihı ve Mai· 
dale'den Duıyeya giden bn
tlln askeri yollar ateı altına 
alınmıştır. Habeı orduları, 
hava kuvvetlerimize karı• 
şiddetli tDfenk ateıile mu· 
kabele etmektedirler. 

Adua dnşın 
lstanbul 6 (Özel) - Ro

madan haber veriliyor: 
Afrikadaki ita) ordusu re· 

nel komutanı mareşal Dö 
Bono, akıam nzeri Lir teblii 
daha neıretmittir. Bu teblii 
ıudur: 

Tayyarelerimiıin tiddetli 
ve devamlı bombardımanına vı 

Akdenizde 

Ingiliz donanması - . 
nunıayış yapıyor 

I~ Iogiltere, Akdenizde aldığı 

fazlalaştırıyor tedbirleri J 

lstanbul 6 (Özel) - Lon· 
dradan haber verildiiine 
göre, l.Driltere hllktimeti, 
Akdenizde almıı oldaiu ted
birleri fazlalaıtırmaia karar 
vermiı bulunuyor. Bu itibarla 

aiJr toplarımızin atefine 
karıı üç gllndenberi maka· 
vemet eden Adua, d&ımnı

tOr. Bu muharebede çok 
&in vardır. Adaa ıehiri, dlln 
ıecedeaberi iki ateı ara· 
ııada okalmıftı. 

i 

burlin, Akdenizdeki lngiliz 
donanmaıı ile 300 tayyaresi 
denizaltı remileri, bllyllk bir 
nllmayiı yapacaklardır. Bu 
nilmayiıe fevkallde anem 
verilmektedir. 

Adaanıa iırali, ordamuzan 
manevi kuvvetini yllk1elt· 
miıtir. 

Tanklar, Akıum cepheıin
de ilerlemete baılamııtar. 
Akıum'aada dnımeıi yakın
dır. 

T ev/ ik Ra,dü Araı 

Rliıdll Araı, renel ıiyaıal 
daram ile bu durum kar11· 
ıında Tnrkiyenin imza ettiii 
her türlll miıak ve muahe· 
delerle llzerine aldıiı taah· 
hlltlere kartılıkJı ve dikkatli 
sadakat ve Balkan mGtte• 
fiklerile birlikte mOıterek 
emniyet prenıibine ve ce-
miyetiakvam miaakına riayet 
politikası hakkında izahat 
vermiş ve rrub, bakanımızı• 
ba izahatını taıvib etmiıtir. 

Fransız 
Sosyalistleri kon

gre halinde 
toplandılar 

lıtanbul 6 (Özel) - Pa· 
riıten haber veriliyor: 

RadikalSosyaliıt partisinin 
genel kongresi, bu,On sabık 
baıbakan M. (Şotanı)n bat· 
kanlığı altında toplaamııbr. 
Kongre, gayet heyecanb ol
muı ve Franıanın fiaanaiyel 
durumu etrafında ciddi mil· 
nakaıalar cereyan estmiıtir. 
M. (Şotan) &nemli bir ı&ylev 
vermiıtir. Konıreniu ıo· 
aunda bir t&lea verilmiftir, 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Zabıtada: Türk· Romen lzmir 5 -Manisa 1 
7 Birinci Tepin 95!_.

Bolu' da 

Esrar kaçakçısı Tecim muahedesi 
Dünkü maç zevkliJol<lu. Her iki 

14 taraf ~ta çok gözel:oynadılar 

, Şiddetli zelzele oldO 
Bolu, 6 (A.A) - Bu gee' 

sabaha kartı saat 4,S ta 
doğuya doğru bir yer deP" 
reni oldu. O ç saniye ıare• 
depremin şiddetinden bitil' 

ikinci Süleymaniyede üçün· 
cü Osman bey sokağında 
5 sayılı evde oturan geçmişi 
bozuklardan Mustafa oğlu 
şerbetçi Mehmedin esrar 
kaçakçılığı yapmakta olduğu 
zabıtaca haber alımış ve dün 
gece evinde yapılan tahrriyat 
ta 20 gram esrar bulunarak 
müsadere edilmiştir. Mehmed 
adliyeye verilmiştir. 

ve ihracatımız 
-·-· •• şehir halkı uykudan uy• 

Mahsulleriıniz için tenzilatlı giim
rük resmi tatbik olunacak 

mıştır. __.,,,. 
İzmir İnhisarlar baımndllr 

lüğünden: 3229 

Dikkatsiz şoför 
Şoför Ibrahim oğlu Osman 

idaresindeki 60~sayılı otomo· 
bille Kemer caddesinden ge· 
çerken, otomobilini Demircili 
Hüseyin oğlu Hüseyine çarp-
tırmış ve sol ayağından ya
ralanmasına sebebiyet ver
miştir. 

Şoför Osman yakalanmış, 
yaralı Hüseyin memleket has· 
tahanesine kaldırılmıştır. 

Para çalmış ! 
Servili mescit'te oturan 

lzmirli Ahmed oğlu Abdur· 
rahmanın 18 lira parasını 
çalan Halil yakalanmıştır. 

Sarhoşluğun 
Sonu 
Fırınlarda ç1raklık yapan 

Abdullah oğlu Mustafa, dün 
gece fazla sarhoş olmuş ve 
e•İnin taraçasından yatar
ken yere yuvarlanmışbr. Has
tahaneye kaldırılan Mustafa· 
nın yaraları ağırdır . 

Taarruz Etmişler 
Hasan oğlu Mehmed Ali, 

Mustafa oğlu Osman, Servili 
mescitte oturan Binnazın 
evine taarruz etmişler ve 
kapıyı zorla açmağa uğraş
mışlardır. Bunun üzerine 
Binnaz mütecavizler hak
kında şikayette bulunmuş ve 
zabıta bu üç kişiyi Binnazın 
bahçesinde yakalamışhr. 

Ankara 5 (A.A) Bugün 
Romanya ile aramızda im
zalanan ticaret ve klering 
anlaşmalarına göre memle
ket arasındaki tkaret müba
delelerinin ödenme tarzı 
klering yolu ile olacaktır. 

Romanyanın Türkiyeye mu
kabeleten Türkiyenin Ro· 
manyaya ihracatı için kon
tenjan listeler teati edilmiş
tir. Romanya, Türkiye ibra· 
catını yakından alakadar 
eden mallar için anlaşma ile 
elde edilen tenzilatlı gümrük 
resmi tatbik edecektir. Her 
ihi tarafta kalmış eski ala
caklar konpansene edilecek
tir. Anlaşmalar 15 gün 
sonra meriyete girecektir. 

Ankara 5 (A.A) - Peşte~ 
de müzakereleri yapılan Türk
Macar ticaret ve klering an
laşmaları prafe edilmiştir. 
iki memleket ticari münase· 
betlerini tanzim eden eski 
anlaşmalar bugün ihtiyacımı
za daha uygun bir hale 
konmak için tarafımızdan 

bozulmuştur. Yeni anlaşma
lar bu ihtiyaçları yerine ge-

'Habeş 
Payitahtında İtalya le· 

haası kalmadı 
Adis • Ababa 5 ( A.A) -

Son tren ltalyanların sonuncu 
kafilesini alaıak buradan Ci
butiye hareket edecek ve 
demiryolları münakalatı bun
dan sonra durdurulacaktır. ------N f Fransadan birkaç gün önce 

Ü us sayımı hareket etmiş olan sekizyüz 
Ankara 5 (A.A) - istatis- Senegallı asker yarın Cibu

tik geael direktör muavini tiye gelecek ve hemen de-
Selim Aykut Sivasta sayım miryolunun himayesi için ile
memurlarile halka önemli bir riye hareket edecektir. Bu 
konferans verdikten sonra himaye hususunda Fransız 
refakatindeki ecnebi müşa- ve Habeş makamları arasında 
vir ile Tokad'a geçmiştir. bir anlaşma yapılmıştır. 

Genel direktörlük şeflerinden •••--------•• 
Sabri Sayar da Bolu ve Zon- öksnrenler! Mut· 
guldak il ve ilçelerinde sa· 
yım memurlarına konferans 
vermek ilzere yola çıkmıştır. 
iktisat Vekaleti müdürlerin
den jut ayın onüçüncü Pa· 
zar günü akşamı Ankara 
radyosunda nüfus sayımı 
hakkında ilmi bir konferans 
verecektir . 

Ulusal 

Birlik 
Gılndelik eiyasal gazele 

Sahibi: Haydar Ruşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinc 
Beyler sokağı 

Abone şartlan : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı ayhk 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bilrosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası 

laka (Okamentol) 

öksnrnk şekerle- ~ 
rini tecrübe edi-~ 

ıiz .. 

Ve Pfirjen ~ahnpın 

en Qstnn bir müs

hil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

~ 
cıa 

CQ 

Kuvvetli mnshH 

istiycıılcr Şahap 

Sıhhat enrgnn ~ 
haplarını Maruf C'a 
ecza depolarından 00 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

tirecek hükümleri ihtiva et-
mektedir. Yeni anlaşmaların 
esasları ile eski mukavelelerin 
arasında fark yoktur. 

Yalnız ihtiyacımıza daha 
uygun maddeler konmuş ve 
bazı maddeler değiştirilmiş
tir. Macaristan bilhassa kuru 
yemiş kontenjanı artırmıştır. 
Bu miktar iki yüz bin pen
kodan sekiz yüz bin pen
koya çıkarılmıştır. Macaris-

tan'a Nanyos cinsi için altı yüz 
beygirlik kont~njan dahil 
edilmiştir. 

Askere Davet 
İzmir Askerlik Şubesin

den: 
iki senelik hizmete tabi 

sınıflara ayrılmış 329 do
ğumlu ve bu doğumlurla 

muamele görecek olan di
ğer doğumlu eratla sıhhi 
ahvalinden ve gerek diğer 
mazeretinden ötürü henüz 
sevkedilmemiş ve gerekse 
yoklama kaçaklığından ele 
geçerek muayenesi netice
sinde bu sınıflara ayrılmış 
ve henüz askere sevedil
memiş 316 doğumundan 

328 doğumuna kadar (da

hil) eratla 328 doğumlu 

piyade sınıfına ayrılmıı 

eratın sevklerine başlana· 
caktır. Hangi gün şube 

merkezinde bulunacakları 

1 - Çamaltı tuzlaııod• 
Jjr• yapılacak "29679" buçuk i 

bedeli keşifli tuz değirlll~ 
kapalı zarf usulile eksiJtoı•1' 
konulmuştur. 

•• 2 - Eksiltme şart~~-de 
leri 150 kuruı mukabılı0 t 
başmüdürlüğümüz müb•Y" 
komisyonundan alınacakt9's 

3 - Eksiltme 19-10- d• 
IZMIR MUHTELITI Cumartesi günü saat 11 -

lzmir ve Manisa karışık lubü mensubini dün umumi İstanbul inhisarlar ulll:O" 
takı!Jlları, dün Alsancak sa- bir toplantı yapmışlar ve ku· müdllrlüğü alım satını 
hasında karşılaştılar. lzmir lüp adının (Demirspor)a çev- misyonunda yapılacaktır• fiti 
muhteliti, yakında şehrimize 4 - Teklif mektoP ıt,. 

rilmesine karar vermişlerdir. k d k. h k ı 11u gelecek olan Sovyet sporcu- anun a ı ü Dm ere •.At 
Bundan sonra yeniden seçim k d t · d·ıeo »..-larına karşı çıkacak takım yu arı a ayın e ı .w 
yapılmış ve idare hey'eti ku- ve ıaattan bir saat evvllP' 

şeklinde idi. Oynu Altınordu ~· 

l M f d d
. d • rulmuştur. Yeni isim alan kadar komisyon reisioe Ol .Jıl, 

u usta a i are e ıyor u, buz mukabı'lı'nde verilecek':, kulübe ve idare hey' etine • 
Oyun başlar başlamaz ilk 5 _ Eksiltme, ıartoııııJ • 

muvaff akiyetler dileriz. d 
akını Manisahlar yapmışlar nin maddei mahıusuocla r, 
fakat kısa bir zaman sonra Halk sahasında zılı ıeraiti haiz olanlar ,,. 
lzmirin hücumu karşısında Dün Halk sahasında yapı· sında yapılacaktır. -"' 
müdafaaya çekilmeğe mec- lan maçlarda Türkyurdu 6 - isteklilerin ':;ı. 
bur kalmışlardır. ilk hafta· Yükselmeyi 1-0, Kahraman- yedi buçuk muvakkat t ili' 
yımda çok güzel oyoıyan Jar Yükseltmeyi 3-1 mağlôp nat parası olan "2226,. 1 .. ı5 
muhtelitimiz 4 gol atarak ettiler. ile birlikte mllracaat la!!;_!./ 

devreyi bitirdi. lzmir milli emlak modorlogv ondeıı= 
ikinci devrede Saitle Fu-

ad arasında anlaşmazlıklar Buca soğukkuyu caddesinde 13 eski 11 taj no. 292,40 tı6.9' 
metre murabbaı arsa 

. oldu. Bu devre de Manisalılar d 17 k. ın 
Buca aşağı mahalle soğukkuyu caddesin e es 1 

'"" 
1 ve İzmirlilerde bir gol 5-2 taj No. 283,75 metre murabbaı ars• 
yaptılar ve maç 1-5 lzmirin Bostanlı şeref sokağında 204 taj no. 221,48 metre 'IJ1 
galibiyeti ile bitti. murabbaı an• 

Muhtelitin antrenörden is- Birinci tepecik dar sokağında 7 DO. 72,12 metre sa 
tifade ettiği dünkü oyunda murabbaı arsa 
açıkça görünüyordu. Karııyaka bostanlı tramvay caddesinde taksim ıoka· stJ 

ğının köşesinde 1 no. 119 metre murabbaı arı• 
ayrıca ilin ve kendilerine 9 Eyllll galip Karantina haJiJ rifat paıa caddesinde 262-1 no. arsadaD '9•~ 
tebliğat yapılacağından Dün Görec' e giden 9 Eylül müfrez 15 parsel numaralı 113 metre murabbaı arı• 
şimdiden hazırlıklarına baş takımı, orada çok iyi karıı- Karantina halil rifat pafa caddesinde 262-lno. arıadan 4,,1s 
lamaları ve tayin edilecek lanmış ve Göreçli gençlerle müfrez 16 parsel numaralı 125 metre murabbaı arsa 
günde şube merkezinde yaptığı maçı 2· 1 kazanmııtır. Karantina balil rifat paşa caddeıinde 262-lno. araadaD 44,~ 

Demı.rsporun kongresı· müfrez 17 parsel numaralı 126,25 metre murabbaı arsa 
bulunmaları ilin olunur. d '" 'L I . Karan tiaa halil rifat paıa caddesinde 262-lno. arsa aıı ·"'"' 

Aydın Demıryolu spor ku- müfrez 18 parsel numaralı 138, 75 metre murabbaı ana 
ikinci karantina mısırlı caddesinde 1737 adadan mnfreı 67,sO 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fhrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

lzmir vilayeti nafıa modorlnğnn
den: 

6536 lira keşif bedelli Tire-Çatal yolunun 3+000 6+000 
kilometroları arasındaki kaldırım yapısı 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı ya
saya göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 14 birinci 
teşrin 935 pazartesi günü saat 11 de il baylık encümenine 
gelmeleri bildirilir. 3099 

lzmir Muhasehei hususiye 
lüğünden: 

müdür-

Vali · konağı için alınacak mobilyalar 15 gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. ihale müddeti 30-9-935 tarihinden 
itibaren 14-10-935 tarihine kadar 15 gündür. isteklilerin 
ihale günü olan 14-10-935 pazartesi günü vilayet encüme-
nine müracaatları. 9219 

63 parsel no. 225 metre murabbaı art• 
ikinci karantina mısırlı caddesinde 1737 adadan mnfreı 

1
79,, 

65 parsel no. 512 metre murabbaı ars~ 
Birinci karantina fethiye sokaiında 7-1 kapu 7 taJ 45 

no. 172 metre murabbaı arı• 
Birinci karantina fethiye sokağında 7-2 kapu 9 taj ıt' 

no. 854,50 metre murabbaı arsa 
Birinci karantina fethiye sokağında 7-3 kapu 11 taj "" 

no. 177 metre murabbaı arı• 
Birinci karantina fethiye sokağında 7-4 kapa 13 taj ss.'° 

no. 233,50 metre murabbaı arı• 
Birinci karantina fethiye sokağında 7-5 kapu 15 taj (,5.65 

ao. 262,50 metre murabbaı ar•• iJ1 
Yukarıda yazılı arsaların miUkiyetleri peıin par~ .. 9V 

ödenmek üzere artırmaya konulmuıtur. lıteklilerin 21 -1 ,,a· 
pazartesi günü saat 15 de milli emlak mildüriyeti~6s 
racaatları. 7-13 ~' 

lzmir milli emlak mnd·Orloğnndeıfi 
Sinekli caddesinde Kazanlı kuyu mevkiinde bili 11~' ti 

190 mtre 9 dekar tat• 
Halkapınar şimendifer imalathanesi arkaıında bili 00

• ıtl 
352 metre 7 dekar bahçe 'J 

Halkapınar kağıthane caddesinde 282 numaralı ev '1 
Halkapınar kiğıtbane caddesinde 272 numaralı ef tlJ 
Halkapınar kiğıthaoe caddesinde 250-1 numaralı ev ti 

lzmir ithalat gomrOğü 
lüğündeıı : 

Cuma ovasında 19-20 numaralı (dllkkin) depo 1' 
m od Ur- Reşadiye müstecabi sokağında 4 numaralı dnkkin ao ,o 

Bahariye caddesinde maltızlarda 12,10 numaralı dOkk ı'1 

K. G. Eşyanın cınsı Tesbit No. 
592 Toz şeker 30 

3 Tomates peltesi 30 
Yukarıda yazılı eşya 14-10-935 inci Pazartesi günü saat 

14 te açık artırma sutetile dahile satılacağından işine ge· 
lenlerin ithalat gümrüğü sabş komisyonuna müracaatları 

ilin olunur. 3161 

Alsancak buroova caddesinde 82-84 numaralı ev a I 
Turan şimendifer caddesinde 28 numaralı dıvarb at~ t' 
Turan şimendifer caddesinde 29 numaralı dıvarlı ar t!~ 
Bayraklı burnova caddesinde 59 numaralı fırın 7' 

Bornova havuz baıında 42 eski 42 taj numaralı ef S pt!' 
Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 17-10·9' ,,,tt' 

şembe günü saat 15 ihale edilecektır. Alıcılana 0.52" 
milli emllk müdUriyetiae mllracaatları. 

d 

o 
t 

) 
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Jlırı 

"Vapurlann iıimleri, gel· 
Pi• tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahbade 
tiritilmez.,, 

Kaçakçılar 

~ ~ 

!ASPiRiN oll 
........, - t ..... 1 b •• 
ı2 ve 20 komprımelik ambalajlarda -bulunur. Ambalaj ve komprime-
" . .... -
lerin üzerinde halisli§ini tekeffül 

eden EB markasını arayınız 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI 

Anven, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlan 
için yllk!alacak olan vapurlar 

•ORESTES .. vapura 23 eylillden 30 eyltile kadar Jllr 
alacaktır. 

• ACHILAS.. vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar ylk 
alacaktır. 

"HERCULES.. vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
kadar ylik alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırine 
kadar yllk alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 5 2 nci tqrinden 8 2 nci teı· 
rine kadar yük alacaktır. 
Burgaı, Varna ve K6ıtence limanları için ylik alacaktır. 
•ffERMES,, vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar içia 

y8k alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantziı, Gdynia, Oalo 
ve lıkandinavya limanları için yiik alacak olan vapurlar 

.. VINGALAND ,, vapuru 2 1 aci tırinde bu limanlar 
için y&k alacacakbr. 

•v ASALAND,, mot6rli 16 1 nci teırinde buradan har•· 
ket edecektir. 

•NORDLAND .. mot&rG 2 2 nci. teırinde buradan hare• 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Pire, Malta, Napoli, Cenova, Manilya ve Baraelone ve 

Cezair llmaalan için ylik alacak vapurlar. 
• ALSA JUL YA • vapura 2 1 aci teıriade ıelip api 

,nnde hareket edecektir. 
•SUÇEA VA,, vapuru 27 1 nci: teırinde gelip 28 1 ad. 

teırinde hareket edecektir. 
Yolcu ve ytik alır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpaaya11 
Doiru Anvera ve Gdynia limanları için yilk alacak olan vapur 

•LEVV ANT,, mot6rtl 10 1 nci. teırinde yilk alacaktır. 
Hamit: Ulndaki lıareket tarilılerindeld deiifikllklerd• 

Acente meı'uliyet kahul etmez. • 
Fazla tafaillt için ikinci Kordonda TalımU •e Tahliye 

firketi binuı arkamda Fratelli Sperco acentah;ına mlracaat 
eclilmeai rica olunur. Telefon: 2004- 2005 • 2663 

'ıııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııuıı!'\ 

!Türk Hava Kurumul - -- -1 Büyük Piyangosu İ 
1 Şimdiye kadar binlerce kişiyi 1 
== • • • == § zen~ın etmıştır. 1 
iı9. cu tertip 6. cı keşide 11 lci teşrindir 1 

Kovalanıyor 5 Ik · . 200 000 L. d = 
Ankara 5 (A.A) - Geçen 1Boyok ramıye. ' ıra ııJ 

bir hafta icinde ıGmrlk mu- li Ayrıca: 30,000, 20,000 15,ooo, 12,ooo, il 
bafaaa örgldll 36 kaçakçı ve§ 1 ı· 1 k •k • ı ı beh · (5 §i as5 kilo ı&mrık kaçajı 23 1- o,'l°o ıra ı ı ramıye ere erı o il 
ekit (illİlar) kapta 3 tlfek hin) lirahk iki mtlkltat vatdır. 
s tatauca •• ıs ~"" 
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MIŞEL ZEVAKO - 15 - F. ŞE&t"'EDDIN f 

Dün, Almanyanın her yanında köyUUer bayramı vardt • •
11 

.. 

H • } d • k • ( M - } k } • • • Kraliçe : etrafında asık, buruşuk 1 

ıt er ıyor ı: ustem e e erımızı SOll görmek İstemem dedi .. iç 

ıd ı Al ı k • t • ) Geradi, sihirbaza yardım Ara·sıra derin, der•D a ı ar man u usu yasama ıs ıyor etti, şövalye adeta ölü idi. çekiyordu!. . o ore 
' Belki de tamamen ölmüştü. Bütün düşüncesı Mır· 

Bitler' in bu söylevi, gerek Paris'te ve gerekse 
öııemli tesirleı· 

Londra'da büyük 
bir dikkatle karşılanmış ve 

lstnnhul 6 (Özel) - Berlinden haber veriliyor: bu 
gün Almanyada köylüler bayramı yapılmıştır. Bu mft· 
unsebcıle Hitler hir söyle\' vermiş ve ezcnmle şunları 

söylemi tir: 
" Alman halkı ekmek istiyor, iptidai maddelerimiz 

yoktur. Son derece sıkıntıdayız. 1\lnstemlikelerimizi eli· 

Cenevrede konuşulanlar 

uyandırmıştır 
mizden aldılar. Yaşamak istiyorz. ,, 

Hitler'in bu söylevi, Avrupada ve bilhassa Paris ve 
Londra siysal çevenlerinde ôzel bir dikkat ve önemle 
karşılanmıştır. 

Kôylnlerin bayramı mnnasebetile Berlinde ve bil· 
tnn Almanyada şenlikler ve nnmayişler yapılmıştır · 

UY.durulmuş bir ha her 

16 ıncı maddenin ltalyan uc;akları kı-
tathiki zaruri gibi yılarımızda uçmadı 

·-· - •• 
Asamplenin Çarşamba günkü top (Zaman) gazetesinin, Avrupa gaze· 
lantısında netice belli olacaktır lelerinden aldığı haber asılsızdır 

Cenevre S (A.A) - Kon
seyin umum toplantısı bugün 
saat 18 den az evveı başla· 
mıştır. İtalya delegesi Baron 
Aloizi ve Habeşistan dele· 
~esi bay Ekle Havaryata 
masa etrafında yer almış· 
lardı. Konsey başkanı on 
üçler raporunu hey'ete tevdi 
ederken bu rapor hakkında 
reye müracaatın Pazartesin
den evvel olmıyacağını bil· 
dirmiştir. 
Başkan ayni zamanda bu 

raporun ayrıca merbutları 
mevcud olduğunuda bildir· 
miştir. İki taraf delegeleri 
raporu okumağa vakıt bula· 
madıklarını söyledikten sonra 
Baron Aloizi bu raporun 
muhteviyatı hakkında ihti· 
raz kaydları ileri sürmüş, 

fakat Pazartesi günü noktai 
nazarını ayrıca teşrih ede
ceğini ilave elmiştir. Rapor 
hakkındaki müzakere bu 
suretle bitmiştir. Bundan 
sonra İtalyaya ve Habeşis· 
tana ait en son hadiseler 
hakkmda yapılmış olan teb· 
ligatın müzakeresine geçil
miş ve İtalyan delegesi ilk 
olarak söz almıştır. Baron 
Aloizi evvelden yazılmış be-
yanalım okuyarak Konsey 
tarafından ihtilafı gidermek 
için sarfolunan gayretleri 
tasdik etmekle beraber bu 
mes' ele hakkın<İa ihtiraz 
kaydları dermiyanına mec· 
bur olduğunu, çünkü Konse· 
yin İtalya tarafından taleb 
edildiği gibi Habeşistan ah· 
vali hakkında esaslı bir tet · 
kikat yapmağa muvafakat 
etmediğini ileri sürmüştür. 

-Habeşistanın dahili vaz· 
iyeti ve tarzı hareketi ltalya 
için daimi bir tehdit ma· 

hiyetindedir. İtalya buna karşı 
tedbirler almak mecburiye· 
tindedir. 

ltalya Habeşistan tarafın· 
dan taarruza uğramıştır. 
Fakat ecnebi tahrikatı neti· 
cesi olarak vaziyet tersine 
çevrilmiş ve ltalya mutaarrız 
mevkiinde gösterilmiştir. ltal
ya hükumeti kendi nıeıuli-
1 etlerini müdrik olarak Ha-

beşistan tarafından sebebi
yet verilen tedbirleri almııtır 
ki, bu tedbirler uluslar ku
rumu paktına nazaran hak· 
lıdır. 

Baron Aloizi bu söyledik· 
)erinden sözünü bitirirken 
Cenevre'deki müzakerınin Ha· 
beşistan'ı meydan okuyucu 
vaziyetinde teşvik ettiğini 
söylemiş ve geçen Eylülde 
bu memleketi uluslar kuru
mundan gayri liyik bir aza 
gibi atmak için ltalya tara· 
fından yapılan teklifi hatır
latmıştır. 

lstanbul 6 (Özel) - Ulus
lar kurumunun Cumartesi 
günkü toplantısında, Dani
marka, Şili ve lngiltere dele· 

gelerinden ibaret bir üçler komi 
tesi ve bundan başka Porte
kiz delegesinin başkanlığı 
altında bir de altılar komi· 
tesi teşekkül etmiştir. 

Bu komite, ltalyanın, ulus· 
lar kurumu paktını ihlil 
edib etmediğini tetkik ede· 
cek ve Pazartesi (bugün} 
toplanacak olan konseye ve· 
rilmek üzere bir rapor ha· 
zırlıyacaktır. 

lıtanbul 6 (Özel) - Ce· 
nevreden haber veriliyor: 

UJuslar kurumunun cumar
tesi gilnkü toplantısında ıöz 
söyleyen Habeı delegesi 
Avaryata, ltalyanın müteca-
viz olduğunu söylemiş ulus· 
lar kurumu nizamnamesinin 
16 ıncı maddesinin derhal 
tatbikini istemiştir. Çarşamba 
günü saat 16 da toplanacak 
olan asamblenin, doğrudan 
doğruya bu maddeyi milza· 
kere edeceği söyleniyor. 

lstanbul 6 (Özel ) - ltal· 
yan dış işleri bakanı mua· 
vini Süviç, uluslar kurumuna 
gönderdiği bir telgrafta , 
Habeılerin, bütün resmi bi· 
naları mahsus hastahaneye 
kalp ettiklerini bildirmiş ve 
kurumuu nazarıdikkatini 
çekmiştir. 

Cenevre, 5 [A.A] -131er 
tarafından on beıinci madde 
mucibince teklif edilen tav· 
siyelerin metninde Konseyin 
en haklı ve en uy gua olarak 

Ankara 5 (A.A) - "Za· 
man,, gazetesinin 4 Birinci· 
teşrin 935 tarihli nüshasında 
Avrupa gazetelerinden nak· 
len dercolunan bir haberde 
ltalyan tayyarelerinin Ana
dolu sahilleri üzerinde taras
ıut uçuşları yaptığını, Ça-

nakkale boğazına kadar 
uzandıkları görüldüğü bildi· 
rilmektedir. Çanakkale veya 
Anadolu sahilleri üzerinde 
ecnebi tayyareleri tarafından 
böyle uçuşlar vukubulmadı· 
ğını Anadolu Ajansı beyana 
mezundur. 

Yuoanistanda iç durum 

Kralcı saylavlar 
ne diyorlar 

Çaldaris, kralı getirmek mecburiye
tinde imiş, parlamento toplanıyor 

lstanbul 6 (Özel) - Ati· saylavlar, Çaldaria'in, kralı 
na' dan haber veriliyor: Salı getirmek mecburiyetinde ol-

duğunu ve çünkü ıaylav 
gGnü toplanacak olan par- seçiminde Yunan ulusuna 
limentoda çok heyecanlı mü· kat'i ıurette söz verdiğini 
nakaşalar bekleniyor. Kralcı beyan ediyorlar. ...... ···~·•---•tt•------.--

Fransa 
lngiltere'ye cevah 

verdi 
Londra, 5 (A.A) - Fran· 

sa'nın Londra büyük elçisi 
bu sabah dış bakanı Sir 
Samuel Hoar'ı ziyaret et
miştir. Fransa'nın lngiltere'ye 
cevabını verdiği söylenmek
tedir. 

Turanspor Tor-
balı' da 

Turanspor birinci takımı 
dün Torbalı'ya giderek; 
Torbalı Yıldırımspor kulübü 
ile samimi bir ınaç yapmış· 
tır. Neticede Turanıpor, 
maçı 3-0 kazanmıştır. 

tavsiye edeceği tarzı halleri 
tayin etmesi lizımgeleceği 
bildirilmekledir. 

Metinde Konseyin Pakt 
hükümlerine riayet ettirmek 
ve nafi addedeceği diğer 
her türlü tavsiyelerden evvel 
pakta karıı yapılmış her 
~ürlü hareketi derhal dur· 
durmaıını tavsiye 
vazifeainde olduiu 
edilmektedir. 

etmek 
ili ve 

B uJ garistan 'da 
Tevkifat devam ediyor 

lstanbul 6 (Özel) - Sofya· 
dan gelen son haberlere göre 
Bulgaristanda idarei örfiye 
devam etmektedir. Y enideıi 
bazı kimselr tevkif edil· 
miştir. Mevkuflar araıında 

eski nazırlar ve saylavlar 
bulunmaktadır. Bir çok yer· 
lerde askeri tedbirler ahn· 
mıştır. 

~~~--------~~-Tepe köy 
Ehli hayvan sergisi 

açıldı 
Tepeköy ehli hayvan ser

gisi dün sabah ilbay Fazlı 
Güleç tarafından törenle 
açılmıştır. 

Sergi akşama kadar açık 
kalmış ve pek çok kimseler 
sergiyi gezmiştir. 

Bu sergiye iıtirak eden 
yüzelli hayvan arasında mil· 
sabaka yapılmıt iyi yetiıti
rilmiı hayvanlar seçilmiıtir. 
Bu hayvanların sahiblerine 
2700 lira ikramiye dağıtıla-

caktır. 

Şövalyeyi bu halde mermer dö Sadiver ve madalll 
masa üzerine yatırdılar. zadin idi. d' r b•· 

. Acaba, ihtiyar Sa ıve ,diO 
Saıtano - Burada bu su· k'k"' b b d 111 Mıı• . ? 
1 b. t k d k l k ı 1 a ası, ma • · id• ret e ır saa a ar a aca - de hakiki annesi aıı 

t · d d' b suıt• ır, e a. Kral kendisini bu u 
Üç esir, Bruşkay, Brankay temin etmiş idi. fakıt b:~ 

ve Brankayon ilk görüşte, iki ihtiyarda ölmüş buıuo 0• 
.. . t d• ' mermer masa uzerıne ya ı· yorlordı; tam bu sır• .. ·0 

rılanın şövalye dö ~~savan zel köpeğe ilişti ve köPd
1 

olduğunu anladılar. Uçii de başını okşadı. 
korku ve dehşet, nefret için· • *• bab· 
de titrediler . Kraliçe bu günlerd~ 000· 

Saitano ellerini sevinçle tiyar ve memnun g r ye· 
çarpar~k: .. yordu. Fakat bu aıe111•1111 biç 

- . Sı~e ~e oluyor boy~e~. tinden sarayda 1ank1 .. ·ıdi· 
Dedı. Şımdı tam olduk; olu· b. k · e h berdar defi t 
de kendiliğinden sizden bi· sır ıdms d ~ bı'r ,uk0°e ... 
. . . . ld'I aray a erın .., f" 
rınızın yerme ge ı. h k" k · di Y' ·ı 

V S 'h' b Ş" 1 • ü um sürme te ı · dı'te•' e.. ı ır az ova yenın · bi 
b. 1 • • k • b ce temamea sesıız, e ıse erını çı armaga aş- t' 

1 d geç ı. · Jı•• 
• ı. * Ertesi sabah, krabçe d•b' 
Pasavan'ın ·s~itono evine bo, birgün evvelden yd• 

girdiği ayni dakikada, Sen- neş'eli idi. Fakat ,.,.1ıor· 
pol sarayında "talih ve ka- onu bilenler için dab• bJb· 
der,, denilen müphem ve kunç demekti. lzabo, •:.,k•' 
esrarengiz mes'eleein müna• leyin nedimelerine. ·~·fet 
kaşası yapılıyordu. güne kadar yeni bır 11 el 

Burada, kraliçe lzabonun vereceğini ve bura!~rl•fl 
bir hizmetçisi tarafından so· genç ve en gOzel kı 1,di
kakta görülerek bir şekerci davet edeceğini haber " 
dükkanına sokulan bir kö- Ve: k bıJ' 
pekten de bahsedeceğiz. - Ben etrafımı ası tb iO' 

Bu köpek güzel ve ıyı ruşuk ve çirkin ıur• ,,,, ! 
bakılmış bir ev köpeği idi. sanların sarmasını iıt~:11ıtı 
Bunun için şekerci dükki· Burada güzellik sa, Yo'' 
nında hiç ses çıkarmadı ve vardır; aşk diyarı, ae~ e ~ 
sabaha kadar bir köşey sın· du bu saraydır! dedi· ... af' 
d ·111 ... . 1

• Ve, bütlin nedimel~rtıediJill1 

Sabah olunca, açık buldu· dı, yalınız kalmak ıı 
ğu kapıdan çıkarak, şuradan 1 d ' 

söy e i. ,r•11 

buradan dolaştıktan sonra Bu kadın, Senpol .• JJittl 
Odenin bulunduğu daireye nın hakiki hakimi idı. a..ıb' 
vardı. ~ 

sonra sarayda çılgıo dıJ' 
Evet Odet bir koltuğa kahal~r, ahenkli 9eııer 

yaslanmıt düıünüyordu. Sa- yulmağa baıladı. .. 1ı•P' 
dık höpek içeri girince ha- d gro Mı 
nımının ayaklarına sürünme- Kraliçe öğleye 0 ul .,dııJ-
ğe baıladı lan Emperiooun b 

0 

Odet acaba neler düşilnil· kısma gitti. ,dıl_.. 
yordu?. Bu kaplanın k•P ,r1f'.' 

olduğu demir kafeı, 1b·11ıP 
yakında hususi bir 

0
; 1 

bulunuyordu. Fakat 1
11.,d-' 

kraliıe aslanın ıar~ıtİ· ., 
çıkarılmasını emretlll~ i'' 

Paris gazeteleri 
Uluslar kurumu için 

ne yazıyorlar? 
Istanbul 6 (Özel) - Paris 

gazeteleri, ltalya - Habeıistan 
harbı etrafında uzun maka
leler yazmakta devam edi· 
yorlar. Maten, uluslar kuru· 
munun, ltalya'ya vakit ka· 
zandırmak istediğini ileri 
sürmektedir. Diğer gazeteler 
de, Cenevrede cereyan eden 
konuşmaların, uluslar kuru· 
munun mevcudiyetile de il· 
gili olduğunu kaydettikten 

sonra bu kurumun, artık dü
mensiz bir gemi haline gel· 
diğini ilAve ediyorlar. 

Ingiliz işçileri 
ltalyao el~iliği önOn· 
de ntlmayiş yaptılar 

Loadra 5 (A.A) - Yüz 
kadar iıçi İtalyan elçi
liği önünde tezahüratta bu· 
lunarak Habeıistana karşı 
muhaıamata baılamasını pro· 
testo etmişler ve zecri ted· 
birler istemişlerdir. Poliı 
tezahüratçılara dağıtmışsa da 
yarın için diğer mühim te· 
zıhürat derpiı edilmektedir . 

Vakit oğle oldu»- ,,,,. 

kaplanın muhafaıa~ı~fıo" ~ 
mur edilenler v~bt1 V' "" ' f 
yemeğini getirdıler.. 

1
, 

muhafız Bua Redollk•Pıııs I a. 
- Haşmetaıe•P• rioİ f ~ 

etini getirdiler! J-labe t' 

di. f11ıo1~ :ı· 
baı kaplan muba d•" l1İ' 

k~sında ~aşt.ao b•~ gibi ~~ 
bıseler gıymıt ve bd 111, "'·~İ 
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