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~ID ınan, sayım itinin bittiği ilin 
'-i ,~ceye kadar çocuklannızı sokağa 
b •aıaayınıı. Kilçük çocukların so· 
'1 iı çıkmalarından ana, babaları mes· 

t•twacaktır . Başvekalet 
· lıtatiıtik Umum mildürlüğü 

• ULUSAL • 
ikinci tabı 

lzmirde çıkar, aktamcı siyasal razetedir ..........__ 
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v ehip Paşa nın l{umandasındalii 
· Ordu, Ual-Ual'ı .Istirdad Etti 

• .-er "e. .,.. ..... 

lstanbul 7 (özel) - Vebip (paşa) nın kumanda etmekte olduğu Ual-Ual cephesinde, çok kanlı muhaı·ebe-
let olmuştur. Don sabah şafakla beraber başlayan umumi bir taarruzda Vehip (paşa) nın bizzat kumanda 
ettiği kıtaat, Usl-Ual'ı zaptetmiştir. Bu taarruz esnasında Italyan kumandanlarından Priçoli adında bir ku
.._andanın esir alındığı söyleniyorsa da vaziyet henüz temameıı tesbit edilememiş olduğu için telefatla .afın.an 
e&irlerin miktarı malôm olamamıştır. 

lstanbul 7 (özel) - Ual-Ual cephesinde vukuagelen çok kanlı muharebelerde ltalyanların kolliyetli mik· 
ı.rda top ve mühimmat bıraktıkları haber veriliyor. Habeş ordusunun eline geçen bu mftbimmıll arasında 
3 adette hafif tank vardır. 
Uabeşler, Somaliye doğru yürümeğe Yeniden a8ker geıec!!k 
haşladılar, Adua'nın istirdadı için hu ~alta adasında ~a.h
gece genel bir hücunı yapılacaktır kımatdevamedıyor 

4dna'nın Italyan'ların eline geçmesi, Adis-Ababa'da derin bir asabiY~t La Valeotta ve Marsa Mescetta 1i-
'1yandırdı. 100 bin:kişilik bir kuvvet Rasseyum kıtaatile yorttyor manları demir ağlarla kapatıldı. 

!bindir. 
Roma, 6 (A.A) - Mu110· 

tini Aduanın zaphnı San
RoHora aarayında bulunan 
krala telefonla hab ?r vermiı 
ve Aduanın zaphnı tebıir 
etmiı olan reneral Bonoya 
da telrraf çekerek kendisine 
bitin ltalyanların kalpten 
ıelea tebriklerini bildir· 
miıtir. 

Adua nasıl alındı 
Roma 6 (A.A) - Baaın ve 

propaganda bakanhiı Adu
anın zaptı hakkında aıatı· 
daki bildirim çıkarmııtır : 

~' ·-~ , , .. "' ikinci kolordu 6 Teırinevvel 
~'i A MOTSEMLE KE ASKERLERi TEFTiŞ EDiLiRKEN kuvvetlerinin mikdarı yirmi · Devamı 4 nca ıahi/ede· 
'~ara 6 (A.A) - D. N. aeliğindeki Adua &allndeki Eden zecri tedbirİe-;_i~ •başlamasın• istiyor 
t.a..7llllaaaın azel aylarının dağlarda bile telefon tesisa-
~· bildiritine riire, ıi- b yapdmııtır. Konsey bugün tek

rar toplanacak. 
\ ~~Pheaiadeki iç kolordu Adua ıehrine gelince 7 
'-.,_ ..... ileri hareketlerine bin habeıli tarafından mi· 
~ etmitlerdir. Saatini dafaa edilmekte olan bu 
~ _Aksam doiru yllril· mevki, cumartesi akta· 
~. Marariına kuman· mındanberi muhasara edil
~lıi ırubua amacı ise miı bulunmaktadır. Şehir 
~· Sirol kumandaam· aju topçu ateıi altındadır. - ·..,..... 

\1~ 
~ ... -~~~~ 

INGILIZ DONANMASI MALTADA 
Lavelatta 6 (A.A)- Malta limanları demir atlarla ka

adaaı sabilleriaia aıker ihracı panmııtır. Ada ıarnizon mik 
kabil olan noktalarına tel tannı beı alaya çıkaracak 
örgüler konulmuıtur . La kadar yeni aıkerin relmeai 
V aletta ve Marsa Meıvetta beklenmektedir . 

konsey iki vesikanın kabuln 
hakkında kararını verebile· 
cektir. Bu iki vesikad•n biri 
mes'eleyi muhasamatın açdııı 

\:.)•rli kuvvetler de A· Önemli Habeı kuvvetleri 
~tYoluadaa Aduaya Jll· Aduaya yardım için cebri 
~ •clir. Bu iç ırup bir· yilriiyiiı ile yoldadır. Adu
~ hareket etmekte ve adaki Habeı ıarnizonu ltal· 
-,.._ daimi irtibat halinde yan bombardıman uçaklannı 
L...~--ktaclır. ateıe tutmuılaraada uçaklar 
~ 1ea tayyare filolarının atbklan bombalarla Adua 
s~Qflan ve yol piıtar mlldafilerini aju zayiata 
'' ~eri ile hazırlanmakta uğratmıılardır. 

, gllnilne kadar inceliyen on 
llçlerin raporu ve diğeri de 
o zamandan beri ıeçen hi
diseler hakkındaki altılann 
raporudur. 

tedbirlerin hemen baflamuı 
lnzumundan babntmiı iae 
de konsey, altılar komitui· 
nin raporu alıpdıktan aonra 
bu cihetin d&ıllnllleceği ka· 
naatini g&stermiıtir. 

lstanbul 6 (Ôıel) - Ce
nevreden haber veriliyor: 

Uluılar kurumunun cumar• 
teai ınnkll toplant111ada siz 

~ da11 ıonra harekete Aduada, Adua mlldafii SJ laaldar ve zırhlı oto· Ras Seyumun oturduğu bina 
~er PİJadeye yol aç· bombardımandan çok zarar 
~ dır. giJrmllıtOr. ltalyan zayiatının 

~s.'''cle11i11 arkaıından yol gayet az oldutu aiiylenmek
ve telefon hatlarını tedir. Bununla beraber bu 

..._~11. fenni kıtaat huıuıta kat'i mal6mat elde 
'leclir. edilmeıi mllmkln de;ildir. 
Ua iç lai• metro ylk· Eritre cebheıiadeki Habeı 

ULUSLAR KURUMU BiNASI 
Cenevre 6 (A.A) - Altı· \ olduiuadaa yarın (burlln) 

lar komiteıi raporunu bitirmiı ıaat 17 de toplanacak olan 

Roma S (Özel) - Cenev· 
re'den haber veriliyor : 
Ulular kurumunun bur&nkl 
toplantısında, ltalya'nın du
rumu teıbit olunacak ye 
miltaarnz olduiu tahakkuk 
ederae, d"rhal zecri tedbir· 
ler ah nacaktır. lnıiltere de
leıeıi Lord Eden, ıecri 

söyleyen Habeı delea•Iİ 
Avaryata, ltalyanın mllteca
viz olduğunu s&ylemiı uluı· 
lar kurumu nizamnameıinia 
16 ıncı maddesinin derhal 
tatbildai iatemiıtir. Çar .. mba 
ınnn saat 16 da toplanacak 
olan aaamblenin, dotrudaa 
doiruya bu maddeyi miza· 
kere edece ti 16yleniyor. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Zabıtada: Türk • Romen lzmir 5 ·Manisa 1 
7 Birinci Teırla 9~~ 

Bolu'da 
Şiddetli zelzele oldll 

Esrar kaçakçısı Tecim muahedesi Dünkü maç zevkli~oldu. Her iki 
taraf ta çok göze) oynadılar 

Bolu, 6 (A.A) - Bu ge~: 
sabaha karşı saat 4,5 
doğuya doğru bir yer dep· 
reni oldu. Üç saniye ıiir:D 
depremin şiddetinden biil 

0 

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

ve ihracatımız 
.._...-.. ....---.- ..... , -

Mahsullerimiz için tenzilatlı güm
t"ük resmi tatbil'- olunacak 

ao· şehir halkı uykudan uy 
mışbr. ~ 

İzmir inhisarlar baıoıodOr· 
lüğünden: 3229 

1 

Dikkatsiz şoför 
Şoför lbrahim 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 Ah~ed oğlu Abdur· 
rahmanın 18 lira parasını 
çalan Halil yakalanmıştır. 

Sarhoşluğun 

Sonu 
Fırınlarda çıraklık yapan 

Abdullah oğlu Mustafa, dün 
gece fazla sarhoş olmuş ve 
evinin taraçasından yatar
ken yere yuvarlanmıştır. Has· 
tahaneye kaldırılan Mustafa· 
nın yaraları ağırdır . 

Taarruz Etmişler 
Hasan oğlu Mehmed Ali, 

Mustafa oilu 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 yakalamıştır. 

Ankara 5 (A.A) - Bugün 
Romanya ile aramızda im
zalanan ticaret ve klering 
anlaşmalarına göre memle
ket arasındaki ti<:aret mliba
delelerinin ödenme tarzı 
klering yolu ile olacaktır. 
Romanyanın Türkiyeye mu· 
kabeleten Türkiyenin Ro
manyaya ihracatı için kon
tenjan listeler teati· edilmiş
tir. Romanya, Türkiye ihra-
catını yakından alakadar 
eden mallar için anlaşma ile 
elde edilen tenzilatlı gümrük 
resmi tatbik edecektir. Her 
il..i 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· 
)aşmaları 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 te· 

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

Son tren ltalyanların sonuncu 
kafilesini alarak buradan Ci
butiye hareket edecek ve 
demiryolları münakalatı bun
dan sonra durdurulacaktır. 

~---------------------N f Fransadan birkaç gün önce 
Ü us sayımı hareket etmiş olan sekizyiiz 

Ankara 5 (A.A)- lstatis- 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 Zon1 ôkenrenlcr! Mut· 
guldak il ve ilçelerinde sa· 
yım memurlarına konferans 
vermek üzere yola çıkmıştır. 
iktisat Vekaleti müdürlerin
den Jut ayın onüçüncü Pa
zar günü akşamı Ankara 
radyosunda nüfus sayımı 
hakkında ilmi bir konferans 
verecektir . 

Ulusal 

Birlik 
Gilndelik aiyaaal gazete 

Sahibi: 1Iaydar R~dü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
IIamdi Nllzheı 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinc. 
Beyler aokai'ı 

Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi illnlar : idare· 
hanede kararlaıtırılır 
Baaıldıiı ·yer :ANADOLU 
matbaası 

laka (Okamcntol) 

öksnrnk şekerle· ~ 
rini tecrnbe edi. ~ 

ıiz •. 

Ve POrjen ~ahapın 

en O.stnn bir mns

bil şekeri olduğu· 
nu unutmayımz. 

~ 
~ 

~ 

Kuvvetli mnshil 
istiyenlcr Şahnp 

Sıhhat sO.rglln ~ 
haplarını l\laruf ~ 
ecza depolarından rn 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

tirecek hükümleri ihtiva et-
mektedir. Yeni anlaşmaJarm 
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 p~n
kodan sekiz yüz bin pen
koya çakarılmıştır. Macaris-

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

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 sanıflara ayrılmış 
ve henüz askere sevedil
memiş 316 doğumundan 

328 doğumuna kadar(da· 
bil) eratla 328 doğumlu 

piyade sınıfına ayrılmış 

eratın sevklerine başlana
caktır. Hangi gün şube 

merkezinde bulunacakları 

1 - Çamalb tuıiasıD~ 
b k Jır• 

yapılacak "29679" uçu i 
bedeli keşifli tuz değiroı~oe 
kapalı zarf usulile eksiJtoı•Y 
konulmuctur. 

y oıe· 
2 - Eksiltm.e şart~~ de 

leri 150 kuruş mukabıbD t 
başmüdürlüğümüz mllb•Y11 

komisyonundan alınacakt;35 
3 - Eksiltme 19-10· de 

İZ MİR MUHTELITl Cumartesi günii saat 11 
111 

lzmir ve Manisa karışık Jubü mensubini dün umumi lstanbul inhisarlar udi: 
takımları, dün Alsancak sa- bir toplantı yapmışlar ve ku· müdürlüğü ahm ıahm o• 
hasında karşılaştılar. lzmir lüp adının (Demirspor)a çev· misyonunda yapılacaktır· 1 ti 
muhteliti, yakında şehrimize 4 - Teklif mektup 

1 

k rilmesine karar vermişlerdir. kanundakı' hu"kilmlere ,,ıt0• gelece olan Sovyet sporcu· ~ ...rt 
Bundan sonra yeniden seçim yukarıda tayı"n edilen ~=• 

!arına karşı çıkacak takım .... 
O A 

yapılmış ve idare hey'eti ku- ve saattan bir saat evve 1 •• şeklinde idi. ynu ltınordu .,-
rulmuştur. Yeni isim alan kadar komisyon reisine 1111tı'r. 

lu Mustafa idare ediyordu. k 
kulübe ve idare hey' etine buz mukabilinde verilece,...,. 

Oyun başlar başlamaz ilk 5 k to• .... 
muvaffakiyetler dileriz. - E siltme, f 81 

1• 
akını Manisalılar yapmışlar • dd · h und• 1 Halk sahasında nın ma eı ma sus •• 
fakat kısa bir zaman sonra zılı şeraiti haiz olanlar ır 
lzmirin hücumu karşısında Dün Halk sahasında yapı- sında yapılacaktır. de 
müdafaaya çekilmeğe mec- lan maçlarda Türkyurdu 6 - isteklilerin ylS i• 
bur kalmışlardar. İlk hafta- Yükselmeyi 1-0, Kahraman- yedi buçuk muvakkat te~tJ 
yımda çok güzel oynıyan lar Yükseltmeyi 3-1 mağlup nat parası olan "2226,, ı 13 
muhtelitimiz 4 gol atarak ettiler. ile birlikte miiracaatla~ 
devreyi bitirdi. lzmir milli emlak-müdttrlügw ondeJl: 

ikinci devrede Saitle Fu-
ad arasında anlaşmazlıklar Buca soğukkuyu caddesinde 13 eski 11 taj no. 292,40 116,96 

metre murabbaı arsa 
oldu. Bu devre de Manisalılar k" Buca aşağı mahalle soğukkuyu caddesinde 17 es ı 42,60 
1 ve fzmirlilerde bir gol 5-2 taj No. 283,75 metre murabbaı arı• 
yaptılar ve maç 1-5 İzmirin Bostanlı şeref sokağında 204 taj no. 221,48 metre 'f/,,'JO 
galibiyeti ile bitti. ; murabbaı arı• 

Muhtelitin antrenörden is- Birinci tepecik dar sokağında 7 no. 72,12 metre SO 
tifade ettiği dünkü oyunda • ' murabbaı arı• 
açıkça görünüyordu. Karşıyaka bostanlı tramvay caddesinde taksim soka· SO 

ğının köşesinde 1 no. 119 metre murabbaı arı• 
9 EylDI galip Karantina halil rifat paşa caddesinde 262-1 no. arsadan 

3
9,SS 

Dün Görec'e giden 9 Eylül müfrez 15 parsel numaralı 113 metre murabbaı arsa 
takımı, orada çok iyi karşı- Karantina halil rifat paşa caddesinde 262-lno. arıadaD 43,75 
lanmış ve Göreçli gençlerle müfrez 16 parsel numaralı 125 metre murabbaı arı• 

günde şube merkezinde yaptığı maçı 2-1 kazanmıştır. Karantina halil rifat paşa caddesinde 262-lno. arsadan 44,21' 

Demı·rsporun kongresı· müfrez 17 parsel numaralı 126,25 metre murabbaı arı• 

ayrıca ilin ve kendilerine 
tebliğat yapılacağından 

şimdiden hazırlıklarına baş 

lamaları ve tayin edilecek 

bulunmaları ilin olunur. d " # A d . K~rantina halil rifat paşa caddesinde 262-lno. ana an . ..s,60 
-----••ıiılllllllıı __ _, Y ın Demıryo)u spor ku- müfrez 18 parsel numaralı 138,75 metre murabbaı arsa 
-··· ikinci karantina mısırlı caddesinde 1737 adadan mnfreı 67,,0 lstanbul ve rr rakya 63 parsel DO. 225 metre murabbaı arta 

ikinci karantina mısırlı caddesinde 1737 adadan mtifrez 
17

9,21' 

Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 65 parsel no. 512 metre murabbaı arı~ 

S Oo
rf Birinci karantina fethiye sokağında 7-1 kapu 7 taJ 43 

ermayesi3,000,0 ürk lirası no. 172 metre murabbaı ar•• 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 Birinci karantina fethiye sokağında 7-2 kapu 9 taj 213 

no. 854,50 metre murabbaı arsa 

iz mir 
den: 

vilayeti nafıa müdürlüğün-
Birinci karantina fethiye sokağında 7-3 "apu 11 taj 44,~S 

no. 177 metre murabbaı arı• 
Birinci karantina fethiye sokağında 7-4 kapa 13 taj 5s,40 

no. 233,50 metre murabbaı arı• 
6536 lira keşif bedelli Tire-Çatal yolunun 3+000 6+000 Birinci karantina fethiye sokağında 7-5 kapu 15 taj 65'65 

kilomctroları arasındaki kaldırım yapısı 20 gün müddetle no. 262,50 metre murabbaı arı• U• 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı ya- Yukarıda yazılı arsaların millkiyetleri peıin par~.93S 
saya göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 14 birinci ödenmek üzere artırmaya konulmuştur. isteklilerin 21 •1 

1110· 
teşrin 935 pazartesi günü saat 11 de ilbaylık encümenine pazartesi günü saat 15 de milli emlik mildtiriyetib~ 
gelmeleri bildirilir. 3099 racaatları. 7-13 ~. 

lzmir Muhasehci husuSİ}'e 
lüğü~den: 

müdür- lzmir milli emlak mndorlnğondell· 

Vali konağı jçin 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 

Sinekli caddesinde Kazanlı kuyu mevkiinde bili o~· tO 
190 mtre 9 dekar tar 8 

Halkapınar şimendifer imalithanesi arkasında bili 00
• ı10 

352 metre 7 dekar babçe 'fJ 
Halkapınar kiğıthane caddesinde 282 numaralı ev .ff 
Halkapınar kağıthane caddesinde 272 numarala e'I 9'1 
Halkapınar kağıthane caddesinde 250-1 numaralı ev 18 

lzmir itl1alat gümrüğü 
liiğünden : 

Cumaovasında 19-20 numaralı (dükkan) depo 70 
m ild Uı·- Reşadiye müstecabi sokağında 4 numaralı dükkin • tJD 

Bahariye caddesinde maltızlarda 12,10 numarala dtıkk 0 ı20 
Alsancak burnova caddesinde 82-84 numaralı ev 8 
Turan şimendifer caddesinde 28 numaralı dıvarh ır•• 1' 
Turan şimendifer caddesinde 29 numaralı dıvarlı ar .. ıt9 
Bayraklı burnova caddesinde 59 numaralı fırın '6 
Bornova havuz başında 42 eski 42 taj numaralı ev S pi!.: 

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

3 Tomates peltesi 30 
Yukarıda yazılı eşya 14-10-935 ıncı Pazartesi güıifi saat 

14 te açık artırma suretile dahile satılacağmdan işine ge
lenlerin ithalat gümrüğü sabş komisyonuna müracaatları 

ilin olunur. 3161 

Yukarıda yazılı emvalin bir senelik icarı 17·10-9l ~ 
şembe günü saat 15 ihale edilecektır. Ahcılann °~ 
milli emllk mlldllriyetine mllracaatlan. 

do 

ol 
•e 
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'1ncellithanesi 
\ı ............ ____ _ 

·~-.· 1 kavatlar çarşısı 

No. 34 

.. 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmıı bir 
""otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

illn olunur. .................... 

Ali Agih 
Çocuk l}fastalıklars 

Mfltehasaıaı 
1J.inci Beyler SoluJtı N. 68 

Telefon 3452 

-'*~· 
·o 11 ıu ıı-~ 

= 1<. v=: " 
VV. F. H. Van 

" ALISA" nıotörü 12 Bci. 
teşrinde bekleniyor, Belgrad, 
Noviıad, Komarno, Buda
peşte, Bratislava, Viyana ve 
Linz, için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE
ANVERS 

"EGYPTE" vapuru 20 Bci. 
teşrinde bekleniyor, Anvers 
Direkt yük alacaktır. 

"ESPAGNE" vapuru S 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
Anvers, Direkt yük ala
caktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
lann isimleri O.zerine mea'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurların isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
giritilmez." 

zcıs 
7 Birinci Teırln 95§ 

a 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlan 
için yük:alacak olan vapurlar 

"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yllk 
alacaktır. 

"ACHILAS,. vapuru 24 eylülden 30 eylüle kadar yük 
alacaktır. 

"HERCULES,. vapuru 7 1 nci teşrinden 12 1 nci teşrine 
kadar yük alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 1 nci teşrinden 26 1 nci teşrine 
kadar yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 5 2 nci teşrinden 8 2 nci teş
rine kadar yük alacaktır. 
Burgas, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 
"HERMES,. vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar için 

yllk alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Osfo 
ve lskandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tşrinde bu limanlar 
için yiik alacacaktır. 

"V ASALAND" motörü 16 1 nci teşrinde buradan hare· 
ket edecektir. 

"NORDLAND,, motörü 2 2 nci. teşrinde buradan hare· 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marıilya ve Barıelone ve 

Cezair limanları için yük alacak vapurlar. 
.. ALBA JUL YA ,. vapuru 2 1 nci teşrinde gelip ayni 

günde hareket edecektir. 
"SUÇEA VA,. vapuru 27 1 nci. teırinde gelip 28 1 nci. 

teıriode hareket edecektir. 
Yolcu ve yük alır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 

"LEVVANT" motörü 10 1 nci. teşrinde yük alacaktır. 
Hamit: Ilindaki hareket tarihlerindeki değitikliklerdea 

Acente meı'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Te(efon: 2004 - 2005 - 2663 

,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

;Türk Hava Kurumu! - -! Büyük Piyangosu i 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~ 
§ • • • = 

Kaçakçıİar g zen~m etmıştır. ~ 

K ı ~ 19. cu tertip 6. cı keşide 11 lci teşriudir i 
ova anıyor 5 8 k Ik · · 200 000 L. d = 

Ankara 5 (A.A) - Geçen~ QyQ ramıye. ' ıra ır§ 
bir hafta icinde gümrük mu-§ Ayrıca: 30,000, 20,000 15,ooo, 12,ooo, s 
hafaza örgndn 36 kaçaktı ve 5 ı· 1 k 'k • 1 1 b h · 5 = 
855 k·ı n ük k .. 23 = lo,ooo ıra ı ı ramıye er e e erı ( o = 

ı o g mr açagı = = 
ekit (ibisar) kaçaiı 3 tiifek 5 hin) liralık iki mnkifat vardır. § 
3 tabanca 13 kaçakçı 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Muharriri - Çeôren 
MIŞEL ZEVAKO - lS - F. ŞE&ıSJWDIN f ,..... -

Loudrada, ltalyanlarııı kan dökülmesiııe sebebiyet verdikleri iddiası mevcuttur 

ugün Lo dra?da 150 hin anıele bü-
... k iJJ• 
Kraliçe : etrafında asık, buruşu 

yü~i bir nümay ş yapacaktır 
Iııgiliz ameleleri, ltalyan'ların Aft .. ika'da başladıkları savaşa nihayet ve

rilm~si için uluslar kuı·umuııun aı·aya girınesini istiyeceklcrdir 
lstanbul 7 (Özel) - Londrada biitnn lngiliz ame- solunacak \ ' C uluslar kurumunun bir an evvel araya 

)<·sinin i tirakilc bugno ltalyanlara karşı bilyük bir girerek savaşm durdurulması istenecektir. Bu nnma-
nümnyiş yppılacaktır. Bu nOmnyiş esnasında ltalyanın yişe l 50 hin logiliz amelesini o iştirak edeceği söy· 
Afrikada kan dökülmesine sebebiyet verdiğinden balı- leniyor. 

~~~~~~~----.......... ~ ..... ti .... ----~~~~~~-

ltalyanlar büyük Uydurulmuş bir haber 

hezimete -uğradilarltalyan uc;aliları kı
~~~----···.-.----~~-

Vehip paşanın l{tıınandasındaki oı·
du Ual·Ual'ı zaptetti 

- Baştarafı birinci sahif edc -
sabahı gayet erken ilerleme 
hareketine devam etmiş ve 
saat 10,30 da Aduaya gir
miştir. Yüksek papaslar ve 
ahalinin bir kısmı Italyan 
kumandanlığma giderek io· 
kiyat etmişlerdir. Tirastina
dan gelen bir düşman hü· 
cumu püskürtülmüştür. Yeni 
hat üzerinde üç kol arasında 
irtibat temin edilmiştir. 

Gorobaide 5 ölü 15 
yaralı var: 

Adis·Ababa, 6 ( A.A) -
ltalyan uçaklara Gorohai 
mevkiini bombardıman et· 
mişlerdir. Bombardıman ne
ticesinde beş kişi ölmüş, 15 
kişi yaralanmıştır. 

Ual. Ual Habeş'lerio 
eline geçti: 

Adis-Ababa, 6 ( A.A) -
Havas ajansın1n bildiriğine 

2öre birinci Kanun hadise
lerinden beri ltalyanlar tara· 
fından işgal edilmekte olan 
Ual-Ual mevkii Habeşler ta· 
rafından geri alınmıştır. 

Kralın yeğeni musav-
vada: 

Musavva 6 (A.A) - Sa
tursia gemisi limana gelmiş
tir. içinde İtalya kralının 
yeğeni Dük dö Ber~am ile 
4360 sübay ve asleer ve 
ayni zamanda birçok gazete· 
ciler de vardır. Bu gazeteci
lerden dördü Fransız biri 

Alman, biri Avusturyalı biri
de Norveçlidir. 

lstanbul 7 (Özel) - Habeş 
kararı:-abının son resmi teb
liiinde bildirildiğine göre A· 
dua muharebesinde Italyan 
ordusu mühim telefat ver
miştir. 16 kilometre uzunlu· 
iunda sağı ve solu yüksek 
dağlarla kapatılmış dar ge· 
çit, ltalyan ordusunun ce
setlerile doludur. Bu geçitte 
2ayet k1tnlı muharebeler ol
muştur. Üç gftn devam eden 
musaraa esnasında Habeş 
askerleri, yüksek dağlarda 
tutmuş oldukları siperlerden 
hücum eden Italyan ordu· 
suna cehennemi ateşler yağ
dsrmışlardır. 

Tayyare filolarının müte
madi bombardımanı Habeş 
askerlerininde birçok tele-

fat vermesini intac etmiş 
ise de zayiat, İtalyanlarda 
kat kat fazladır. 

Hahaşler Somaliye 
Doğru ilerliyorlar 

lstanbul 7 (Özel)- Vebib 
(paşa) nın ordusu, (Ual
Ual)ı zabtettikten sonra 
İtalyanlardan aldığı mühim
matla İtalyan Somalisine 
doğru harekete geçmiştir. 

lstanbul 6 (Özel)- Adu
anın İtalyanlar tarafından 
işgali, Adis·Ababada asa
biyet uyandırmıştır. impara
torun, gönderdiği yüzbin 
kişilik ordu, Rasseyum kıt' -
alile temas etmek üzeredir. 
Bu gece, Aduanın istirdadı 
için genel bir hücum y ıpı· 
lacaktır. ' 

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

gelerinden ibaret bir üçler komi 
lesi ve bundan başka Porte
kiz delegesinin başkanlığı 

altında bir de altılar komi
tesi teşekkül etmiştir. 

Bu komite, ltalyanan, ulus
lar kurumu paktını ihlal 
edib etmediğini tetkik ede
cek ve Pazartesi (bugün) 
toplanacak olan konseye ve
rilmek üzere bir rapor ha
zırlıyacaktır. 
beşistan tarafından sebebi
yet verilen tedbirleri almıştır 
ki, bu tedbirler uluslar ku
rumu paktına nazaran hak
lıdır. 

Baron Aloizi bu söyledik
lerinden sözünü bitirirken 

Cenevre' deki müzakerınin Ha· 
beşistan'ı meydan okuyucu 
vaziyetinde teşvik ettiğini . 
söylemiş ve geçen Eylülde 
bu memleketi uluslar kuru
mundan gayri layik bir aza 
gibi atmak için ltalya tara
fından yapılan teklifi hatır

latmıştır. 

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

Cenevre, 5 [ A.A] -13ler 
tarafından on beşinci madde 

yılarımızda uf_;madı 
~~~------~~~-

(Zaman) gazetesinin, Avrupa gaze-
telerinden aldığı haber asılsızdır 

Ankara S (A.A) - "Za- nakkale boğazına kadar 
man,, gazetesinin 4 Birinci- uzandıkları görüldüğü bildi· 
teşrin 935 tarihli nüshasında rilmektedir. Çanakkale veya 
Avrupa gazetelerinden nak- Anadolu sahilleri üzerinde 
len dercolunan bir haberde ecnebi tayyareleri tarafından 
İtalyan tayyarelerinin Ana- böyle uçuşlar vukubulmadı-
dolu sahilleri üzerinde taras- ğını Anadolu Ajansı beyana 
sut uçuşları yaptığını, Ça- mezundur. 

Yunanistanda iç durum 

l(ralcı saylavlar 
ne diyorlar 

·- ·-Çalclaris, kralı getirmek mecburiye
tinde iıniş, parlamento toplanıyor 
İstanbul 6 (Özel) - Ati- saylavlar, Çaldaris'in, kralı 

na'dan haber veriliyor: Salı getirmek mecburiyetinde ol· 
duğunu ve çünkü saylav 

günü toplanacak olan par- seçiminde Yunan ulusuna 
lamentoda çok heyecanlı mü· kat'i surette söz verdiğini 
nakaşalar bekleniyor. Kralcı beyan ediyorlar. 

~~~~-----.-.~·~---.. ----~~~~ 
Fransa 

J11giltere'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 İngiltere'ye 
cevabını verdiği söylenmek· 
tedir. 

Turanspor Tor-
balı 'da 

Turanspor birinci takımı 

dün Torbalı'ya giderek; 
Torbalı Yıldırımspor kulübü 
ile samimi bir maç yapmış
tır. Neticede Turanspor, 
maçı 3-0 kazanmıştır. 

muciöince teklif edilen tav
siyelerin metninde Konseyin 
enb aklı ve en uygun olarak 
tavsiye edeceği tarzı halleri 
tayin etmesi liz1mgeleceği 
bildirilmekledir. 

Metinde Konseyin Pakt 
hükümlerine riayet ettirmek 
ve nafi addedeceği diğer 
her türlü tavsiyelerden evvel 
pakta karşı yapılmış her 
türlü hareketi derhal dur· 
durmasını tavsiye 
vazifesinde olduiu 
edilmektedir. 

etmek 
ilave 

Hulgaristan'da 
1,evkifat devam ediyor 

lstanbul 6 (Özel) - Sofya
dan ielen son haberlere göre 
Bulgaristanda idarei örfiye 
devam etmektedir. Yeniden 
bazı kimselr tevkif edil· 
miştir. Mevkuflar arasında 

eski nazırlar ve saylavlar 

bulunmaktadır. Bir çok yer· 

lerde askeri tedbirler alın
mıştır. 

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

açıldı 
Tepeköy ehli hayvan ıer· 

gisi dün sabah ilbay Fazlı 

Güleç tarafından törenle 
açılmıştır. 

Sergi akşama kadar açık 

kalmış ve pek çok kimseler 
sergiyi gezmiıtir. 

Bu sergiye iıtirak eden 
yüzelli hayvan arasında mü

sabaka yapılmış iyi yetiıti

rilmiş hayvanlar seçilmiıtir. 

Bu hayvanların sabiblerine 
2700 lira ikramiye dajıtıla· 

caktır. 

san görmek istemem~ dedi. . 
• ıÇ 

Geradi, sihirbaza yardım Ara-sıra derin, derra 
etti, şövalye adeta ölü idi. çekiyordu!. . 

0 0re 
Belki de tamamen ölmüştü. Bütün düşüncesı • Mır· 
Şövalyeyi bu halde mermer dö Sadiver ve madıaı 
masa üzerine yatırdılar. zadin idi. d" r b•· 

. Acaba, ihtiyar Sa ıfC diO 
Saıtano - Burada bu su- k"k"' b b d 111 Mısır. ? 
J b. k d k 1 k ı ı a ası, ma a . . dı 

ret e ır saat a ar a aca - de hakiki annesi aıı 1 

d d. b u•t• 
tır; e 1 • Kral kendisini bu 119 ber 

Üç esir, Bruşkay, Brankay temin etmit idi. f•t•~111111• 
ve Brankayon ilk görüşte, iki ihtiyarda ölmüş u ,o· 
mermer masa üzerine yatı- yorlordı; tam bu sırada Ji• 
rılanın şövalye dö Pasavan zel köpeğe iJiıti ve kiSP' 
olduğunu anladılar. Üçü de başını okşadı. 
korku ve dehşet, nefret için· •*,, ı,.b· 
de titrediler . Kraliçe bu günlerde ooi1· 

Saitano ellerini sevinçle tiyar ve memnun gar ye· 
çarparak: yordu. Fakat bu mem.1111 biç 

- Size ne oluyor böyle?. tinden sarayda sankı "ildi· 
Dedi. Şimdi tam olduk; ölü· bir kimse haberdar dek~oet 
de kendiliğinden sizden bi- b. ıO " 
rinizin yerine geldi! Sarayda derin ı~d' \je ıe· 

Ve.. Sihirbaz Şövalyenin hükilm silrmekte 1 ı. i dise~1 
e biselerini çıkarmağa baı- ce temamen sessiz, b 
ladı. geçti. · e b•· 

* Ertesi sabah, krahÇ d•b' 
Pasavan'ın "s~itono evine bo, birgün evvelden ' 1d• 

girdiği ayni dakikada, 'Sen- neş'eli idi. Fakat sar~or 
pol sarayında "talih ve ka- onu bilenler için dab• .,_b· 
der" denilen müphem ve kunç demekti. fzabo, ~ ~·ç 

ı . d. 1 . bır 
esrarengiz mes' eleein müna- eyın ne ıme eraoe . ,fel 
kaıası yapılıyordu. güne kadar yeni bir ııY e• 

Burada, kraliçe Iıabonun vereceiini ve bura!',,ı,rı 
bir hizmetçisi tarafından ao· genç ve en gllzel kıb erdi· 
kakta görülerek bir ıekerci davet edeceğini haber f 
dükkinına sokulan bir kö· Ve: k bd' 
pekten de bahsedeceğiz. - Ben etrafımı ası ' ·•· 

Bu köpek güzel ve ıyı ruşuk ve çirkin suratbe~ 1 
bakılmıı bir ev köpeği idi. sanların sarmasını jıtelll ..,tt 
Bunun için şekerci dükki- Burada güzelUk ••~ta f"" 
nında biç ses çıkarmadı ve vardır; •ık diyan, ae~ • 
sabaha kadar bir köşey sın- du bu saraydır! dcd~· . t1f' 

dı.5 b h 1 k b ld Ve, bütün nedimelerı0d'a·ııifİ 
a a o unca, açı u u· k · te •· dı, yalınız kalma ıı 

ğu kapıdan çıkarak, ıuradan söyledi • ,,.. 
buradan dolaştıktan sonra Bu ka.dın, s.ea~~I .~,.S 
Odenin bulunduğu daireye nın hakıki hikımı ıd•· L•b' 
vardı. ., .. 

Evet Odet bir koltuğa sonra, sarayda çıJgıol r dO' 
kabalar, ahenkli ıcs e 

yaslanmış dllılinüyordu. Sa· 
dık höpek içeri girince ha· yulmağa baıladı. lı'f' 
nımının ayaklarına ıürtınme· Kraliçe öğleye dojrll dili° 
ğe baıladı lan Emperiooun bul

00 

Odet acaba neler dilıünü- kısma gitti. dılıstJf 
yordu?. Bu kaplanın kap• r•"-' 

olduğu demir kaf~ı, ~ill'd' 
Paris gazeteleri 
Uluslar kurumu için 

ne yazıyorlar? 
lstanbul 6 (Özel) - Paris 

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

sonra bu kurumun, artık dü· 

mensiz bir gemi haline gel· 
diğini ilAve ediyorlar. 

' 

Ingiliz işçileri 
.ltalyan el~iliği ôoOn· 
de nftmayiş yaptılar 

Londra 5 (A.A) - Yüz 
kadar iıçi İtalyan elçi· 
liii önünde teıalıilratta bu
lunarak Habeıistana karıı 
muhasamata baılamasını pro· 
teıto etmiıler ve zecri ted· 
birler istemiılerdir. Polis 
tezahüratçıları dağıtmıısa da 
yarın için diğer miihim te· 
zahürat derpiı edilmektedir. 

yakında hususi bır ı-" 
bulunuyordu. Fakat 1~11dlf 
kraliıe aslanın ıar~rtı' .. . .,, 
çıkarılmasını emretlll_ iç• 

Vakit oğle oıdugıa ,p1' 

kaplanın mubafaz•11~ ••,ı' 
mur edilenler vabti :, blf 
yemeğini ietirdiler. -
muhafız Bua Redoo: pi•-•" 

kıl ,, 
- Haımetmeap, ·oi f 

etini getirdiler! Haber• 
,t' 

di. f , ...... ,ı· 
bat kaplan muh• 1 eteri ., 
kasında baıtan bat• f bİ ~~~ 
biıeler aiymiı ye bu .,ar. 

•· dalll• i)I adam vardı. Bu. a at•b . 1 
ve demirden bır ç tli J, 
kocaman ve kuf~e ,fi., 
tutmuıtu. Bu çat• 'i,iri ~· 
kaplanın ağzına her P'" 
rer ikiıer kiloluk et ~-· 
ları •erilirdi. d 11110 •

1 rl' 
Bu dev gibi • • 111 fS 

sında iri et parçal•~.. tfi 
lamıı iki adam ''' bicld'. fe .,,. 

Kraliçe, dargın .k ıııtı ,o· 
bir halde ayağa ~ dı;tO 

· aer• • - Bu etlerı a o· 
nilz! emrini verdi. etef ~ 

Deri elbiseli 91e ,tilı ıf 
1 d 0 tolll ·r f cut u a am, biçb• f ,. 

makine gibi v~ diS0clll• 
söylemeden gerı ••: ti' 
kat birden durd~ı 


