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Adua Kimsenin Elinde Değildir 
~ ~- --~ - - -::::::.;;:;:~sı 

SOin.alide Seheli nehri~civarındahüyül~ 
lnuhareheler hazır1anıyor.Adua, şimdi 

bir harp alanı vaziyetindedir 
lstanbul 8 (özel) - Somali'de, Sebeli nehri ltalyan ci,1arında tankları faaliyet göstermişlerdir. 
Burada büyük bir muharebenin başlıyacağı kanaati vardır. ltalyan hava kııvvetleri, bütün mıntaka bo

Yunca durumu kollamakta ve Habeş kuvvetlerinin toplanmasına mani olmağa çalışmaktadır. 
lstanbul 8 (özel) -Son gelen haberleı·e göre, Adua, ne Italyan'Jarda ve ne de Habeşlerdedir. Şehir, tama· 

!ben bir savaş alanı halindedir. Burada gerek ltalyanlardan ve gerekse Uabeşlerdeo boyok telefat vukua 
Relmiştir. ltalyanlar, pazar sabahı Adua'yı isgal ettikten sonra şehrin cenubunda tutmuş oldukları mevzi· 
lerden pOskürtOlm'Oşler ve siperlerden atılmışlardır. Bu esnada bir süngü muharebesi cereyan etmiş ' 'e 
ltalyan tayyareleri, kendi kuvvetlerini de telet etmemek için faaliyet gösterememiştir. Bu muharebe sonu
cunda her iki tarafta11 boynk zayiat olmuştur. 

Istaobul 8 (özel) - Habeş ordularının Eritreyi istila için başlamış oldukları harekat, ltalyanları sc,o de
~ dOşündürmektedir. Habeş orduları, hu cephede imparatorun gönderdiği yardım kıtaatı ile (300) bine 
ltarnııştır 

50 bin kişilik bir Habeş ordusu Erit- . . Akdeniz'de j 

l'e'ye doğru yürümekte devam ediyor ln~ılız ~onanması 
~ ' lar uçakların yardımile Po- numayı~e ha~Iadı 

polo ti Yet ... anda bllyilk ' ' 

HABEŞ ASKERLERi CEPHEDE 
,_.. bomt.ları ı ıuamaktadır ve harp mınta- ı ıehre eirdikten aonra yan 

.... __ ...._ ıyor kası haricine çekilmiştir. ve geriden saldırmıtlardır. 

~iı·Ababa 7 (A.A) - Londra 7 ( A.A) - Deyli Bundan ıonra ıehir birkaç 
,,._lar Gorahai ıehri iize- Kronikl gazetesinin Adis - defa elden ele geçmiıtir. 
' SOo bomha atmıtlardır. Ababa'dan öğrendiğine göre Ancak don akşam ltalyanlar 

-.._ ~•rın içte biri patlama- Raı • Seyyum'un kuvvetlerin· ıehri kat'i olar•k qgal ede· 
""ltlı. den bir kısmı Adua'aıa batı bilmiılerdir. Bu •abah ... rb 
~diı·Abıba 7 (A.A) - Kozeyindeki Marebden ltal- tekrar baılamııtır. Netice 

C" H-.i mab6iri bil- yan .hatlarını geçerek Eritre· heniiz belli değ-ildir. Her iki 
~-: yi iıtili için ilerlemeie bat· tarafın da zayiatı ağırdır. 
~•ı dıı itleri bakanı, lam1tbr. 150 bin kiıilik bir Adigrat bölgesindeki ltal· 
t_...._~r ıoıyete1i ıenel sek· yardım kuvveti. Arda bölge- yanlar bir çok bile11mlard~A 
~ M. Avanol'e 20 tay· sine gitmektedır. baluomuflaraa da beni\ı katı 
~ tllqfından t*viye edil- Adiı-Ababa 7 (A.A) - bir netice alamamıılardır. 
~ tıla11 halJan kıtaabnın Aduanın İtalyanlar tarafın- lt~lyanlar ~u . ıeb~rden i~i 
~ ,.,ı •• bi1eı .-ra da dan iıgali hakkında ıu taf- kılometre alerıdekı mevu· 
._.,ırtltı lflal etmit olduk· ıillt verilmektedir. lerde bıtunmuılardır. 

tllr•iftir. Hallet kı· Habeıler ltalyaaların tank· Adia-Ababa 7 (A.A) -
~ .. • ... cbtıacla ba- larclaa mlrekkeb kolbaıları Oıedcain klıeıiDde ltalyaa• 

bir faaliy.et a6stermektedir-
ler. Gamala 1rmaiJmn ıol 
boyunca ve civar tepelerde 
Habetler 6nemli aıevziler 
tutmuflardır. 

lstanbal 8 (Ôzel) - Lon-
dra 'daa haber veriliyor: ln
giltere aiyaıal ~venleri, 

ltalya'nın rfittlitl makıadın 
çok tehlikeli oldaiu kanaa· 
tindaclırlar. 
· o.ama 4 ncü ıahifede-

KomOnistler 
Birinci jorj mflzesioe 

bomba attılar 
Atin~ 7 (A.A) - Komii· 

nistler birinci Jorj :mızesine 
&ç bomba atmıflardır. Mü
him zarar olmamııtır. Bu 
genoy dolayıaile komilniıtlerin 
bir tedhit hareketi telikki 
edilmektedir. 

Fransızlar 

·-·-· 300 uçak ve f ilooun bfttQn denizaltı 
gemileri nOmayişe iştirak etti 

a st t 01 « z ı c s e usstaaf 

Belçika'dao şflphele· 
oiyorlar mı? INGILIZ DONANMASI MAL TA'DA 

Marsilya, (R&dyo) - Pa- lstanbul 8 (Ôzel) - lngiliz yif, Romada derin aki•ler 
ri•ten alınan haberlere. ıöre donanması, Akdenizde n&· bırakmııtır. DonanmaJJın a· 
Fransa büktımeti baı&nlerde ma1ife baılamııtır. 300 de- zak ıark deniz filosu da bu 
Almanya'nın siyasetile çok niz açaia, filonun blltia 
yakından alikadar olmak- denizaltı pmileri almayife günlerde Akdenize •elecek· 
tadır. O kadar ki gazeteler iıtirak eylemiıtir. Bu Dıiima· tir· 
Almanya havadislerini birinci -~b-~d_.,.., M!.~tı:-:id~. --=-~d-:-1 ~t ~dıımlllll!!l~""A"'ı ....--"''ıı-batı akkin a aeınya ır. ev e a am arı manya e 
sahifeye geçiriyorlar. Adeta Fransız ıazeteleri Berlin, ittifak etmenin zaruri ol-

Hab .. iatan-ltalya harbını ikinci 
derecede telikki ediyorlar. Badapeıte ve Varıova'nın doğunu söylijorlar. 
8gaa sebeb A man matbua- uzlaımalarındın bıhıetmek- Bu haberler pek baldı 
bnıa Macar baıbakaaı teclirler. olarak Fran11z'ları meıral 
Glmbllf'ID aoa BerliD ıeya- Belçika'da baıı bl1lk etmektedir. 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 

Yunanistan'da kralcılarla cumuriyetciler arasındaki zlddiyet gittikçe büyüyor 
--------------~·----- ·- - - --- -- ---- .... -----.... 

Kralın !Yull31ıistan'a gelllıCmesini, bir 
hey'etle ,kendisine bildirecekler 

.................. ~-- '""""'""""_,..,,,....,,.. ___ _,...,,,...,,. ....... """' , 

Hükumet, vaziyeti bulandıran cumuriyetçi gazetelerden llazılarıoı kapat-
mak tasavvurunda im .. ş. Londra'ya hey' et göndermek istiyorlar 

lstanbul 8 (Ôzel) - Atinadan haber veriliyor: Kral biyet uyandırmışhr. Buna ônayak olanların başında 
Jorjun Yunanistana dônmemesini kendisine bildirmek Papnnustasyu, Knfandaris ve lUilonas ifo Sofolis'tir. 
Qzere cumuriyetçiler tarafından J,onclraya bir hey'et HnkO.metin, bu husus için şiddetli tedbirler alacağı 
gönderilmesi hakkındaki tasavvur, Yunanistanda a a- ve durumu bulandıran gazeteleri kapatacağı söyleniyor 

----------•••-+• ... 
Cenevrede dnokO konuşmalar T. Riiştil Aras 

Konsey, altılar komitesinin 
raporuııu ittifakla onayladı. 
ltalyan {lelegesi Baron Aloizi raporu kabul etmedi, 
başka bir toplantıda mülahazalarını söyleyecekmiş 
Cenevre 7 (A.A) - On munda başka bir toplantıda suz bırakmak için her çare-

üçler komitesinin raporu ka· mülihazatımı bildirmek hak- ye baş vuracaktır. Eğer 

bul edilmiştir. İtalya menfi kını muhafaza eylediğimi uluslar sosyetesi sür'atle ve 
beyan ederim,, demiştir. tesirli bir şekilde harekete rey vermiştir. Konsey altılar 

komitesinin raporunu itti
fakla kabul etmiştir. Baron 
Aloizi kabul edilen usul 

Londra 7 (A.A) - Deyli karar vermezse, Avrupa 
Herald diyor ki: sulhunda bundan sonra ar-

M. Laval hareket zama- tık hiç bir rol oyoıyamaz. 
nını geçiktirmek için her ltalyanlar zaferlerile 1896 

hakkında kaydı ihtirazisini çareye baş vurmaktadır. Ha- bozgununun acısını çıkarmış 
dermiyan etmiş ve raporu reket zamanı geldiği vakit oldular. Artık felaketi unu
kabul etmediğini ve ''lüzu- te gene bu hareketi lüzum· tabilirler. 

Ccnevreye gitti 
Istanbul 8 ( Özel) - Dış 

bakanımız Tevfik Rüştü A
ras dün kil T oros ekspresile 
Ankaradan şehrimize geldi. 
Akşam Cenevreye hareket 
etti . 

Tütün piyasası 
açılmadı 

Tütün istihsal merkezle
rinde mahsulün denk yapıl
ması bitmek üzeredir. Buna 
rağmen tütün piyasası henüz 
açılmamıştır. 

İnhisarlar tütün mübayaa 
müfettişi Yusuf Ziyanın Ak
hisara gitmesini, piyasanın 
açılmasına işaret adedenler 
vardır. 

~~~~~~----.. ·--++1~ ..... --~~~~~~-
Italya · Fransa 

M. Mussolini, acı 
bir tavır tak.ınd1 

-~~-----·~· .. ·~·_.-----~---

Kamutay müzakereleri 

l(redi 
tifleri 

koopera
kanunu 

••• 
Zorlama tedbirleri, Mussolini'yi fev- Finans teşkilatı ve vazifelerine aid 

kalade gazaba getirmekte imiş kanun layıhası geri verildi 
Paris 8 (Özel) - Pöti Jur· best bırakmamalı ? Ankara 7 (A.A) - Nuri kabul edilmiştir. Gene bu 

nal ayları Romada Mussolini Zorlama tedbirlerine gelince Conkerin başkanlığında bu toplantı da bütçe encüme· 
ile görüşmüştür. Aytar şöyle Mussolini çok acı bir tavır gün yaP.ılan kamutay top- ninin talebi üzerine kamutay 
demiştir : takındı. lantısında tarım kredi koo · gündeminde bulunan finans 
lngilterc işe karışırsa •• -Bu kelimenin bile bana peratifleri kurulması hak- b k ı v t k•tAt • .. .• _ a an ıgı eş ı a ı ve 
- Durum vahım gorunuyor ıztırap verdiğini gi:ılemiye · kındaki kanunun görüşü!- •f 1 . • k 1 ... 
M 1. · B. v• mesı'ne devam edı'lmı'111 ve vazı e erıne aıt anun ayı-usso ını - ız ne yapa· cegım. 7 • • • • 

lım ? Herşeyi hesap ettik, - Fakat buna karar ve- encümene verilen bir mad- hası gerı verılmııtır. Kamu-
herşeyi tarttık ve herşeyi ev· recek hangi mahkemedir? desi müstesna olmak üzere tay Çarşamba günü topla· 
velden gözönüne getirmedi· Mussolini bu mahkeme bütün diğer maddeleri ka- nacaktır. 

!~mı~:=;: i~:;:~:;~~ur; her :~~t7;~d~.~~;~r de!!~~:::~ Tank T ....... U ..• -z ... a---k--1-a--rı 
Sonra, acı bir tavırla ilave bir müstemleke ihtilafını 

etti: Avrupa harbı haline sok-
- Nasıl bu raddeye gel- maktan başka birşeye yara- Habeşler bu 

dik? Muahedeler her şeyi maz.,, 
sayede 4 ltalyan tan
elde ettiler halletmiı değil mi idi? Siz - Biliyorumki Fransa bu 

bizim mecburiyetlerimizi an· harbı istemektedir. Sizin 
lamıyorsunuz. İtalyanın ya· beğenilmeğe değer ulusunuz 
ıamağa hakkı vardır. geçen harpta, yeter derece-

Mussolini, Fransanm, Tu· de kan kaybetmiştir. Şimdi 
nusa, Fasa göz dikmiş bir bütUn milletlerin yeniden 
ltalyandansa Habeşistanda bu sergüzeşte atılmaları na
yerleşmiş bir ltalyayı tercih sıl istenilebilir. 
etmesi lizımgeleceğini söy· Mussolini nihayet demiş-
ledikten sonra, ltalya ve tir ki: 
Almanyanın vaziyetlerine do- - ltalya uluslar sosyete· 
kunarak: sinden çekilirse, yalnız ola· 

- iki millette müstem· rak çekilecek değildir. ltalya 
lekeden mahrumdurlar. Fakat bazı hududların geçilmesine 
Almanyanın ilk maddeleri tahammül edemez. 
boldur. (talya kimseden bir Sonra Duçe birden gaze-
şey istemiyor . Başkaları fe· tecinin önüne dikilerek: 
dakirhk yaparak müstemle- - Sizin, Fransızların kor· 
keleri ellerine geçirdiklerine kacak bir şeyiniz yoktur. 
g6re orada kalmaları doğru· Hudutlarınızdaki istihkamlar. 
dur. Fakat ltalya da ayni mütbiştir. Fransadan herkes 
suretle fedakirhk yapmağa sakınır. Berlinde pek iyi bi
baıır olunca, niçin onu ser- lirler ki, barıı bozulsa da 

kııı1 
İstanbul 8 (Özel ) - ltal· 

yanlar, ilk hücum günlerin· 
deki şevk ve neş'eyi kaybet· 
miş bulunuyorlar • 
Harbın neş'eli bir tenezzüh 

olmadığı ve çok çetin olaca· 
ğı anlaşılmıştır. 

Habeş mukavemeti gittikçe 
artmaktadır. 

Habeşliler hayatlarmı biçe 
sayarak tanklara bile saldır-

hudutlarınızı geçemezler. 
Fransa kuvvetlidir. Çok 

kuvvetlidir. Ne diye diğer 
milletlerin yakasına asılsın? 

Askerleriniz Ren nehri 
üzerinde ölüme gittikleri 
zanıan lngilteredeki "vicdan 
itirazcıları,, hali kendı hu
dutlarının nerede olduğunu 
arıyacaklardır. 

makhdırlar. Evelden hazır· 
}anan tuzaklara düşen 4 
Italyan tankı Habeş askerle· 
rinio eline düşmüştür. 

Habeşlilerin tanklara karşı 
daha bir çok böyle hileli 
tuzaklar tertip ettikleri an· 
laıılmaktadır. -· 
üzünı 

düşkün 
Dün Borsada üzüm satışı 

az olmuş ve fiatlarda bir 
kaç gündenberi başlamış 

olan tenzil devam etmiştir. 
inhisarlar idaresi!}İn dün 

piyasadan üzüm mübayaa· 
sı da vaziyeti düzeltmemiş · 

tir. 

8 Birinci Teırln 9!5 ...-

Tıp kongresi Dördüncü tapu sicil aıu-
hafızlığından: 

Diln Ankara'da Kahramanlar mahallesi11d; 
toplandı aydınlı sokağında aağı 11 numaralı kamil evi, solu 1 

Ankara 7 (A.A) - Cumur numaralı şaban evi, arkası 
başkanı Atatürk'ün yüksek 
himayelerinde ve başbakan bahçuvan sokağında 24 au· 
general İsmet İnönü'nün onur· mara tajlı ev, öaü Aydıııh 
sal başkanlığında ve sağlık sokağı ile çevrili 68,75 ınetre 
ve Soysal yardım bakanı Dr. murabbaı 13 numaralı arı• 
Refik Saydam'ın başkanlığın· fauna nikola lpnasıdan ınet· 
daki altıncı ulusal Türk tıp k ıdıii'ı rük olarak hazineye a • 
kurultayı bugün saat 11 de 
Halkevinde ismet lnönünün ve hazinecede haticeye ıı" 

tılacagv ı lzmir defterdarhi1" bir söylevile açılmıştır. Ku- S6 
rultaya beşyüze yakın murak· nın 29-6-935 sıün 10161-46 
has iştirak etm !ktedir. Ya· sayılı yazısile bildirilıniıtir· 
rın saat 17 de sağlık ve Sos· Bu arsanın sahipleri içİO 
yal yardım bakanlığı tarafın- 17-10-935 günü mahalliade 
dan Halkevi salonunda ku- inceleme yapılacağ1ndıo :: 
rultay üyelerine bir şölen ve· yer hakkında herhangi 
rilecek, kurultay Çarşamba kak iddiasında bulunanla~ 
günü saat 17 kapanacaktır. o güne kadar lzmirde aıı 

Ankara 7 (A.A) - Altıncı taka sicil muhafızlığına ,eyi 
tıp kongresinin toplanması muayyen gününde inceledi.' 

b"ldl" münasebetile bugün sergi işyarına baş vurmaları 1 

evinde bir sağlık sergisi açıl- •• r.i.lir··--!lll!l!l!'l_lmi!!!ll __ ,,,_ __ 
mıştır . Ulusal 

Askere Davet 
İzmir Askerlik Şubesin· 

den: 
İki senelik hizmete tabi 

sınıflara ayrılmıı 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 kaçaklığandan ele 
geçerek muayenesi netice· 
sinde bu sınıflara 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 

ayrıca ilin ve kendilerine 
tebliğat yapılacağından 

şimdiden hazırlıklarına baş 

lamalara ve tayin edilecek 

günde şube merkezinde 
bulunmaları ilin olunur. '---·----' Habeş ordusu Eritreye 
doğru ilerliyor 

- Başıarafı birinci sahi/ ede -
Istanbul 8 (Özel) - Ak· 

sum cephesinde toplanan bü
yük Habeş kuvvetleri, ltal
yanlara mukavemet için bü
yük bir faaliye gösterdikleri 
ve bu cepheye Adis· Ababa
dan gelen muavin kuvvetle· 

Birlik 
(;a.ndelik ıiyaaal gaaete 

Sahibi: Haydar R~dıl ôldB"' 
Neıriyat müdürii: 

Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Ad • 1--ı'r ı·ı.: .. c• rea · RDI ...-

Beyler ıokaiı 
Abone şartları : 
700 kurut ıenelik 
400 " altı aylık 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : t 
Maarif cemiyeti il~ 

biirosuna miiracaat edi " 
melidir. 

Hususi ilinlar: idare" 
hanede kararlaıtırılır tJ 
Basıldı;ıfyer :ANADOL 
matbaası 

rin, 60 binden fazla oıdor' 
bildirilmektedir. .,,, 

lıtanbul, 8 ( Huıuıi > .. ,,, 
Son gelen haberlere g~ef 
Alman hüktlmeti, Hı t' 

mes'elesiode Italyanlara .1~,. 
dım etmeğe karar verlll1!~ 
Bu suretle ıanayiin iold ,t 
edeceği, silib, mUbilll'°" 
satarak iı açılacağı ve beıll 
de ltalya-Almanya ittifak;",. 
temin edileceği tahmin ° " 
maktadır. . Jt,I' 

Istanbul 8 (Özel) - . ~' 
yan tayyarelerinin Cibut~,t· 
Adis-Ababa şimendifer bd 
tını bozmak makıadile ,, 
hat üzerinde uçuşlar y•P'°b' 
ğa başladıkları ve bodl 
attıkları haber veriliyor• 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilAç 

\'e tuvalet çeşitleri satar. 

~~~~~~~~~~-j , • • '!!!!!! 

lzmiı- vilayeti nafıa modnrlil' 

ğünden: ~ 
2464 lira keşifli türkeli-foça yolunun 22+ 000 • 21~ 'JO 

kilometrolan arasında mevcut döıenip silindirl~nıne;,ti' 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan ııte~ ~ 
2490 sayılı yasaya göre hazırhyacakları temiaatlar~l:.~ 
Jikte 21 birinci teşrin 935 pazartesi günü saat 11 de ıl 6' 

- • 1 1 . b.ld' ·ı· 31 encumenıne ge me erı ı arı ır. 
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'-ka (Okamenıoı &fzmır yun menSUC3İli VV. F. H. Van 

1 Blrlad T!!rla 955 -Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Anver1, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburı limaalan 
için y&k!alacak olan vapurlar :::a.:k::7 ~ ;Türk Anonim şirketi! 0 :1' :_:e 

da.. · ~ : İzmir Yftn Mensucatı Tnrk A. ~· nin Halka· § DEUTSCHE LEVANTE LıNIE .. ORESTES" vapuru 23 eyliildea 30 eyllile kadar ylllc 
alacaktır. 

~ - pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan ~ •VVINFRIED" vapuru ha-
~ - mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, § len limanımızda olup Roter

"ACHILAS" vapuru 24 eylülden 30 eylille kadar yilk 
alacaktır. 

~ şal ve yftn çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § dam ve Hamburg için yBk = kordonda Cumhuriyet meydanı civannda 186 ~ ala .. maktadır. 
= d k. ~ k H 1 Tft k A · • =: TRO JA " vapuru halen 
- numara a ı (yar a ı r nonım şır· ~ limanımızda olup Hamburr = keti) mağazasında satılmaktadır. Mezktlr fabrika· ~ ve Bremea için yilk almak-

- nın metauet ve zerafet itibarile herkesçe malam § ta~ır. 
= ı h ·ı . · b' :: VV ASGENVV ALO" va· = olan mamu atmı mu terem mlltterı erımıze ır = 14 B . t . d b k =: . . . . . . . =: puru cı. eırın e e -
=: defa daha tavsıyeyJ hır vazıfe hilırız. ~ leaiyor, 14 Bci. teıriae kadar 
5 Perakende satış yeri. ı:optan satıı yeri ~ Anvers, Roterdam, Hamburg 
~ Yeni manifaturacılarda mımar 1 cı kordon no: 186 Şark § ve Bremea içia ynk ala-= Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. 5 cakbr. 
= biraderler § "SOFIA" mot6rtl 31 Bci. 

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

"HERMES" vapuru 21 1 nci teırindea 26 1 nci teıriae 
kadar yük alacaktır. 

"GANYMEDES" vapuru 5 2 nci t~ıriaden 8 2 aci teı
rine kadar yllk alacaktır. 
Burgas, Varna ve K6stence limanları için yllk alacaktır. 
"HERMES" vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar iç.in 

yilk alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

'Paı:ien ~ahapm 
'- llauın bir mfls· 
t.Q tekeri olduğu 
.._ tınutmayınız. 

= Kuzu oğlu çarşısı Asım Rıza § teıriade bekleniyor, 4 ikinci 
~--· = ve biraderleri § teıriae kadar Anvers, Ro· = Yeni manifaturacılarda mimar ~ terdam, Hamburg ve Bremea 

Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dant~ig, Gdynia, Oalo 
ve Iıkandinavya limanları için yiik alacak olan vapurlar 

" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tıriade bu limanlar 
için yllk alacacakbr . 

'-.. etli mflshil 
ilu,enıer Şahap 
~ ıftrgtln 
~. Maruf 
"- depolannd 

s Kemaleddin Cad. Yünlü mal- ~ için yBk alacaktır. 

~- lııliılı ııf ıiıiıiıii ııfiiıııThiıiı~iiiUıiiiff ı\iiııııııııııııınıııııııı11111111111111111ıııııııu i 1.,~~~R!:;,:•p::1~~~;::'. 
~ fzmİr milli eml§k mO.dQr}Qg"' Qoden: Hamburg, Bremea Anvers· 

"V ASALAND" mot6r0 16 1 aci teırinde buradan hare· 
ket edecektir. 

_"NORDLAND" mot6rll 2 2 nci. teıriade buradan hare· 
ket edecektir. 

.. 
~ ec.nelerden 

Q • lDlar. 

ij\'İer ve şO.reki
'1 '~ • t.4blıtet vapur 

acentası 

,c...eli Han. Birinci kor· 
Tel. 2443 

~ tlıernıan Linyn Ltd. 
~l hattı: 
~ lESBIAN" vapuru 1 bi· 
' teıriade beklenmekte :s.c!g birinci teıriae kadar 
~ ... ! ve GJaııovv için 

.. ~taktır. 
' t AMINIAN" vapuru 26 
~'lrbade Uverpol ve 
~leıdaa relip tahliyede 
2 Lı_ ~c.k ve ayni zamanda 
~ teıriae kadar Liver
~ Glaııovv için y6k 

~ 0hattı: 
~ lGYPSIAN " vapuru 
~ıda olup 8 B. teı
~ ..._.., Loadra, Hull için 
"n~taktır. 
~TILIAN" vapuru 9 

• beklenilmekte olup 
' e kadar Londra ve 

Yol bede atanı servili han içinde yukarı katta 55·2 no. oda 200 
Yol bedestanı servili han içinde yukarı katta 5!-1 no. oda 225 
Yol bedestanı servili han içinde yukarı katta 55-3 no. oda 75 
" " küçlik hamam sokağında 2 eıki 2 taj no. d6kkAn 100 
Hurdavatcılar kliçtik demirhanı içinde 23-2 ao. dtik-

kln nısfı 75 

Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peıin veya ikinci tertip 
mübadil bonosile ödenmek üzere artırmıya konulmuı ise 
de haddi liyıkile alıcı bulunmadıiından on gün milddetle 
temdidine karar verilmiıtir. Alıcıların 14-10-935 pazartesi 
günü saat 15 de milli emlik müdüriyetine mllracaatlan. 3288 

Hull için yilk alacaktır. 
"MARONIAN" vapuru 20 

teırinde beklenilmekte olup 
28 teırine kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"THURSO" vapuru 15 
teırinde Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"AD JUT ANT" vapuru 30 
B. teırinde beklenilmekte 

olup 7 ikinci teırine kadar 
Londra için yilk alacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurlana ilİmleri herine 

deiifildiklerdea meı'uliyet 

kabaleclilmez. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetiade (Dizel) 

markalı az kullaaılmıı bir 
..,otar satılıktır. Taliplerin 
idarehaaemize mliracaatlan 
ilin olunur. 

Ali Rıza 
Mocellithanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

. .. 

1 Alrcıcal ~ANL<A~' 1 

ten yOk çıkaracaktır. 
"ANUBIS" motarn 11 

ikinci teıriade bekleniyor, 
15 ikinci teırine kadar An
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremea için yilk ala
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Pire, Malta, Napoli, Ceaova, Marailya ve Bar1eloae Ye 

Cezair limanları için yilk alacak vapurlar. 
.. ALBA JUL YA " vapuru 2 1 nci teıriade gelip ayni 

gllnde hareket edecektir. 
"SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teırinde ıelip 28 1 aci. 

teıriade hare"et edecektir. 
Yolcu ve yOk alır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
Doğra Aaver1 ve Gdynia limanları içia yük alacak olan vapar 

"LEVVANT" mot&ril 10 1 aci. teıriade y&k alacaktır. 
Hamif: Oladaki hareket tarihlerindeki dejifiklilderdu 

"NORB!JRG" vapura 8 
Bci. teıriade bekleaiyOI', 
Aaver1, t<oterdam ve Ham
barg için yOk alacakbr. 
DEN NORSKE MIDDEL _ Acente meı'uliyet kabul etmez. 

Fula tafaillt iç.ia ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
HA VSLINJE ( D·S. A-S. firketi biaaıı arkasında Fratelli Sperco acentahtına mtlracaat 

SPANSKELINJEN ) edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 - 2663 
OSLO 

"80 S PH ORUS" mot6rtl _6\\llllllll llllllllllllllllllll llllll l il llllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll llll il lllllllllfla. 
23 Biriad Teıriade bekleni- r- ı '1i 
yor, Di•pp• oııake•k ... l'f ürk Hava Kurumul 
Norvec limaDlanaa y&k ala- = == 

Ac;':icANEXPORTLINEs- i Büyük Piyangosu İ_ 
NEVYORK § 

"EXMOUTH" vapuru 16 § Şimdiye kadar binlerce kişiyi ! 
Bci. teırinde bekleniyor, § • 9 • 55 
Nevyork için yilk alacaktır. 5 zeD~ID etmıştır. §§ 

"EXCELSIOR" vapuru 30 §19. cu tertip 6. cı keşide 11 lci teşriodir i 
Bci. teıriade bekleniyor, 5 . . 55 
Nevyork için yilk alacaktır. 58oyok lkramıye: 200,000 Lıradııı 

SERViCE DiREKT § il 
DANUBIAN 5 Ayrıca: 30,000, 20,000 15,ooo, 12,ooo, 5 

TUNA HATTI § lo,ooo liralık ikramiyelerle beheri (5o § 
" ALISA" motartı 12 Bci. i bin) liralık iki mflkAlat vardır. 1 

::!~:.be~:~:~'~, Be~ı:::~ \wllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllff llllllllllllllllllll" 
peıte, Bratiılava, Viyana ve 
Linz için yilk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE
ANVERS 

"EG YPTE" vapuru 20 Bci. 
teıriade bekleniyor, Aaver1 
Direkt ytlk alacaktır. 

"ESPAGNE" vapuru S 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 

lataabul Bahçe kapı d6rdüactl Vakıf han 30-40 

ikinci teırinde bekleniyor, B k 
Aavers, Direkt yilk ala- ı---Sı Ömer an --· 
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lana isimleri &zerine meı'u 

liyef kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 • 2008 
"V apurlana iıimleri, ıel

me tarihleri ve aavlua tari-
feleri hakkında bir taahhnde 
ririfilmeı •• 

D KTOR 
Ali Agah 

Çocuk ffaatalıklan 
Mlltebauı11 

'J.ind BeyZ.. So1ca1ı N. 68 
~ on 3452 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaf}an 
Fesan~ kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar-r 
lzmir şubesinde bulursunuz 



•ULUSAL• 

BIRLll{ 

• jlDadahlar geyiği göl kenarlarında ve,, sandallaıı 
bir Kanadalıyı" av dönüşünde gösteriyor. 

İtalya'nın Habeşistan'a~saı-: 
dırması üzerine iLondra'da 

büyük bir nümayiş yapılmış 
ve resimde görülen Habeş 
gençleri İtalya aleyhine bi
rer söylev vermişlerdir. 

1 -

Cihanın en büyük~ otelı ~ 
Nevyork'ta- Voİd~f-Astorya-
oteJidir. 2200 odası vardır. 

Bu bina 47 milyon dolara 
çıkmişhr. 

• 

lngiltere deniz mektebin~ ~~~talebe arasında her sene müsabakalar yapılar· 
Bu müsabakalarda lngiliz Kralı ve devlet adamları da hazır bulunuyorlar. Re•· 
mimiz, bu müsabakaları gösteriyor. 

11°~ 
~ Adis-Ababa'daki~11 ;.ı,ef 
lbinaJardan birini de Jell''~· 
'mi Ji bank1111 İfga~ 11''' 

tedir. Bu bina ışioıd• .,.,; 
hilcumuna karı• 11111 

altına alınmııtar. 

.. A 'k d . . ı·k .. 'k t kt d V kt'l · .-.-A d -- Ap;eri1'•~', mera a a aşsız ı gun geçtı çe ar ma a ır. a ı e ış ıçın vrupa an uP'' / 
akan~edenler, şimdi geri dönmektedirler. Resmimiz,I işsiz kafilelerini Avr v-Romanya; Lehistan 've~Ma<:aristan'dan ~sonra~dünyanın fen çok ~çingenesi 

olan~bir~ülkedir.I Resmimiz, Romanya çingenelerini kafile halinde göç ederk_e_n __ 
gösteriyor. 

cuğunu kaçıran ve ölümü
ne sebebiyet veren Haupt
man, :z.indanda, istinaf 
mahkemesinin vereceii ka
k~ruı bekJemektedir. 

Mançuri-Tokyo hava yo · 
!unu muvaffakiyetle kat 
eden Japon kadın tayyare
cisi Likoka Fransızların 
Hammaud 1935 bava 111ü
kifatanı kazaamıthr. 

Resimde gördüğünüz 
beş genci, imaprator Hai
le - Selasiyenin özel fotoğ

rafçısıdır. imparator fotoğ· P. ~ 
·- rafçııını ıeyabatJanada ya::-
nıada bulundurmaktadır. 

dönmek üzere vapura binerken gösteriyor.~~!"""... "'!" ~ 

iO~ 
Macaristan baıbakanı general Gömbüş~Alman propaganda bakanı G:' ,idi 

daveti herine geçeDlcrde Berlin'e gitmiıti. Resimde, Görinı ve G6mbtlf 
16rllyoruı. 
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