
GENEL NÜFUS SAYIMI ~ 
TGık aluunun dirim hareketlerini hiç söz 

16tlrmeııı uyılarla gösterecek bir belge olan 
-.ı .. aayımına her Türkün cınla başla ve tam 
lılı do~rulukla yardım etmesi. kendi aaghgınan 
laleruıi görüp aolama11 demektir. 

Baıvekalet 

btatistik umum müdürlüğü 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaıal gazetedir 

Yunan kraleıları uluslar 
sosyetesine mOr::caat ederek 
kralhğın iadesini istiyecek· 
lerdir. Çaldaris genoydan ev· 
vel kral gelmiyecektir diyor. 

Vehip (pş.), talii harp belli olmaz, amma ltalyanlariçin 
zafer kolayca temin edilecek bir nimet değildir, diyor 

Habeıiıtana giden Avru· ı .. Vehip (paıa), barb bat· ı manlı usulü kabveıini içtik· 
pa gazetecileri, harp cephe· lamadan evvel, Oıaden'de ten sonra bir taraftan iinll· 
lerine yakın mevkilere vaııl bir otelin mlltevazi bir oda· ne sermiı olduta haritalar 
olmuılardır. bunlar meyanın· sınd~ kararglh kurmuıtu. 6zerinde aıkeri hareklh ta· 
da bazı kadınlar da vardır. Harb baıladıktan sonra ka· kip ed ~rken, diter taraftan 
Franıız gazetecilerinden biri, ra~ı~hını «:epbeye naklet· da kumandayı idareye baılar. 
Ogaden cephesine gitmit ve mattır.. . . Vebip (paıa) gayıt fuib 
bu cepheyi idare eden Ha· Vebıp (Paıa) ıhtıyarlamıı F k 

ld .. h ld d' b" ranıızca onuıur. Harbıa 
b d 1 k o agu a e gayet ınç ır . t• 
et or usu rene urmay haldedir. Mektepten çıktı· vazıye .. ı hakkında kendisi•.• 

baıkanı Vehip ( Plfl ) nın sorduaum ·ı ba a•- b tındanberi savaı içinde ya· • ıuıı ere uyua ır 
misafiri olmuıtur. Franıız nezaketi • varlanan bu kudretli kuman· e cevap ••r11Uf 
gazeteciıi, Vehip (paıa ) ile dan, karıııındakine harp ve cephesinin kartına• 
yapmıı olduiu mll'ikatı tel- fennin biı kaynafı oldutu daki yeıil tepeleri elile g6ı· 
grafla Figaro ı•zeteaine kanaabm kolayca telkin tererek : 
ıöndermiıtir · etmekte ve ıözleriade keı· - ltalyanlar, kendilerini 

Fransız muharriri, Vebip kin bir zeki fııkırmaktadır. beklediflmiz yerden ıeldiler. 
(paıa) ile auıl konuıtufanu Vebip pap, ıabıbları ıa· Ben de ltalyan orduıu ka· 
fiyle aDlabyor: yet erkeD kalkar •• Oı· · Dffamı 4 ndl aahifede· 
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SIRRI
- Paris- Dlinya deniz nak· 

S Türkçeye. "' f = liyatı için yapılan son iıta• = 9-10-935 Çeviren. KAM ORAL ~ Almanya, 800 deniz altı gemisile bütün baltık tistikler, 1929 danberi bat• 
S Tefrika Numarası : 56 - lıyan ekonomik buhran do· 
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Maknus, Boni'nin söyledik· 
)erine gücenmiş gibi görü· 
nerek: 

- Ben de onun için ken· 
disini terketmiyeceğim yal. 

Dedi. 
Boni Maknusun odasından 

çıktıktan sonra, kendi ken· 
dine söyleniyordu: 

- Zavallı, intihap ettiği 
işe baki. 

Boni, o geceyi, kendisinin 
de anlıyamadığı tuhaf bir 
buhran içinde geçirdi. 

Sabahleyin yatağından kalk
tığı zaman, doğruca pansiyon 
ıahibi madam Pontesin oda
sına giderek sabah çayını 
beraberce içtiler. Boni, gene 

Honhard'dan bahsetmeğe baı
ladı. Ve iki gün sonra, bü
tün kiracıların kilisede bu
lunacakları bir esnada oda
ları birer birer açarak bizzat 
araştırmalarda bulunmak ü
zere madam Pontesle muta
bık kaldı. O gün ayni za
manda ayın biri idi. Heray 
olduğu gibi madam Hon· 
hard'da o gün mektupta ge· 
lecek ve Boni, istediği gibi 
posta müvezziile konuşup 

malümat alacaktı. 
.... 

• • 
Boni, posta müvezzile karşı 

karııya gelmiş bulunuyor: 
- Hoş geldim, Madam 

Honhard'a mektub getirdin 
galiba? Fakat haberin yok 
mu ıenin? Madam Honhard 
öldü. Ben, Dedektifim. Ha· 
ber aldığıma göre, beş yıl· 
danberi her ayın birinde 
Madam Honhard'a bir mek-
tub getiriyormuşsun. Hem de 
taahhütlü? 

Posta muvezzii, hiç bir 
ıeydcn çekinmiyerek: 

- Evet, ben her ayın bi
rinde taahhütlü bir mektup 
getirirdim. Fakat hayrete ıa
yandırki ayın biri olduğu 

halde bugün böyle bir mek· 
tup çıkmadı!. 

Boni telaşla : 
- Nasıl şey? Mektubun 

gelmediğini iyice biliyor mu
sunuz? 

- Evet, evet; isterseniz, 
çantamı yoklayınız. işte bu 
gfin gelen mektuplar bunlar
dır. Maamafih, bu teehhür 

Ulusal 

Birlik 
C4ndelik eiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lmıir ikincı 
Beyler ıokaj'ı 

Abone şartları : 
700 kUruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Rumi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti illnat 

bBrosuna milracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare· 
hanede kararlaştırılır 
Ba11Idığı-yer :ANADOLU 
matbaası 

birinci defa vukubulmuyor, 
şimdiye kadar birkaç defa 
tekerrür etmiştir. Hatta rah· 
metli madam, bu hal vuku· 
unda çok telaş gösterir ve 
ekseriya teessür duyardı. Bu 
ayda ihtimal gene böyle ola, 
cak. 

Boni, biraz düşilnceye dal
dıktan sonra : 

- Olabilir, ancak şunu 
ıöyleyim ki, bu mektup çok 
önemlidir .. 

Bet yıldanberi rahmetliye 
böyle muntazam bir surette 

mektup gönderen, her hal
de Honhard'ın ailesinden 
biridir. Bu sebeple zabıta,bu 
mektubu alacak ve hidise 
hakkında miirsile malumat 
verecektir. Mektub gelmezse, 
zabıtanın bu hususta bir şey 

yapmasına imkan yoktur. 
Posta mllvezzii, genç De

dektif'in söylediklerini me· 
rakla dinledi ve tebessüm 
ederek: 

- Eğer yalnız bu kadar· 
cık bir malumat istiyorsanız, 
işinizin geri kalmaması için 
ben size yeter derecede yar· 
dım edebilirim. Zira beı 

yıldanberi rahmetli mada-
mın mektuplarını getirdiğim 
gibi, cevaplarını da alıp pos· 
taya verirdim. 

Bu itibarla adresi ezber
Jemişmidir. lştt:: Sallı grayus 

süest strit 53 Nevyork. 
Boni, bu adresi bir daha 

kendisi tekrar etti. Ve:, 
- Zannedersem bu ismi ben 

biliyorum. 
- Arkası var -

Zeytinyağı 
Rekoltesi bu sene 

fazladır 
Dünya zeytinyağı rekoltesi 

hakkındaki tahminler nikbin· 
lik verecek derecededir. 
Müstahsil ülkelerden gelen 
son haberler, bu seneki re· 
koltenin geçen seneye nis
betle fazla olduğunu bildir· 
mektedir • 

Mevaşi ihracatı 
Limanımızdan az, fa
kat diğer iskeleler

den önemlicedir 
Mevaşi ihracatı, bugün· 

lerde limanımızdan çok 
azalmıştır. Kuşadası ve Ay· 
valık iskelelerinden ise, ada
larla Yunanistana ve Maltaya 
oldukça önemli sevkiyat 
vardır. • -----------

Nüfus sayımı 
ilimizde çok munta-

7.am olacaktır 
Nüfus sayımı hazırlıkları 

günden güne ilerlemektedir. 
ilimizdeki sayımın, çok mun· 
ta:ıam ve doğru olarak ya· 
pılabilmesi için her tedbir 
alınmıştır. Ilbayımız Fazlı 
Güleç bizzat bu iılerle meı· 
gul olmaktadır. 

Paris - İngiliz donanma· 
sının birinci lordu amiral 
Aleksandr, "Deyli Kronikl" 
gazetesine atideki mektubu 
göndermiştir: 

" Leningrad ,, a gitmek 
üzere bindiğim vapur, "Ki
yel,,e geldiği zaman elinde 
fotoğraf makinesile sahillere 
bakan Amerika'lı bir kadın, 
ansızın bir Alman bahriye
linin şiddetli haykırışlarile 
karşılandı. Güvertenin bir 
ucundan koşarak gelen Al
man zabiti: 

- Yasak, yasak! 
Diye bağırmakta idi. Ger

çe, bu yolcuların fotoğraf 
makinelerini meşgul edecek 
pek çok şeylar vardı. Fakat 
Alman zabitinin mümaneatı 
üzerine hiç kimse buna ce
saret edememişti. 

Vapur, yavaş yavaş ilerli
yordu. Takriben dört beş mil 
bir mesafe katetmiştik. Bir· 
denbire karşıdan bir Alman 
tabtelbahirinin, denixi yara· 
rak geldiğini gördük. Deniz 
altı gemisi pek küçüktü. 350 
tonluk •. Denizciler aleminde 
söylendiii veçhile "donanma 

sineği,,. Iıte, bu ( donanma 
ıineği) dünyanın en büyük 
devletleri tarafından imzala
nan ( Versay ) muahedesinin 
artık bükümsüz olduğunu 
ilin ediyordu. · Derhal Al· 
maoaynın verdiği sözü hatır
ladım . Almanya, harpten 
sonra tahtelbahir yapmıyaca• 
ğını ve yapmak tasavvurun· 
da dahi bulunmıyacağını 

vadeylemişti. 
Hitler hükumeti, vermiş 

olduğu sözü unutarak mü
temadiyen silahlanıyor. logil
tere, 1935 yılanın Mart ayı 

zarfında donanma kumadan
lığının ifadesile neıreylediği 
kitapta, Almanyanın tahtel
bahir yapmadığını ve yap
mıyacağını bildirmişti. Hal
bulki tetkik ettim, gördü
ğüm tahtelbahir, 1934 yılın· 
da imal edilmiş bir gemidir. 

Bu küçük gemi, bir defa 
deniz üzerine çıktı ve bir 
daha görünmeksizin kaybol
du. Şimdi, vermiş olduğu 

sözde bu derece sebatsız

lık gösteren Almanya'nın 
Londra'da aktolunan logi· 
!iz-Alman deniz muahede-

.Ingiltere · Fransa 

Ingiltere'nin talii 
fazla yaver oldu --Fransızlar için terazinin iki gözü 
hiçbir zaman mOsavi gelmez 

Paris - Italya-Habeşistan 

anlaşmazhğı münasebetile 
bundan evvel Fransa lngil· 
tere'ye bir nota vermiş ve 
Avrupa'da bir harb çıktığı 
takdirde ne gibi bir vaziyet 
alacağını sormuştu. O va
kittenberi notalar teati edil· 
mekte devam ediyor. Bu 
münasebetle Fransız basını 
uzun makaleler yazmakta· 
dırlar. 11Lafrans Bilter,, ga· 
zetesinin bu hususta yazdığı 
önemli makaleyi aşağıya 

naklediyoruz: 
İngiltere daha bu günler

de Sir Samuel Hoar va· 
sıtaıile, bir nevi mürakabe
yi nefs yapıp, fazla mes'ut 
olmuş ve taliinin lüzumun· 
dan fazla yaver gitmiş ol· 
duğunu adeta kendi kendi
ne çok görecek, kendisinin 
kucak kucak malik bulundu
ğu ham maddelerden birkaçını 
bu hususta daha az bahtlı 

olan diğer uluslarla bilkuvve 
bölüşmeyi teklif etmedi mi? 

Gerçi bu kabil bir tekli
fin, pratik bakımdan içinden 
çıkılmaz bir takım müşküller 
ortaya çıkmak yilzUnden, 
pekte bir şey ifade etmedi
ğini bilmiyor değiliz; bunun 
içindir ki artık mevzuu bah
solan şey, ortaya atılan 

teklifleri tevzin için bazı 
teferruatı tesbit etmekten 
ibaret kalınca, lngiltere dış 
işleri bakanının vaitlerini 
hatırlatmak hakkını muha
faza etmek şartile lngiltere· 

nin hüsnüniyetini lehine 
kaydetmekle iktifa edeceğiz. 

Üzerlerine alabilecekleri 
vazifelerin en ağırını yüklen· 
miş bulunan devlet adamla· 
rımız, Allah vere de hiç bir 
mesut seçmeye yer bırakmı· 
yan bir intihabı kaçınılmaz 
addetmekten son dakikaya 
kadar geri dursunlar. Ve 
gene Allah verede şu imana 
dayansınlar ki, hiç bir karar, 
muhakkak surette, hem bu 
kadar çeşitli hem de kimi 
belli kimi belirsiz kimi de 
ancak zamanla bilinebilecek 
mahiyette olduğu için henüz 
meçhul olan tehlikeler ihtiva 
edemezdi. Bu, böyle kabul 
edilince devlet adamlatımı· 
zın bu mahiyette ve bu is· 
tikamette bir karar almış 
olduklarından dolayı, ItaJya
nın bize her hangi bir ser· 
zenişte bulunamaması lizım. 

Düşününüz ki biz; Fran· 
sızlar için, terazinin iki gözü 
hiçbir zaman müsavi gelemez 
lngiltere ise bizim evvel! 
kendi menfaatlerimizi kolJa· 
makhğımıza şaşmamalıdır; 
zira bu hususta bize daima 
örnek olmuş olan kendisidir; 
meıeli Almanya ile yaptığı 
deniz andlaşması münase
betile bir karar verirken in· 
giltere bizim fikrimizi almayı 
hiç düşünmedi . 

Şayet bizim bir taraf le
hine karar vermekliğimiz 

behemehal icabediyorsa, o 
zaman bizim en basit ve en 

sine ıadık kalacağına kim deniz ticaretinin, son za111•11
• 

inanabilir? )arda tekrar yukarıya doifll 
lngiltere ile Almanya ara· bir salah gösterdiğini kat· 

aında aktolunan son deniz dediyorlar. Başta Iagilterf 
misakı, Almanya'ya lngiliz olduğu halde birçok de•!;!; 
deniz kuvvetlerinin yüzde lerin ticaret filoları, ge 
45 şi nisbetinde harb ge· harpten sonra azaltılmıt ~· 
mısı yapmak salahiyetini zararına işliyen birçok de11

•: 

veriyor. Bu muahedeye göre, şirketleri, ellerinde mef.C~ 
Almanya'nın denizaltı gemisi gemilerin bir kısmını faahY 
yapmasında da muhtardır. Bu sahasından çekmiıti. Natl~ 
kadar denizalh gemisi Bal- )arın sukutu, hamule ve ya 
tık denizinde Almanya'nın cuların fıkdanı, deniz ticari" 
hakim olmasanı temin ede· tini çok darbelemiıtir. lap· 
bilirken, gizli olarak yapı· tere ulusal ekonomi bık~ 
lanların ilavesi halinde du- Ramsıman, istikbalden aaaı .... 
rumun ne olacağını tahmin var olduğunu ve deniz tıclJıi 
etmek güç bir ıey olmasa retinin, 1914 yılından e•e,t· 
gerektir. haline geleceğini beyan 

En basit bir diiıünce ile mittir . .,,. 
anlaşdacak bir hakikattır iti, Bir çok büyük vapur kll 
Almanlar, az zaman sonra panyaları, bu glln bile ıır~~ 
Baltık denizinde hakim ol- la iılemekte ve seyrnıe • 
mak mevkiine girmiılerdir. hatlarını değiıtirmek iıte:;: 
Bu, İngiltere-Almanya deniz mek yilzünden azim mı• 
paktı sayesinde oluyor. Bu lara katlanmaktadır. fi 
pakt, sanki Almanya'nın do- Deniz· ticaretinin mit•,_: 
nanmaca kuvvet kesbetmesi Sllveyş ve Panama kaoıl • 

rıdır. Bu iki kanaldan f'. 
için aktolanmuştur. Alman· çen vapurlar hakkındı y• 
ya'nın donanmaca adeta eski pılan son bir istatistik, fi 
haline gelmesi, diplomaıi neticeyi vermiştir: 
aleminde de Alman nüfuzu- 1929 yılında her iki k~: 
nun yer tutmasını intaç naldan geçen tecim v•~~i 
edecektir. Denilebilir ki, ları, genel savaıtan evf .• 
Almanlar, Londra'da yapı· nisbetin yüzde 20 sine 10

• 

lan lngiliz-'Alman deniz mi· miıti. Bu miktar, 1934 1'
1 sakında siyaseten de muvaf- bnda yüzde 87 ye çık1111

1• . bd 
fak olmuılardır. ve bu sene yüzde 91 rı 

Ben, bir deniz paktı için muştur. I• 
Londrada müzakereler ce- Süveyş ve Panama k•11't1 
rey an ederken, hükumetimi !arından gelib ıeçen P0

' ~ 
ikaz etmekte ve yapılacak vapurlarının en çoğ'dı Jı• 
olan paktın, büyük bir hata devletin limanlarından '! • 
teşkil edeceğini söylemekte mıı ve netice itibarile "so 
kusur etmedim. Bununla be- o limanlara düımüıtür. Ol' 
raber, bu muahede, Versay limanların başlıcaları, ti~ 1, 

muahedesini ihlal etmiı ol- burg, Triyeste, Martı ~d. 
masına rağmen Almanyanın lstanbul, Nevyork, Po~t~1 

istediği şekilde olmuştur. Berut ve Isekenderiye dıt· 

Prens ·'"i{öi c; ak-of 
' Papas mı, yoksa siyasal bir alet.ııır 

dir? Aynarosa giden iki lngilıı:1• 
"Deyli Meyi,, gazetesinin 

Belgrad muhabiri gazetesine 
şu mektubu gönderiyor: 

Bugün, Aynarosa hareket 
etmek üzere bulunan 30 yaı
larında Balfor adında bir 
lngilizle konuştum. Bu adam 
beş bin bekir papasın ya
şamakta olduğu Aynarosa 
giderek, hayatının kalan 
kısmını orada geçirmek 
istiyorm. Balforla beraber, 
Aynarosta yaşayan lngiliz
ler ikiye baliğ oluyor. 

Edgar Moar adında bir in· 
giliz daha evvel Aynorosa 

gitmiı ve ibadete başlamıştır. 
Bu adam, birinci Teırin için
de toplanacak olan kilise Si
nod meclisinin kararını bek· 
lemektedir. Meclis karar ve
rirse Aynorosta papas ola-

göze çarpar menfaatimiz, 
sırf bize elini uzatmak için 
başka bağları kırmak ve 
binaenaleyh fedakirlıklara 

katlanmak mecburiyetinde 
bulunmuş olanlarla birleş· 

mcktir. 

rak kalacak ve bu ı11te1,. 
şimdiye kadar ilk def• 

0 bİ' 
rak Ortodoks kiliıesind~ldlif 
lngiliz genci kabul ed 
bulunacaktır . ıt"_ 

Ayonorosa gitmek ~ ,,. 
hazırlanan Balforda, ayoı.,," 
retle Ortodoks kili•811 i~ 
kalmak istiyecektir. s: .~·
lngilizi Ayonoroıa dave b'' 
Ruı çarı Nikolanın akr;~. 
sandan prens Kolçat:t111if 
Bu adam, unvanını ter alı' 

ve Ayonoros'a giderek :
11

111· 
tanberi orada kaimıŞd lı' ' 
nuyor. Maksadı, Orto. 0 ,t· 
luğu .Hindistand~ ~aııu;dl'' 
mektır. Bunun açın etif' 
Moarla Balforu pap•~r dif' 
tirecek ve sonra da ;01ıı· 
tan'a gidip orada Orto 

0
,. 

luğu tamime çalışacakf '' 
Eski prens Kolçalı0 f(ol• 

"imdi piskopos Anaıt•f • bi' 
Y d'OI • 
çak of, Hindiıtanda 1 Jııll1 
inkilip yapabileceii0 ' acoı· 
bir adamdır. (Anaıtaf pi' 
çakof'un ıiyasi bir •';:Jf"• 
ıinde olduju zaoD• 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentuı 
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VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYASI 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LlNIE 
•VVINFRIED" vapuru ha

len limanımızda olup Roter· 
dam ve Hamburı için yilk 
alamaktadır. 

" TRO JA " vapuru halen 
limanımızda olup Hamburr 
ve Bremen için yllk almak· 
tadır. 

"VVASGENVV ALO" va
puru 14 Bci. tqrinde bek· 
leniyor. 14 Bci. teırine kadar 
Anvera. Roterdam. Hamburı 
ve Bremen için yilk ala· 
caktır., 

"SOFIA,. motörii 31 Bci. 
teırinde bekleniyor. 4 ikinci 
teırine kadar Anvera. Ro· 
terdam, Hamburı ve Bremen 
için yük alacaktır. 

"MOREA., vapuru 5 ikinci 
teırine doğru bekleniyor. 
Hamburg. Bremen Anvera
ten ylik çıkaracaktır. 

"ANUBIS., motöril 11 
ikinci teırinde bekleniyor. 
15 ikinci teırine kadar An· 

Anvera. Rotterdam. Amıterdam ve Hamburı limaalare 
i~in yiik ""alacak olan vapqrlar 

"ORESTES" vapuru 23 eylülden 30 eyltıle kadar y&lc 
alacaktır. 

"ACHILAS,. vapuru 24 eylülden 30 eyUUe kadar yilk 
alacaktır. 

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

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

"GANYMEDES" vapuru 5 2 nci t~ırinden 8 2 nci teı· 
rine kadar yük alacaktır. 

Burıaı. Varna ve Köstence limanları için yiik alacaktır. 
"HERMES., vapuru 4 1 nci. teırinde bu limanlar için 

yiik alacak. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

Rotterdam. Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia. OıJo 
ve lıkandinavya limanları için yük alacak olan vapurlar 

" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 
için yilk alacacaktır. 

"V ASALAND., motörü 16 1 nci teırinde buradan hare• 
ket edecektir. 

"NORDLAND., motörl\ 2 2 nci. teırinde buradan hare· 
ket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Pire. Malta, Napoli, Cenova. Marsilya ve Baraelone ve 

Cezair limanları için yilk alacak vapurlar. 

renler! Mut 

~ (Okamentol 

-.....;.k "'kerte- ~ 
tt..ı teerftbe edi ~ 

--ı11mmmıi11111~11mrfilfiiim!ı~m111111111iiiüiiiiiilliiiifi 111111111111111111111111111111 ::rs,9r~~!~d~~~ ~:~ba~:~ 
=lzmır yun mensucatı= cektir. 

" ALBA JUL YA ., vapuru 2 1 nci teırinde relip ayni 
ınnde hareket edecektir. 

"SUÇEAV A" vapuru 27 1 nci. teırinde gelip 28 l nci. 
teırinde hareket edecektir. 

'· ~ ~ 
CQ 

'h_. 
._-'ll]en ~ahapm 

= := ARMEMENT H. SCHULDT 

~r·· k A ı·m şı·rkeıı·§ HAMBURG ?S Uf Il Ü fl =-= "NORBURG" vapuru 8 
Doğru Anverı ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 

~ lzmir Yfln Mensucatı Tflrk A. ~· nin Halka· § Bci. teşrinde bekleniyor. "LEVVANT., motörii 10 1 nci. teşrinde yük alacaktır. = d k" k f: b 0 k I t d lan = Anvers, t<oterdam ve Ham· = pınar a ı umaş a rı ası mamu a ın an o =: Hamit: Uindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 
~ mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, § burı için yük alacaktır. Acente mes'uliyet kabul etmez. 
= b k • 1 u· · · = DEN NORSKE MIDDEL -- şal ve yfln çoraplar., u erre yenı açı an ırıncı s Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahli,e = kordonda Cumhuriyet meydanı civaranda 186 § HA VSLINJE ( D-S. A-S. firketi binası arkasında Fratelli Sperco acentabğına mllracaat 

~numaradaki (~ark Hah Türk Anonim şir· ~ SPAN~s~6NJEN ) edilmesi rica olunur. Telefon: 2004. 2005. 2663 

;; keti) mağazasında satılmaktadır. MezkQr fabrika· ~ "BOSPHORUS., motöril '-llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllfl&. 
~ nın metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum 5 23 Birinci Tetrinde bekleni- ' 

~olan mamulattnı muhterem mlltterilerimize bir~ yor. Dieppe Dilnkerk ve i'f ürk Hava Kurumu! 
~ defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. s Norvec limanlanna yak ala· == = 
§ Perakende ıatıı yeri Topta~ ıatıı yeri ~ caktır.. ~ B • • • • k p • i$ 
=Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no:l86 Şark s AMERICANEXPORT LINES- § uyu ıyangosu ~--
=Kemalettin Cad. Sağır zade hah T. A. Ş. s NEVYORK s 
~ biraderler § "EXMOUTH., vapuru 16 5 Şimdiye kedar binlerce kişiyi I_ 

Yolcu ve ytlk alır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyaıı 

~'-an bir mtla· 

'- tekeri olduğu 
"8utmayınız. 

= Kuzu oğlu çarıııı Asım Rıza ~ Bci. teırinde bekleniyor. § . . . _ 
~-· § ve biraderleri := Nevyork için yiik alacakbr. § ZeD#(ID etmıştır. § 

~ Yeni manifaturacılarda mimar ~ "EXCELSIOR" vapuru 30 § 19. cu tertip 6. cı keşide 11 lci teşrindir § 
~etli mtlahil 
~eııler Şahap 
~ •tlrgAn 

~ Maruf 
\ depolann 

-._nelerden 
lar. 

• 
~ .er ve şOrekA-
linıitet vapur 
acentası 

~eli Han. Birinci kor· 
~ Tel . 2443 
~•a Linyn Ltd. 
~ 1 battı: 
~ t BIAN" vapuru 1 bi· S 

1 
•trinde beklenmekte 

. ....... ,9 birinci teırine kadar 
-ı. •e GJaııovv için 

"\ taktır. 
~!'f INIAN" vapuru 26 
.--,r&ade Liverpol ve 

•dan relip tahliyede 
it ve ayni zamanda 
letrine kadar Liver· 

._ Glaırovv için yllk 

:= Kemaleddin Cad. Yilnlü mal· := Bci. teırinde bekleniyor. = 5 

lıılôfıııfıiıiıiıliııFıiıııThiıiıfıiüı:ıliif ı11İııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııu İ Ne•;;;v~~~ r~,;~~;!'tır. 1 Bo yok Ik ram İ Ye: 200,000 Liradııj 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilAç 

ve tuvalet çetitleri satar. 

Hull için yllk alacaktır. 
"MARONIAN., vapuru 20 

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

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

Tbe General Steam Naviıation 
Co. Ltd. 

"AD JUT ANT" vapuru 30 
B. teırinde beklenilmekte 

olup 7 ikinci teırine kadar 
Londra için yllk alacaktır. 

Not: Vurat tarihleri ve 
vapurlann iıimleri &zerine 

deiifikliklerden meı' ali yet 

bbaleclilmez. 

Satılık motör 
12 beyıir kuvetinde (Diıel) 

markalı az kullanılmıt bir 
.,,otar sabbktır. Taliplerin 
idarehanemize milracaatları 

ilin olunur. 

Ali Rıza 
Mocellitbanesi 

Y eui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

DANUBIAN § Ayrıca: 30,000, 20,000 15,ooo, 12,ooo, § 

TUNA HATTI ~ Io,ooo liralık ikramiyelerle beheri (5o i 
" ALISA" moti>ril 12 Bci. § bin) liralık iki mOkatat vardır. § 

teırinde bekleniyor. Belırad. &__ _ı 
Novisad, Komarno. Buda- -.nlllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllV 
pqte, Bratislava. Viyana ve 
Linz için yilk alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE· 
ANVERS 

"EGYPTE,. vapuru 20 Bci. 
teırinde bekleniyor. Anvera 
Dire"t yük alacaktır. 

..ESPAGNE,. •apuru S 
ikinci teırinde bekleniyor. 
Anvers. Direkt yiik ala· 
cakbr. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lann isimleri &zerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 • 2008 

"Vapurların isimleri. gel
me tarihleri ve navlun tari· 
feleri hakkında bir taahhllde 
ıiriıilmez.,. 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk ffaıtalıkla11 
Mtltehaua11 

IJ-.inci Beyler So"/uJlı N. 68 
Teki on 3452 

Istanbul ve Trakya 
Şeker Fhrikaları 1.,0rk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000rfürk lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30- 40 

--Sümer Bank--1 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

FesanQ kumaşları 

Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·r 
lzmir şubesinde bulursunuz 



Sahife 4 9 Birinci Teıri•Jt-

1 tal yall elçisi Habeşis· 
tandan niçin çıkarıldı 

(Ulusal Birlik) 

- ·-·-· Fraosada asayişi ihlal etmesi muhtenıel olan yeni bir hareket 

üç Fransız cemi ye ·,Yahudiler aleyhi-
Meğer sefir, elçilik binasını casus 

ocag"' ı haline sokmuş! . 
·~· C 8 (AA) H b ı d w 1 •ı•w• baki 

ne h9yk~ot yapmağa karar verd~ler 
enevre , - a eş an ıgını ve e çı ıgı fr· 

delegesi, ltalyan elçisinin bir ca1us ocağı halioe ge '. 
ı ·oııı 

Habeşistandan çıkarılması se· diği bildirilmekte ve e çı ıe· 
hepleri hakkında uluslar sos· nezaket dairesinde aıeı:ll İP 
yetesine verdiği notada, el· ketten çıkarılmasının te;,. 
çinin yaptığı vida rağmen edileceği beyan olunDJ• 
elçilik binasındaki telsizi kul- dır. 

(Muhaı·iııler milli biı·liği), milliyet perverleı· ve ( reııcperler) Alman yada 
olduğu ğibi yahudilere Jıoykot yapılmasıııı aralarında konuşmuşlar · -------~~· 4 ... 

lstıınhul 9 (Özel) - Paristen haber veriliyor: teşkilatı, Almanyadıı olduğu gibi şumullO. ve sistema· 
:Fransacla ani hir Yahudi nlcyhtnrlığı bn~lnmı~lır. tik bir halde olacakmış. Fransız iç i'leri bakanlığı, 

l\lilliy eıperverlerlc (muharipler milli birliği) ve renç· Oç. cemiyet tnrafmdan verilen boykot k~rarının asa· 

Sovyet AlnıanyB 
herler cemiyeti, Fransadaki Yahudilere karşı boykot yişi ilılul etmesi ihtimalini göz önüne getirerek ted· 

yııpmıığa karar vermişlerdir. Yapılacak olan boykot birler a1mıştıı·. 

----------m-.. ...... •-••---------

Ordusunuıı bu Yunanistan'dııll 
gnnkü cluruınu yaş üzüm alıy0' 

Italyanlar Ogaden'den Kralcılar Uluslar sosye· 
Pariı 8 (A.A)- Maten ıa

zetesi Sovyet rakamlarına 
dayanarak, kızılordu hakkın· 
da ıu izahatı vermektedir: 

geri çekiliyorlar tesine baş vuracaklar Kızılordunun faal kadrosu 
40 bini subay olmak üzere 
bir buçuk mi'yondur. Hafif -Baştarafı 1 inci sahifede - cephedeki durumun yeni bir 

sadı, bu suretle Habeşlerin şekilde inkişaf etmekte ol
yüz bin kişi tahmin olunan duğunu göstermektedir. Ha
büyük bir kuvvetle yandan ber verildiğine göre 80 bin 
taarruzuna mani olmaktadır. kişilik bir ordunun başında 
Filhakika Habeşler bu yan bulunan Ras Kassa Eritre 
hareketlerinde muvaffak sınırı üzerindeki Setit nehri
olurlarsa, ltalyanlar Eritreye ne doğru ilerlemektedir. 

Çaldaı·is genoydan önce krallığı top 1932 yılında 2400 iken 
bugün 4 bindir. Ağır top 

iade etmiyeceğini söylüyor 932 de 600 iken bugün 700 
Atina 8 (A.A) - Uluslar heman iadesini istiyecekleri bindir. Tank ve hücum ara· 

· t" d 1 kt d baları 932 den beri 350 den kurumunun perşembe gün· rıvaye ı o aşma a ır. 
Başbakan Çaldaris, Kral- 3500 e çıkmıştır. 

kü toplanhsına Kralcılarm cllığı ancak gcnoydan sonra Sovyet hava kuvveti 150 
bir takrir vererek Krallığm iade edeceğini söylemiştir. si ağır bombardıman uçağı çekilmeğe mecbur kalacak

lardır. Birisi on beş bin sil· 
variden mürekkep diğer iki 
Habeş ord~su da şimal ve 
şimaıi şarki istikametine 
doğru ilerlemektedir. 

• Diğer taraftan Adis • Aba
badan öğrenildiğine göre; 
Habeşistanın tobyesi, ltalyan 
orduları önünde tedricen ge
ı ilemek, bunları çete harp
leri ile yıpratmak ve arazi
nin müsait olduğu yerlerdede 
arkalarına akarak münakale· 
)erini kesmektir, 

Bir Habeş uçağı bugün şi· 
mal cephesinde ltalyan hat· 
ları üzerinde uçuş yapmış ve 
dönmüştür. 

ltalyan uçakları da keşif 
uçuşlarına devam etmekte 
ve rastladıkları bütün Habeş 
kuvvetlerine mitralyöz ateşi 
açmaktadırlar. 

Adis-Ababada uçak hü
cumlarına karşı tedbirler 
alınmışlar. Belediye geceleri 
şehirde kotiyen ışığı yasak 
etmiştir. Otomobiller lamba· 
larını lrnllanmıyacakları gibi 

sokaklardaki bütün lamba
lar da söndürülecekdir. 

Evlerde de ışık perdeler· 
den dışarıya sızmamak şarr 
tile yalulabilebektir. Gece
leyin meçhul bir uçak 
Adireduva üzerinde uçmuş 

ve şehri projektörlerle ta-
rassud etmiştir. Bu sabah 
is~ ltalyan uçakları, Adire· 
duva ve Harara beyanname
ler atmışlardar. Henüz teeyüd 
etmiyen bir habere göre, 
ltalyanlar zehirli gazlar kul· 
lanmaktadırlar. Gine teeyüd 
etmiyen bir habere göre, 
ltalyanlar Ogaden bölge
sinde geri çekilmektedirler. 

Londra 8 (A.A) - Adis
Ababa' dan bildiriliyor: 
Habeş fedai bölükleri Erit· 

reye girerek Adikaie şehri· 
ni işgal etmişlerdir. 

Adis - Ababa 8 (A.A) -
Röyter ajansının aytan bil· 
diriyor: 

Üç Habeş kolunun Erit
redeki Italyan kuvvetlerinin 
sağ cenahını tehdid ettiğine 
dair buraya gelen haberler, 

Italya protesto etti • -•---------- olmak üzere 4300 dür. 

::!:~·~f~i~:~:;·:!, sahifede - Bir :::i~sı~a;au~~:riri lngiliz Centerbury 
Hükumet çevenlerinden d Piskopozu Habeşistan 

öğrenildiğine göre, Yuanistan konuşmuş ){ahi nesi eğişe· 
uluslar sosyetesi üyesi sıfatile - Baştarafı birinci salıifecle İ~İn iane topl ı yor 

k ·? zecri tedbirlere iştirak ede- mandanı olsaydım, ben de Ce mı. Londra 8 (A.A) - Cen· 
cek ve bu husustaki duru- oradan gelecektim. Talii harb, lstanbul 9 (Özel)_ Lond· terbury baı piskoposu, Ha· 
munu diğer Balkan antantı yüzünü kolay kolay göster· radan haber veriliyor: beş kızıl haçı menfaatına 
devletlerinin durumuna uydu- mek istemiyen bir dilbere ı"ane açmıştır 

Baldvinin çekilmesi ve · 
racaktır. benzer, harbediyoruz. Neti· Loid Corc'un da dahil ola· Amerika 

Uluslar kurumu asamblesi cenin ne olacağını şimdiden 
cağı yeni bir kabine teşekkül • • 

bugün Çekoslovakya dış iş· tayin ve tesbit etmek, im· etmesi kuvvetle muhtemel- Gazetelerı lngıltereye 
leri bakanı M. Benes'in baş· kansızdır. · ) ' b l 
kanlığı altında toplanacak Bununla beraber, Habeş dir .. (~e~.ber~ S:mu~ll i.n bde ücum ediyor ar 
ve altılar komitesinin, ltalya- topraklarında İtalyan ordusu yenı a ıne e ış ış erı a- Nevyork 8 (A.A) - He· 
Habeşistan harbı iç' in ver· kanı olacağı söyleniyor. artı gurubuna mensup ga· 

için zafer, kolayca elde edi· R 
diği rapor üzerine inceleme- US zeteler, logiltereye şiddetle 

lebilecek bir nimet sayıla- h k d B lerde bulunduktan sonra u- ücum etme te irler. u ga· 
maz. Zira burada tabiatın Sporcuları geliyor !uslar kurumu paktının 16 zeteler lngiltereyi sadece 
bütün imkanfarı kendilerine 1 t b 1 9 (Ô J) S k d' f t · · d 00 

ıncı maddesi mucibince ltnlya s an u ze - ov- en ı men aa ı ıçın unyayı 

aleyhine alınacak zorlu ted- küsmüş bulunuyor.,, yet sporcularının memleketi· barba sürüklemek istemekle 
birleri tesbit edecektir. Vehip ( Paşa ) ya İtalyan mizde yapacağı temaslar itham etmektedirler. 

Uluslar kurumu apktının tayyareJerinden bahsettim. münasebetile bir makale ya- Menemen . Mura· 
16 ncı maddesi, herhangi bir Daha sözümü bitirmeden zan Prav'da Türk Sovyet · 

mütecavizin, aleyhine alına- derhal beni lastik etti ve: dostluğundan bahıeylemek· diye yolu meselesi 
cak zorlu tedbirleri, üye - Evet - dedi · tayyareler te ve Türk sporcularına mu· B 

ayındırhk bakanlığı şose 
devletler arasında reye koy- bugün harbın en kudretlı' vaffakiyetler dilemektedir. k 1 b k E ve öprü er aı anı min 
maktır. Zorlu tedbirler alın- bir aletidir. Bizde tayyare 50 kişılik kafile Moskova· Dizkin ile Manisa Bayındır-
ması üye devletlerce onay- yoktur. Lakin arazinin haiz dan hareket etmiştir. lık direktörü Nusret, Me

landıktan sonra tarafma tebliğ olduğu hususiyetler ve or- ilbay Bergamada nemen • Muradiye yolunun 
olunur ve bununla beraber dumuzun, kendi topraklarını toprak düzeltme iıinde ya-
muayyen bir mühlet dahi karış karış bilmesi, Italyan· ilbay Fazlı Güleç Berga- pıldığı haber verilen yolsuz· 
verilir. Bu mühlet zarfında lar için daima gayri müsait maya gitmiştir. Orada muh· luk hakkmda tahkikat yap
mütecaviz muhasematı terk bir durum doğurabilir. telif işleri teftiş ~decektir. mağa memur edilerek ıeh· 
etmezse, hakkında ittihaz Vehip ( paşa ) ya muhtelif miş bulunuyorlar. Kendisi, rimize gclmiıler ve diin tet· 
edilmiş bulunan zorlu ted- milletlerden ve muhtelif sı· bunların hepsinden istifade kiklerini yapmışlard1r. 
birlere heman baş vurulur. nıfta sübaylar hizmet arzet- etmenin yolunu bulmuştur. AJ 'd b• 

Altılar komitesinin, Ital- açalı a Jr 
yanları mütecaviz mevkiinde Kivahk ev ye dükkanlar · 
görmesi, ve tanzim eylediği cıuayet 
raporda bu noktayı vahimen Vakıflar direktörlüğünden: 
göstermesi, keyfiyeti uluslar Vakfı No. Mevkii Nevi Muhammen bedeli 
kurumunun yarınki (bugünkü) Emine h. 25 Fettah s. ev 60 
toplantısında vukubulacak Hatice h. 21 ,, tekke s. 

11 
216 

konuşmalar1 v e verilecek N f' h 24 F b 2 e ıse . etta s. ., 1 O 
kararları kolaylaşhrmak için· 18 t kk 96 ,, ,, e e s. ,, 
dir. Emine molla 24 Yeni han palancılar odalar 
~~~--------~~-Frao a'nuı cevabı tel· odalar ve avlusu ve avlusu 36 

Hafize 40 Damlacık caddesi ev 96 
kik edilecek Abacı zade 8 ·10 Kemer ca. dükkan 84 

Londra, 8 (A.A) - Resmi 11 127 it " 48 
çevenler, Fransız cevabının it 129 ,, " 60 
muhtelif dairelerince tetkik ,, 131 ,, ,, 120 
edilmesi icap edecek bir ,, 133 ,, ,, 72 
takım mes'eleleri öteye attı- Mevkileri ve numaraları yukarıda yazılı akarat 10 gün 
ğını söyJiyorlar, bunun için müddetle artırmaya çıkarılmııtır. ihalesi 18·10-935 cuma 
bazı noktalar diplomasi yoliJe günü saat 14 dedir. istekli olanla11n vakıflar direktörlü-
Fransa'dan sorulacaktır. ğUne müracaatları bildirilir. 9-14-18 3307 

Çcıme' de Alaçalı nahiye
sinde Tokoğlu mahallesinde 
bir vak'a olmuştur. Şaban 
oğlu Kadri; kendisine sar· 
kıntıhk eden Ahmet oğlu 
Hüseyini bir kavga sonun
da tabanca kurşunile Uç ye
rinden ağır surette yarala
mıştır. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmıştır. Yarılı ve suç· 
lu ayni yaıtadırlar. 

Nafia direktörleri 
arasında 

Erzuruma atanmıı olan 
ıehrimiz nafıa direktörü 
Mehmed Nuri 1 pazar günll 
lzmirdou ayrılacaktır. Yeai 

ve alacak 
Atina - Bu sene Al111'0~ , .. d ·ı aı ya ya gon erı en yat . tit· 

çok iyi neticeler verlll~:t,. 
Bu münasebetle Yuoıo• -· 
nın Berlin ateşe ko111111et b• 
yali, gelecek sene için d•tl' 
ıyı bir ıekil bulunmaııo• J' 
min etmek üzere AIJD~. 
şimdiden teşebblisat• e~ 

eJe' mıstar. Almanyanın, g ıl' 
yıl Yunanistından dab• f• i' 
yaş üzüm alacaj'ı tıbOI 
olunuyor. · 

Yunanistan' dan ıoo V 
Je~de Almanya'ya g6~ i~' 
len yaı üzüm, değer ıt 
rile 415 bin Marktır. 

idamdan 
kurtuluy~r 11~,ı Karantinada Hahl ~I' 

pa.şa caddesinde karı•• "' 
sibeyi kıskançlık yiis~:d'' 
bıçakla on sekiz yer• ff'° 
yaralıyarak öldüren 751~11,1 
da Salih hakkında Oç ~t• 
müstantiklikçe yapılOI~, 
olan tahkikat bitmit "e ~'' 
lunun Ağırceza bakf' , 
verilmesi kararJaştırılll!'~t'' 

Salih; taammüden cı~i'' 
işlemek suçundan bakf ço~ 
verilmişse de yaşıo111, ~-· 
geçkin olması keodi1İ111..,,~· 
nunea idamdan kurt•' 
tadır. 

Köstence ırsfl' 
sit yolu 1~. 

Avrupa'ya ltalya:o•• ,-f 
yeste limanı vasıtaııl• ti~ 
lan mahsul ihr•'1 

,;; 

bundan sonra Ro111•11
' ~tıl· 

Köstence yolile yapıl•~, 
Bunun için hiikOlll~tı tt'~· 
Romanya arasında b•' dii'i' 
sit anlaımaıı imz• ; 1ıf' 
ve anlaımanın 19 il rif't' 
rinden itibaren '°' 11vr; 
girmesi kararlaıtırıl~çı1-'1ı 
Bundan sonra ibr•'' btıl11 mız; Avrupa'aın ~:t•'' 
yerlerine bu yoldaO 1 ,JJt· 
yapmağa baılıyacakl•' 

Gönoııoıet ·ıet .,,. 
Dnn Italyaya gı oJI~· 

Dün 18 ltalyaa g6°il, ft , 
Piyero F oıkari v•P11'r t Jt~, 
yaya gitmiıtir, su11 ~idi 1' 
yada bir buçuk •Y ~fri~~!· 
recek ve sonra G6"Pl'r, 
ıevkedileceklerdir. 1101° .. ,. -· ler diln bütün Jtab'' OJd• f' 
niıi tarafından rıhtı,,~ IJ'~ 
ğurlanmıılardır. ~ele g6'~ 
ta ikinci bir partı 
alayı gidecektir. .,,ft' 

1 ,. 
direktör Çanakk• e,..., 1 , 
direktörü Asım yılı• .,,ff' 
lerek ödevin• 
çaktır, 


