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............ ;-------------------------· Burgaz ve Varna'da bulu-
nan hllUin Iogiliz nakliye 
genıileri derhal l\lalta 'ya ha
tekeı için telsizle eınir al· •• • 

- • ULUSAL • Ceoevre'de bulunan M. Be· 
riyo ile M. Bonuet Fransız ka· 
binesinio yarın yapacağı tev· 
kalade toplantıda buluunıak 

;ıızere Paris'e gitmişlerdir. ~ardır. 
........-;;::::------------------------' y'-1-:---------------------~~------------------------------------=-~~~~'!"::===========:;:;:;::;;;::::=;;==~~--------------------~-----------~: 2 - No : 494 Telefon : 2776 - Cumartesi - 21 Eyliıl 193_5 ___ --==========~ Fiab (100) Para 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

Yarın Faşist Seferberliği Var .. 
~--r. - - -~~~ xx~ 

Kahraman Tilrk ordusunun bu gOnkü mükemmeliyeti, dostlarıııuşı sevindirecek / Yunauistanda geueloy hazırlıkları 

ln ·ı· bve diişınanlar•m•z• düşlüodiirec:klbir dereced:dlir. M. Çaldaris azlığa 
gı ız asınıııın; ngı tere ı e yan-ya- . d 

tı ı k .... ayanıyormus 
a talya'ya k.arşı • O~a~agıt~IZI !az_ma• Kondilis,halkın r~yine mürac;at et-

St, yabancı ıllerı duşuııdurmuştur. menin zaruri olduğunu söylnyor. 

!~rk ordusu, yalnı~ Türk topraklarıoa göz dikecek olanl;.:ın gözlerini 
Çıkarmak ve yüksek vazifesini görmek için vncude getirilmiş 

"------- çelik ve kıymeti haı"IJiyesi emsalsiz bir kuvvettiı·. 
TOrk ordusu, gerek 

1 lıt.11buı 21 (Özel) 
"«it· ~~ ıı basınının, ordumuz 
d~da yazdığı yazılar, 

t'tnıızı eevindirdiği 

kadar Jbize!J·anl hakanları 
da dnşnudnrmftştOr. (Star) 
gazetesini o, TOrkiyenin 
lngiltere ile yan yana 

İtalyaya karşı koyacağımıza 
dair yazdığı makale, ya· 
hancı illerde ço~ önemli 
bir tesir uyandırm•ştır. 

silah ''e gerekse talim ve 
terbiye bakımından, hu 
gOn çok mOkemmel bir 
ordudur. Bu ordunun kıy· 
meli harbiyesi de, yakm 
btldiselerin gôsterdiği (lze. 
~ dnnyada mevcut ordu
lnrm hiç birinde bulun· 
mıyan bir evsaftadır. An· 
cak TOrk ordusu yalnız 
Tnrk Vatanına dokunul-
duğu zaman yllk!'ek vazi· 
fesini görmek ve kendi 
topraklarını dnşmandan 

korumak için vftcude ge· 
tirilmiş bir kuvvettir. Bu· 
nu, resmi çevenlerimiz 
söylemekte ve yeni Tilrki
yenin, hiçbir 7.aman teca· 
vnz fikrinde olmadığım, 
barışı seven hnktlmetlerin 
ön safında bulunduğunu 

göstermektedirler. 
~~~~~~----................... ----~~~~~-\r Unan C h l ~urum, zarıknedildiğiuden tazıa nbaz~kıir • 

!:YYareleri Ça- .... e e Ittarl . ' tam Ir emnt• 

.k"ale'de ben- yet altına alinmıs bulunuyor 
~ıtı bekliyorlar ·-'------....;;__ 
l.ı_~•ı.ı..ı. 2o < A.A ı - logiltere, ltalyanın cevabını beklemiyecektir. Ba-
v--,"'1'• geçmekte bulunan ron A loisi Fraıısanın ~araya girmesini istedi 
dt,i lıtva filosundan altı ' tj 

k. l llraöı ı· · dı' maya gidecek olursa bir daha "'il • • .. ımanımıza ın . . . 
[l -li1ı ibr 

1 
d Cenevreye dönmıyecektır. 

~ llç•kl ıyaç an. var ır. Bu da Uluslar sosyetesi ile 
'it, ara şehar namına münasebahn kesilmesi demek 

Mlcn· ·ı . ı· ı verı mış ır. olacaktır . 

ıı Aden 
ePoları mohim
~lltla dolu imiş 

011ı, ?. 
t~._ C· .O (A.A)- Gazete· 
'~, ıbutidcn öğrendikle· 't er,. ~re; Adcndeki depolar 

llat , d0ı d tn pek çok levazım 
t Ot,: ur. Bunlar Zeliaya 
ij"''k 

6
'n da Habeşlere ve· 

~tile ltre Giggigaya gön· 
~I Ctlct• , ' k11 ır. Burada büyük 
Q~•it,111111 Iııgilizler tarafından 
1 ~llt b 

1 
liabeı otokarlan 

~d, •G ~l Unaıaktadır. Cibu
,'t1-, ~lldiğine göre, harb 
~ li ılıaıaı lngili:ı kuv

•rar'ı tutıcıklırdar. 

Bir lngiliz zırlılısı 
Cenevre 20 (A.A) - Baron 

Aloiıi bili Cenevrede bu· 
lunmıktadır. Genel görllnür 
fU merke:ıdedir : Şayet Ro· 

Paris, 27 ( A.A ) - Eko 
dö Pari gazetesinin Cenevre 
özel aylan, M. Mussolini'nin 
logiltere tarafından süel 
müeyyidelere baş vurulma· 
ması şartile ltalya'nan Liba 
ve Bingazi'ye asker gönder· 
mekten vaz geçmek ıure· 

tinde Londra' da bir öner· 

~ede bulunmuş olduğunu 
haber vermektedir. Aylara 
göre bu önergenin lngiltere 
tarafından kabul edilmesine 
ihtimal yoktur. 

Cenevre, 20 (A.A) - Bu· 
rada beslenen biricik ümid 
tudur: ltalya beıler komite
sinin önergesini hemen ve 
kesin surette reddetmiş de· 
iildir. 

Pariı 20 (A.A) - Eko da 

Pari gazetesinin Londra ay· 
tarı bildiriyor : 
lngiliz deniz bakanhğı ltal· 
-Devamı 4 üncii Salıifetle· ,---·-----., • • 

2() ILKTEŞRIN 
PAZAR 

Genel Nftfus 
Sayımı 

Sayım işine karı~ma· 

mak, kayıtsız durmak 
veya yaohş sağhk ver· 
mek yurda karşı yapıl· 

mı' suçların en bOyD· 
ğfldOr. TOrk Yıırddaşı 

böyle a~ır bir suçtan 
uzak kalacaktır. 

BAŞVEKALET 
ISTA TISTIK UMUM 

MÜDÜRLOGO 

M. Çaldcıris 

İstanbul 21 (Ö.zel) - Ati
oa' dan haber veriliyor: Mu· 
halif gazeteler, Yunan ulu· 
sunun, ekseriyet itibarile 
cumurluk taraftarı :olduğunu 
ve Çaldarisin, a.zhğa daya· 
narak krallığı getirmek is· 
tediiinden hatalı bir hare· 
kette bulunduğunu yaııyor· 
Jar. Sübakanı General Kon· 
dilis, Yunan ulu.unun, reyi· 
ima müracaat edilmek ıar· 
tile bugünkü ekseriyeti teı· 
kil eden partiye rey verdi· 
iini ve bu bakımdan, Çal· 
dariıin ister • istemez halkın 
reyine müracaat etmek mec· 
buriyetinde olduğunu söyle· 
mittir. 

lstanbul 21 (Ôzel) - Yu· 
naniıtanda yapılacak olan 
ııeneloy için ıimdiden ba:ıır
lıklar baılamııtır. Muhalifler 
iıtirak etmek iıterlerae bi· 
rinci Teırinin son haftasına 
kadar serbestçe propagan· 
dalarını yapabileceklerdir . 
Zira geneloydan bir hafta 
evvel, propaganda yapmak, 

Heryo 
Fran8a kabinesinde 

izahat verecek 

M. lleriyo 

Cenevre 20 (A.A) - Fran· 
sa uluslar sosyetesi asamb· 
lesi delegelerinden olan Her· 
yo ve Bonnet' Fransız kabi
nesinin yarınki toplantısında 
bulunmak üzere Paris'e ha· 
reket etmitlerdir. 

makamında 

söylev vermek ve balkın si
yasal kanaatlerini bulandıra· 
cak neşriyat yapmak, tama
men yasak edilmiıtir. 

Istanbul 21 (Özel) - Çal
daris partisi, bugün heyeti 
umumiye halinde toplanacak 
ve M. Çaldaris, önemli bir 
söylev yerecektir. 

~~~----~--~-.. 
Yar t n 

Faşist seferberliği 

ilan edilecekmiş 
Roma, 20 (A.A) - Halk 

beıler komitesinin önerge· 
lerine hükumetçe verilecek 
cevabı büyük bir ilgi ile 
beklemektedir. HükOmetin 
bu huıuıtaki kararı ve genel 
faıist seferberliği iliaı yarın 
beklenmektedir, 

lngiliz 
Uçakları Yuoan )i. 

manlarından hen· 
zin alacaklar 

Atina 21 (Özel) - Mısı· 
ra gitmekte olan on büyilk 
deniz tayyaresinin benzin 
almak üzere yaran Faleron 
ve MarabeJlo'da denize in· 
meleri için Yunan hükume· 
lince müsaade verilmiştir. 

Balkan 
Atletizm mflsahakaları 

Istanbul 21 (Özel) - Bal· 
kan atletizm müsabakaları 
bugün Fenerbahçe stadyu
munda başlıyacaktır. Müsa· 
bakaya girecek atletlerin 
hepsi şehrimize gelmiştir. 

M. Mussolini 
japon elçisile de 

görllşmftş 

Roma 20 (A.A) - Mus· 
solini bugiln Japon elçisini 
de kabul etmiıtir. Bu ko· 
nuşmanın da ltalyan • Ha· 
beı anlaşmazlığının bugün· 
kü durumu etrafında yapal· 
dıjı aaaılıyor, 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
21 E6 

Greta Garhoılun Berlinde 
• 
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gec;irdiği sefalet günleri . i 
Meşhur Sinema yıldızı, günlerce iki yumurta "e 

1~11 
parça ekmekle geçindi. Sonra onu da bulamaz oltJJııŞ 

= SIRRI= Paris - Fransa Finans - ı Türk_çeJe. KA~ıf ORAL · ~ bakanının hazarladıiı genel = 21-9-935 Çeuıren • E formül üzerinde bütün dev-
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ancak bu idi! teli ki 
"Nihayet bir gün ge bfOdl 

ihtiyar madam, her ay ba • 
şında takvime dikkate şayan 
baıı ıif reler ya11yordu, me
seli:" bugün S. nin mek· 
tubunu aldım. Bildiklerimi 
tekrar ediyor; bayat ıigorta
sanın üç aylık poliçesini te
diye etmiş '" Mayıs ayının 
birinde yazılan fıkra, Boni'yi 
kifi derecede tenvir etmiş
ti. Bu fıkra şu idi: " S. 
nin mektubu geldi. Gene 
bir takım tediyatta bulun
muı korkarım ki, kendisine 
yardım edemiyeceğim. Zira 
muhtaç olacağı güne kadar 
ben ölmüş bulunacağım!. 

S. yazdığı gibi sadık dos
tumuzun vefatını gazetelerde 
okumuı demek C. Z. çok 
acıdım. Hayatımda bu de
rece miltee11ir olduğumu 
hatırlamıyorum. Son bet yıl 
içinde bize yaptığı iyilikleri 
unutamıyacağım. Hele mllş· 
kili ve karanlık gilnlerimiz · 
deki yardımlara.. Demek 
bundan evvelki göriltmemiz 
son idi? Çok defa c. z. nin 
yardımı olmazsa S. ile ka· 
çamıyacağımı düşilnmilştil ve 
bu sebeple yardımlannı esir-

raktı ve düşünmeğe baıladı. 
Fikrini daha kolay toplaya· 
bilmek için göılerini kapadı. 
ihtiyar madamın son beş 
sene içindeki emeli ne idi? 
S. kim ·idi?.. Anlatılan bu 
S. ni, Madam Honhard çok 
severdi. Lakin buna rağmen 
niçin varisleri arasına almadı? 
Eğer hıkikaten serveti var 
idise, kendi yakınları du
rurken neden dolayı yabancı 
eşhas varis diye seçsin dur
sun? 

Madam Honbard•ın çok 
korktuğu anlatılan kim ola
bilirdi? 

S. in kocası olsa gerek .. 
Beı yal evvel ortadan kayb
olmuı ve S. de, bundan do
layı tekrar evlenememiıti. 
Fakat S. nin meydana çık· 
ması, Madam Honhard'ı ne
den bu kadar lrkUtUyordu? 

Madam Pontes, acaba S. 
ia kim oldupndan haber· 
darmıdır? 

Boni bu meçhulleri ne ıu
retle maluma kalb edece
gini hayli düıUndll durdu. 

1 1 inci fasıl 
gememiıti. Madam Ponteı, bonjur ! 

S. Dostumuzun ölUmü için Boni, aellmdan ıonra ma-
gazeteye iyi bir fıkra yazıl- damın elini 11ktı. Kendisi 
dağından bahsediyor. Liyik- beıat ıörtlnllyorda. Filhakika 
tir. Zira son zamanlarda o gece yalınız iki ıaat uyu
bankanın sandık emini ol- muıtu. Bununla beraber uy· 
muıtu. Az bir muvaff akiyet kuıuzluğunu açığa vurmak 
değildi." istemiyordu. Filhakika genç 

Boni, 1 Haziran yaprağını olduğu için bu kadarcık bir 
bulmak için mütemadiyen uykuıuzluk ona çokta teıir 
takvimin yapraklannı çeviri- etmemiıti. Boni'yi karıııında 
yordu. Elleri teessilründen görllr görmez madam Pon
titreyordu. 1 Haziran yapra- teste pfak attı. He
ğında ıu yazılar vardı! "Bu mea mutf aia koıtu. Biraz 
gün S. nin mektubu geldi. sonra genç Dedektife kahve 
yalınızlık bu biçare tazenin getiriyordu. Fincanı uzatırken 
yüreğini eziyor. Tekrar ev· gtılerek : 
lenmesini çok arzu ederdim. - Ualu çocuk gibi uyu-

kaldıracak ve arsıulusal te-
cim ve gümrük usulleri üıe
riode önemli tadilatı icap et
tirecek mahiyettedir . 

logiltere hükumeti bu for· 
mül üzerinde tevekkuf et-
mekle ve uzun uzadıya tah
kikat yapmağa batlamış bu· 
lunuyor. Söylendigioe göre, 

'yeni formülde, bütün devlet
lerin parasanı stablize edecek 
bir takım esaslar da göste· 
rilmektedir. 

Tayyare kazaları 

bu saatddetten de 
1111 i"İ 

d aıer• •. 
kaldım; muta klllef 
yumurta ile bir parÇ~ ~ cO 

b . ıçıD 
almak ta enıın tı1•'1 

- b' . ldu y u111ur . guç ır ış o · . ı,ao• · 
aldığım vakit; büfec• bU •'' 
95 fenik ! dedi. Ben b.111di· 
sesi bili kulağıınd• 

1 
·•fi'' 

"'un• r yorum. Ne yapacag 1 8" 
lmıştım. Ne yapacak~~111,,,4ı · 
de sadece 20 feoı d• bİ' 
Ha\buki bu paranın çoo~a 
kıymeti bana laııındı. 'tOI~ 

'le gı or 
yeraltı tramv•Y_' 1

, 'fe ... 
mecburiyetinde ıdıııı· bil,P 
ve ııtırabım o kadar 11111~ 

l 'd' kı' benden iki Y, ı... 95 
ı ı ' ek ıÇ• .... 
ve bir parça eklD iııoİ" 

Paria - Son askeri ma- fenik istiyen adaoı•~ aoioİ b•' 
nevralarda vukua gelen tay- l thile • hiçbir erk~k ~· baid• •. 

Fransa'da geçen sene 
kaç kaza oldu 

yare kazaları, Fransada ilgili tarımda tutamadıtıd 11110 ~ 
makamlann nazarıdikkatiııi unutmıyorum. bu• ~ 11110 f'' 
çekmiı ve matbuatta da ba- Emil'dir. Fakat bu. iti._. 
zı tenkitler uyandırmışlar. • d d... bir ıılll AW nın a ıger 'k S":"'ıı 
Yapılan bir iıtaıtitike göre, Meşhur sinema yıldızı Greıa Garbo unutamıyorum Ma'~1 ııd"'. 
1934 yılanda Fransada 26 Amerika'oın büyük resimli karanlık sevimsiz bir şe- " Iztırabımın fe'f • ..,. ~ 
tayyare kazaıı olmuıtur. mecmualarından birisi, Holi- birdir! ile donmuş kahoııt~,,. 

Bunlardan 9 u hava sağ- vud yıldızları arasında dik- . "Fredrik Strase"' .e~ büyük bu ıırada karııoı• • .,,,.. 
naklarından, 6 il motör sa- ki b. Ü eı leranın bu kt se•• kate liyik ve mera ı ır ıınema m ess e • rim Mavrik çı 1

' ki ıo~--
katbğından, 6 sı pervanele- anket açmıı ve bazı meşhur lunduğu bir caddedir? Bu berine aldı, karııd• 

0 
.-

rin kopmasından, 2 si dik- yıldızlar "Fakirlik zamanı- c. aad. deye .".Neş'esiz cadde,, k b ayede ..,, 
k t · ı·kt 3 ü b ı· · b tada yedi ' u 

1 
... ' a aız ı en ve e ırsız nızda geçirdiğiniz en sıkıntılı ıımı de verılır, ence tama· t ıdu.,.• 

sebepten vukua gelmiıtir. habraları söyler misiniz?" men böyledir. Burada ne aç kalmatan kur u il ~o-" 
Franıa Sti bakanhö-ı, tayyare 1 b kü n.k ziyafette • Sualini sormuıtur. sefalet sahne eri oynanroış- u çu . . e i 
kazalarının &nüne gerilmesi b ! s· t 'lk . a fıloılll ,,. Bu suale, elı'mı·.,e gelen hr, itseniz ınema ıana - ı sınem . tadı-" -A için ciddi tedbirlere baı vur- #" a - •p muıtur ; nilıhalara göre timdilik üç karlarının içinde aç kalanlar kontratını ımz 1aç 

yıldız cevab vermiştir: Meş- çoktur. Bunlar içinde ben lıte hayatımın . •:u olflltl 
lzmir birinci icra memur- bur Grabo, gine 0 kadar hepsinden daha mesud idim, en mütkül devre•• ,, 

luiundan: maruf Şarlo ve Boıter çünkü iki yumurta ile bir tur; sanki, ıefaletd:e b~ 
Mtlftl1 zade Sakip ve ha- Keton! parça ekmek almak için bir günleri de bu an kiyet r 

yım kapuyanın Selim oğlu Greta Garbo'nun cevabı kaç Fenike (Alman markının saadet ve muvaff• 
Haydardan alacağı olan pa· ıudur: yüzde biri) daima malik bu· leri baılamıt~r!" 11• 
ranın temini iıtifaıı için tah- "En müıkül günüm Ber· lunuyordum. iki yumurta, ne • • 11 b' 
tı hacze alınan Balçova ye- Jin'de geçmittir, bunun için demektir, biliyor musunuz?. Yaran da ŞarloDU 
ni k6y k6prll altında ıarkan Bertin; benim göziimde daima Benim bir gilnlük nafakam rahnı yazacağıı. 

~:~·veMı~::::n bt:~~sg::::~ 1 ı H b ;h·. ·ı··.·ı·A f it ly- aJl' 
ben balaban lbrahim tarlası ta ya a e ~ 1 1 a 1 a ~ 
~~i ~::ıt:~;:cıit:~:.~ı 7;~6 • : ., ' 9 me~re murab~aı~da ~ulunan lngılız ka'~gası mi olacak· 
bag dörtte bır hıssesı heye- ., 
ti umumiyeıi üzerine konulan - ııJ1 
soo lira kıymetle 21-10-935 Mussolioi, Adua mağlubiyetinin acı hatıras 

Belki mes'ut olurdu. Fakat dunuz deiil mi? 

imkinıız .. D. çoktan beri ken .. ----.4•r•luu-ı •v•a•r --•I 
disine mektup göndermedi- Ôksftrenler! Mut-
ğinden bahsediyor. onun na· 
mı hesabına D. ın ölmüş ol· laka (Okamentol 
masını çok temenni ederdim. ôk.sftrftk şekerle-
Likin ölse bile biz nereden 
haber alacağız.. Beş sene 
içinde, D. birgUn çıkıp ge
lecek diye az mı heyecan 
çektik. 

Boni, elindeki takvimi bı· 

Ulusal 

Birlik 
Condelik ıiyaaal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adreı : lzmir ikincı 

Beyler ıokajı 
Abone ~arıları : 
700 kuruı senelik 
400 .. altı aylak 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bnrosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
baaede kararlqtırılır 
Buılclıiı yer :ANADOLU 
matbaaaı 

rini tecrftbe edi 

ıiz •. 

Ve Pftrjen ~abapın 

en ftstftn bir mfts· 

bil 'ekeri olduğu 
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftsbil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn 

haplarını Maruf 
ecza depolann 
ve eczanelerden 
arumlar. 

tarihinde pazartesi günü sa· dıt 
at 11 de birinci icra daire- silmek istemekte ve bunu saklamamakta ıod'lt•: 
since açık artırma sure tile A l k ı · · tı' g" ı' n'ım resmi P.01'° 11.,11"' Pariste çıkan " Le Mois ,, ile vrupa mem e et erının ... satıhg" a çıkarılacakbr, bu ar- · · bır dl .J.d'&' gazetesinden tercüme edil· içlerine alamadıkları işsiz lia gazetesının k' ,.,.-_ ·~ 
tırmada aatıı bedeli muham- Af ·kad• 

1 
01" mittir : ltalyan amelesine Afrikada ltalyanın rı dl 

men kıymetinin yüzde 75 1 b b 1 l .1 . · ·k· sebeptell talyanın Ha eşistan mes· bir mahreç u ma yo u ı e rını ı ı ana , 
ini bulduğu taktirde en çok elesinde almış olduğu vazi- or•da bir nevi müstemleke göstermektedir: ·netioİO ~-
artıran isteklinin üzerine iba- t' d 1 b' k d - k k . · b 1 d' .. · · t 1 _ ltalyan ID

1 .~· ye ın e e ıne ay ı mum- urma ıçın es e ıgı nıye • ,.. 
le olunacağı ve aksi taktir· kün olan bir değerli busu- terini hiçbir gün saklama- yati ihtiyaçları. 'k•"od•• 
de en çok arhranın teabhü- 2 _ Şark Afrı • siyet varsa, o da bu mem· mıştır . " 
dil baki kalmak :ıartile sa- 9 l k · • t t•" 

b 
d h leketin ve onu sevk ve idare Diger taraftan 1 15 yı m- erı emnıye · 1 11oı .ıff' 

btı on eı gün a a uzatı· d .. D . l hl . d da Londrada aktoluoan giz- RövandikaıyoSD' •'!ot ,.. Llt 
larak ikinci artırması 5-11-935 e en uçe" nın ta e erın e . da ın • 1 ,... 
tarihinde sah günü saat 11 hiçbir şeyi gizlememiş ve her li muubede mucibince, Fran- vıye zımmın 0111,usı• fflt 
de yapılacaktır. Bu artırma· isteklerini sarih ve kat'i bir sa ve İngiltere yeni dostları solini Italyan 

1

1)ıetİ 1'1;.,,tt 
da dahi gayri menkul kıy- lisanla ifade etmiş olması· olan ltalyaya, umumi harbta e~peddiıy~ne: • buod•• . .,, d• 

dır. Sinyor Mussolini söyle- muzaffer oldukları taktirde gon ermış v l k•" .a• 
met mubammesinin yüzde diği birçok nutuklarında adua Erythrea, Soma ile ve Lib- Erytbrea mUıtelll e tıad•' r 
75 ini bulmadığı taktirde en mağlübiyetinin acı hah- yadaki ltalyan müstemleke· takriben 250,00o fall9' 
çok arbran (isteklisi üzerine rasını silmek zaruretini re- )erinin hududlarına müteal- ker yollamıştır. t•'' t• 
ihale olunacaktır. işbu gayri torik yapmaksızın bütün ci· lik meselelerin hallinde, ken· General dö Beod~~ .. ~· 
menkul üzerine her hangi hana bildirmişti. işsizlik ik- di lehine olmak üzere idi- dan kumanda • · cl•":a• 
bir ,ekilde hak talebinde b'rınC1 J' .,... bulunanların ilin tarihinden tiaadi ve içtimai hastalığının line. bir kompannsyon ta- hrea ordusu ı ter1' ~ 1'' 
itibaren yirmi gün zarfında iztirapları ile kıvranan Bir- lebetmek hakkını tanımıı- de mükemoıel oı• fi''' 'ti~ 

leıik Amerikan Cumuriyetleri lardı. izdir: Yüzlerce ta 0tO .... Jıt· 
vesikaları ile birlikte daire- . • t k)arı, f,,., 
mize mllracaat etmeleri li· hinden itibaren herkese açık Roma hükumeti, kendisine nı sıstem .•

0 ·ıabl•tl .,ı.,ıa•' 
zımdır. Aksi halde hakları bulundurulacaktır artırmıya yapılan toprak vaidlerinin bir çok saır sı. de b 1ı•d' 
tapu ıicilince sabit olmıyan• ittirak etmek istiyenler yüz· yerine getirilmemiş olması Ayraca beraberın uıte' ~İ' 
lar paraların paylaımasından de 7 buçuk pey akçesile neticesinde Habeıistanda te· geniı bir • .. peı~~af 111'.._.,1b'" 
diıarı bırakılacaklardır. yiiz· birinci icra dairesinin sis edeceği bir protektora rosu ile, yago>U oİ 1,.... il' 
de 2 buçuk delllliye mUı· 34· 1299 numaralı dosyasına ile bu ihmali telifi etmek diner dinmeı, ya d~ 
teri1e aittir. mliracaat etmeleri ilin olu- yolundadır. lngiliz matbuab· yirmi bet Eylale · 
Şartname 10·10-935 tari· nur. nıa Sinyor Musaoliniye atfet· -Devamı 4 

11
,.dJ 

.... 
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VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

"iT AURI,, vapuru halen 
limanımızda olup Anvers, 
Direkt, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük al
maktadır. 

11VVINFRIED,, vapuru 1 
Bci. teırind.e bekleniyor. S 
Bci. teırine kadar Roter
dam, ve Hamburg için yükli
yecektir. 

"TROJA" vapuru 2 Bci. 
teırinde bekleniyor, S Bci. 
teırine kadar Knvera, Di
rekt, Hamburı ve Bremen 
için yükliyecektir. 

~o il ıu u-· 

"VVASGENVV ALD" va· 
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 18 Bci. teırine kadar 
Anvera, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yl\kliye· 
cektir. 

"SOFIA,, motörü 31 Bci. 
teırinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Anvers, Ro· 
terdam, Hamburg ve Bremen 
için yikliyecektir. 

• aze temız ucuz . 

ilde; 
8er tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

A. 

Olivier ve şOrekô
sı Limitet vapur 

"ANUBIS,, motöril 11 
ikinci teırinde bekleniyor, 
15 ikinci teırlne kadar An
vers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yilkliye-

acentası cektir. 

Cendeli Han. Birinci kor· ARMEMENT H. SCHULDT 
don. Tel. 2443 HAMBURG 

Ellerman Linyn Ltd. "NORBURG" vapuru 8 
Liverpool hattı: Bci. teırinde bekleniyor, 

Anvers, t<oterdam ve Ham· 
" ROUMELIAN " vapuru burg için yilk alacaktır. 

20 eylnlde Liverpool ve DEN NORSKE MIDDEL _ 
Svvenseadan gelip tahliyede HA VSLINJE ( D-S. A-S. 
bulunacaktır. 1 

"DIDO" vapuru 17 ey- SPANSKEL NJEN ) 
. OSLO 

UUde beklenmekte olup 21 "SArDINIA" motör& _ 27 
eylüle · kadar Liverpool ve 

bn ....... za Rüstem .ttotogr"' afhane ve Glaıgovv için yllk alacaktır. ED~llllde bekNleniyor,le,.Havre, 
q~ J~ "ROUMELIAN" vapuru 29 ıeppe ve orveç ıman a-

rına yilk. alacaktır. ~ eylülde beklenmekte olup 
ıotogr"' af malzeme mag"' azası S birinci teırine kadar Li- "BOSPHORUS" motörü 

23 Birinci T eırinde beki eni· 
r. ll01naa Rillıem "-'in fioıograıfhaneıi, /:mirde en ıyı verpool ve Glaıgovv için D. D& k k 
ıf»- <rVJ ı·,.ı·n ytık alacaktır. yor, ıeppe n er ve -.vira/ rekmekle ı~hret bulan bir ıan'aı ocnlhdır. En T N ı· 1 vnkı· 
ıtut.• - .- ~~ Londra hattı: orvec ıman arına , .. ıye-
ı;"""lpeaenı olanlar dahi, burada çekıirdilderi fotokraJ· cektir. 
~ nıemnun kalmıılardır. "F ABIAN" vapuru 17 ey· ARMEMENT DEPPE· 

f Cllrı%a Rüııem beyin, f ototraJ malremeıi ıatan ma· illide beklenmekte olup 18 ANVES 
~ da muhıerem ma,terilerinin ince zevkleri,,e g~re eylüle kadar Londra ve Hull "EG YPTE" vapuru 20 Bci. 
da, Çefiı mallan, foıotrar makinelerini bufundurmalaa· için yük alacaktır. teırinde bekleniyor, Anvera 
ıL~ ~ıyareı her ıeyi i&paıa kdfidir. " EGYPSIAN " vapuru Direkt yük alacakbr. 

n
~~ · Bqturak caddesi, Refik 27 eylülde Londra, Hull ve "ESPAGNE" vapuru 11 
UQ Anversten gelip tahliyede ikinci teırinde bekleniyor, 

11111111111!1111111111111111111!111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllll! bulunacak ve ayni zamanda Anvers, Direkt yllk ala· 

~ınır yun mensucatJ;;;== 6 teırinievvele kadar yBk TcaHEktıEr.XPORT '°h alacaktır. S-S CORPO· 
~ l . . k Anonı· m . k t . ~ Tbe General Steam Navigation RATION-NEVYORK 
§ Ur şır e ı~ Co. Ltd. Birleıik Amerikaya dotru 

- aeferler 
· ~ 8u mOeeeese, iki yOz bin lira sermaye ile § .. "STORK,, vapuru 20 ey· "EXARCH" vapuru balen 

~ 'kıtcıı tmi n· O tal K t M = lulde beklenmekte olup 27 limanımızdadır. I '- e , ve ı ryen arpe anu-= 1 .. 1 k d L d · · nk 
~·- =: ey u e a ar on ra ıçın y "EXILONA,, vapuru 30 

~ ''lÇôrers Limited (Şark halı) şirketine ait § · alacaktır. ki 
- eylülde be eniyor. 

~ İtdb Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın ~ Deutsche Levante Linie "A80UKIR,, vapuru 29 
' ~ '1t.ıı,tır. Fabrika bOUln teşkilit ve tesisat ve mOs- ~ : GALILEA " vapuru lO eylülde gelip 30 eyHUde, 

~-· . ·ı •-:-· ın· 1 k~ nusan· 1935 t = eylulde Hamburg, Bremen s· 1 .k A .k ldı~ • ...ını ı e e81UBI g ı nnu ı a- = 1• hl. d ır eıı merı aya a 5 • 
liL!d = ve Anversten ge ıp ta ıye e 
... ~ en itibaren yeni şirket tarafından işletil- =: b 1 kt malları lıkenderiyede "EXE-
"'QeJtı ... ~· • • ı·kl . k b = u unaca ır. 
hı "ÇQır. Her nevı yon ıp ı erı, uma,, atta· = N t V t ta ·hı · TER" transatlantik vapuruna ... Ye 1 = o : uru rı en \'e 
~ "~ ~~p imal edilecek~. Mamu Atı~ e~~a- = vapurlann isimleri &zerine aktarma etmek üzere isken· 

~ il llıkıyetı her tarafta takdır ve kabul edılmıştir. değiıikliklerden meı'uliyet deriyeye gidecektir. 
~ ~~ tna. nıulAt Peştemalcılu batında eski Orozdibak = kabuledilmez. JOHNSTON VVARREN Ll-

NES L TD.-LIVERPUL l'IL • deki sergide tqhir edilmekte ve eatıt fab· =-= 
'"q "JESSMORE" vapuru 30 

p0 •çinde yapılmaktadır. = _,, ·• ! eyllilde bekleniyor, Liverpul 
e' ~ ,.. ata kutuau: 127 = '9'-t CI) e ve Anversten y&k çıkarıp 
" 

1 eJ.._f d · I · • "Al k := ...... .., Q.) as K ~ l',1•·• a resı: zmır,·=- ıanca E§ ~~ = ~ Burgas, Varna, CSıtence, 
lflllH efon oumarası 2432 ve 3564 =: .... = ~ Braila ve Galatı için yilk 
~ llllHlllllNllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUİi ~ ..C :TJ ~ alacaktır. 

1: lltılık motör D o K T o R - ~ = ':; . SERViCE DiREKT 
i' <be ·~ ..- ~ Q DANUBIAN 
~ ~lir•kuvketi1nde1 (Dizbe~) Ç Akli Agtalıihkl 1 I ~ ~ ~ BUTDUANPAESHTATTI

1
sr. "

25 • , ""' ı ahaı mıı ır oca ffa• an ~ - • " mo uru 
~\ .. blıktır. Taliplerin MltehUS1a1 ~ :a eyllllde bekleniyor_, Belırad, 

"•llliıe mlracaatlan 1"inci BeyZ. Solca8ı N. 68 Noviaad, Komano, Buda· 
Tele on 3452 pefte, Bratilava. Viv- •• 

en 
O" 

ROY AL NEERLAND' 
"UL YSSES" vapuru elyevm la~ 

Anven, Rotterdam, Amıterdam ve • ~ ./ 
için yük alacaktır. 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylülde Anv~ •. 
terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yu~ 
alacaktır. 

'
1HERCULES,, vapuru 7 teşrinievvelde gelip 12 teşrini

evvelde Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
limanları için yük alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 teırinievvelde gelip 26 teşriniev
velde Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları 
için yük alacaktır. 

"HERCULES,, vapuru 20 eylülde gelip yükünü tahliye
den ıonra Burıaı, V arna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES,, vapuru 4 teırinievvelde gelip yük~nü tabii· 
yeden sonra Burgaı, V arna ve Köstence bmanlarına 
hareket edecektir. 

"GANYMEDES,, vapuru 19 teırinievvdde gelip yüktınü 
tahliyeden ıonra Bura-as, Varna ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LfNIEN 
"HEMLAND,, motörü limanımızda olup yükünü tahliye 

ettikten sonra 15 Eylulde Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oılo ve lıkandinavya limanları 
için yilk alacacaktır. 

11VINGALAND" moUbü 2 teırinievvelde gelip yükünü 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Copenhage, 
Dantzig, Gdynia, lıkandinavya ve Oılo limanlarını için yük 
alacaktır. 

"VASALAND" motörli 15 teırinievvelde gelip tahliyeden 
ıonra Rotterdam, Hamburg, Dantzıg, Gdynia, ve lıkandi· 
navya limanna hareket edecektir • 

11NORDLAND,, motörli 2 teıriniıanide beklenmekte olup 
yOkilnü tahliyeden sonra Rotterdam, Hambura-, Copenhage, 
Dantzıg, Gdynia, Oslo ve lıkandinavya limanları için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBA JUL YA ,. vapuru 30 eylillde gelip 1 teıriniev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Baraelona 
için ynk alacaktır. 

"SUÇEAV A,, vapuru 27 teşrinievvelde gelip 28 teırini
evvelde Pire, Napoli, Cenova. Malta, Cenova, Marailya ve 
Barselon için yük alacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyaıı 
"LEVV ANT" motörii 15 teırinievvelde Anvers ve Gdynia 

Iimanlan için yllk alacakbr. 
Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 

Acente meı'uliyet kabul etmez. 
Fula tafailit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi bina11 arkuında Fratelli Sperco acentalığına milracaat 
edilmeıi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

.-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı-r 
lzmir -şubesinde bulursunuz 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları Tnrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork Jirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

Linz için yilk alacaktır. 
" ALISA" motör& 8 Bci. 

teırinde bekleniyor, Belırad, 
Noviaad, Komarno, Bada
peıte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yilk alacaktır. 
AVUSTRALYA VE YENi 

ZELANDA SEFERLERi 
Hidiviye kumpanyasının 

,. ABOUKIR" vapuru 29 ey
llilde bekleniyor, Paninıular 
Orient Line kumpanyasının 
"BENDIGO" vapuruna Port
uitte aktarma edilmek laere 

Avustralyanın bütün limanla· 
rına mal alacaktır. 

"ABOUKIR" vapuru ayni 
zamanda Portsait aktarması 
olarak, Hindistan, Aksayi 
şark ve ıarki Afrikamn bü· 
tün limanlarına yilk ala
caktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
lana isimleri &zerine meı'a 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefoa 
No. 2007 • 2008 
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~vr~panın dışında çıkacak her hangi bir harp, Almanyayı derhal faaliyete getirecekmiş 

Almanyanın Baltık memleketlerin-
de gözü olduğu söyleniyor. 

Fransız gazeteleri, şimdiki .. d.i~~-m mOvaceh~sind·e; Al~an tehlikesinin 
unutulmamak lazım geldiğini söyliyorlar. Litvanya tehlikede imiş 
Jstanbul 21 (Özel) - FranBaz basını; Almanyanın, 

Baltık devletlerine taarruz etmek ftzere çok ônemli 
ve gizli tertibat almış bulunduğunu haber vermekte· 
dir. Ayni gazeteler, Avrupanın dışında çıkacak ve bft· 
ynk devletleri ilgilendirecek her hangi bir harbı mft· 

teakip Alman ordularının, hemen Litvanya ftzerine 

yftkleneceğini yazmakta ve şimdiki durum mftvace· 

besinde Alman tehlikesini unutmamak tazım geldiği 

kanaatini ililve eylemektedirler. 

Sü veys T blıtaıya~ın "(•3rhğ5• ) b. 
Kanalından b~ ay ra US a 10 
içinde geçen kuv
vetlerin miktarı 

asker gönderildi 
--·-· 

Portsait 20 (A.A) - Bir Bu askerler, Eritreye giden yerlile-
Eylülden 19 Eylüle kadar • J • • d ld kJ f 
Eritreye gitmek üzere kanal· rın yer erilli O araca armış. 
dan 22,084 ltalyan askeri, Roma 20 (A.A) - Röy· Roma 20 (A.A) - Trab· 
10,091 katar, 8,911 ton ben· ter Ajanıından: luaa asker gönderilmesinden 
zin ve 55,973 top harp mal- Cenova'dan hareket eden bahseden Jürnale d'ltalya, 
zemesi geçmiştir. Fraces 35 bin askerin nereye gön· göaderilen askerin ahemmi
Gonullo ltalyan Destroyeri derildikleri hakkında Röyter yetsiz olduğunu ve Eritreye 
bu gün doğu istikametinde Ajansı aytarı ile görüıen gitmiı olan yerlilerin yerle· 
kanaldan geçmiştir. yetkili bir şahsiyet demiştir rini dolduracaklarını, Trab-

Kont dö Şambrun ki: luı ta durumun tam bir sü· 
ltalyan kuvvetlerinin ha· kunet içinde olduğunu yaz· 

Mussolini ile görftştQ reketleri gizlidir. Fakat bun- dıktan sonra diyor ki: 
Roma, 20 (A.A) - Fran· )arın hiçbir Avrupa devleti· .. Bununla beraber, Italyan 

sa ıefiri dö Şambron ltalyan ne karıı sevkedilmeklerini hl\kiimeti ıUpheli bazı ya· 
dış as bakanı da hazır ol- ıöyliyebilirim. bancı hareketleri göz öntin· 
duğu halde Mussolini ile Genel olarak sanıldığına de bulundurarak' her an ve 
görilşmüştür. Buradaki Fran- göre, bu kuvvetler Ringazi her tiirltl ihtimallere kartı 
ıaz çevenleri bedbin gözü· ve Trabluıa gönderilmit bu· koymağa hazır bulunmakta· 
küyorlar. Kabinenin, beşler lunmaktadır. dır. 
komitesi önergelerine vere· •• •• • •• •• 

ceği cevabı yarın hazırlıya· Durum, zannedildigv in-
cağı bekleniyor. 

Kanadalılar den fazla naziktir 
Babeşlerle beraber 
Halifaks 20 (A.A) - 10· 

15 bin işçiyi temsil eden 
Kanada iıçi kongresi, ltal· 
ya • Habeşistana saldırırsa 
hakkında cezri tedbirler tat· 
bikine müzaherata karar 
vermişlerdir. 

lngiltere 
Gelecek haf ta cevap 

verecek 
Istanbul 21 (Özel) - Av

rupada bir saldırım olursa 
lngilterenin alacağı durum 
hakkındaki Fransız sorusuna 
gelecek hafta cevap verile· 
ceği resmen bildirilmiştir. 

Avusturya 
Filotilasının geçitr~smi 

Viyana 20 (A.A)- Avus· 
turyanın Tuna filotilisı bu· 
iÜn Viyana kanalında büyük 
bir geçitresmi yapmıştır. 

istikraz 
Her iki tarafı memnun 
edecek şekilde dnzel

tilmiş 
Londra 20 (A.A) - Şer· 

tok ile Habeı elçisi Martin 
arasında yapılan görüşmeden 

ıonra Habeı elçiliği fU bil
diriği yapmıştır: 

istikraz ve imtiyaz mes'e· 
leleri iki tarafı memnun ede· 
'ek ıekilde d&zeltilmittir. 

-BQ#tarafı birinci sahifede -
yayı icabında petrol tedarik 
etmesine mani olmak sure· 
tile yola getirebileceğine ka • 
nidir. lngiliz filosunun ltal· 
yanlara Kafkas petrolleri yo· 
lunu kapamak için olatn ha· 
rekitı bu amacı gütmektedir. 
Cebelittarık bogazının kapan· 
ması ltalyaya Amerika pet· 
rollerini kapayacak ve bu su· 
retle ltalya yalınız Iıviçre, 

Almanya ve bilvasıta Roman 
yadan petrol tedarik edebi
lecektir. O da bu memleket· 
ler uluslar soıyetesinin muh· 
temel yasağına raimen pet· 
rol verirlerse. 

lstanbul 21 (Özel) - Ce
nere çevenlerindeki bedbin· 
lik ve endiıe devam edi
yor. ltalyan delegesi Baron 
Aloizi, Faransız baıbakanı 
M. Laval'i görerek, lngilte· 
renin, Italya aleyhine eko· 
nomik tedbirler almaktan vaz 
geçirilmesini söylemiıtir. M. 
Laval, bu husuıta kat'i bir 
vaid vermiyeceğini beyan 
etmekle beraber öğleden son· 
ra Lord Eden'le konuımuı· 
tur. lngilterenin zecri tedbir· 
ler tatbik edeceği •e bunda 
ısrar ettiği söyleniyor. 

Baron Aloizi, Romaya git
memiıtir. ilgili çevenler, Ro· 
maya gittiği taktirde bir da· 
ha dönmiyeceti ve ltalyanın 
ulullar kurumundan bu ıu· 

retle çekilmiı olacağı kanaa· 
tindedirler. 

lstanbul 21 ( Özel ) -
(Deyli Meyi) gazetesi, yaz· 
dağı uzun bir makalede 
diyor ki: 

641ngiltere'nin pek az 6ne· 
mi olan bir Afrika meı'elesi 
için uluslar sosyetesi tara· 
fından tehevvüre kaptırılmıı 
olması fikrini kabul etmek, 
zannedildiii kadar kolay bir 
ıey değildir. Aııl it, dün· 
yanın pek yakında karşıla· 
ıacağı çok büyftk mea'ele· 
lerdedir. 

(Deyli Meyi) Habeı top· 
rak arında ltalya'ya verilen 
kısmın, denildiği gibi çalden 
ibaret olmadığını ve pek 
mtıkemmel bir ıurette istis· 
mar edilebilecek derecede 
münbit olduğunu ilive et
mektedir. 

Londra, 20 ( A.A ) - M. 
Mussolini'nin beşler komitesi 
önergelerine hemen kesin 
bir red cevabı vermemiı ol
ması, burada çok zayıf 
olmakla beraber biraz timid 
uyandırmııtır. Bununla be· 
raber lngiltere'nin bu mes'e· 
ledeki battı hareketi, bugtln 
daha ziyade kat'ileımiı bu· 
lunmıktadır. 

Öyle anlaıılıyorki, in· 
giltere ~uaıolini'nin cevabı· 
nı illnihaye beklemek fik· 
rinde de;ildir. laıiliı hatb 

Italva- Habeş ., 

ihtilaf• 
-Başıarafı 2inci sahifede -
delicap Afrikanın bu kıs· 
mında büyük mikyasta bir 
askeri sefere girişebilecektir. 

Ağustos ayı zarfında ltalya 
Cenevre'de anlaşmaya, görüş· 
miye ve müzakere etmiye 
mütemayil davranmıııa da, 
muhtemel ve miltesavver 
mOnakaıalar için şartlar ve 
hudutlar koymayı da ihmal 
etmiş değildir. Bundan do· 
layı ltalya'nın kayıt ve şart 
kabul etmiyen ısrarı bir gôna 
bir gerginlik havası ihdas 
etmiı bulunuyor. Bu müna· 
ıebetle iıarete değer bir 
cihet varsa, o da ltalo·Bri
tanik muhalefet ve ayrılığının 
idame edilegelmesidir. 

Maamafih bir asırdan fazla 
süren bir politika devresi 
içinde ltalya ile Büyük Brı· 
tanya araıında siyasi dostluk 
bir çok kereler ltendisini 
göstermişti. Bu siyasi dost
luk çok kıymetli bir icraat 
aksiyonu halini almıı ve 
bilhaua ltalya 'da bir çok 
idari rejimler gelib geçmiş 
olmaıına rağmen hep 6nde 
tutulmuı idi. 

Faıizmden evvel gelen de· 
mokrat ve ıonra da liberal 
hük6metler dıt siyaset sis· 
temlerini bu aksiyondan mili· 
hem olarak (oryante) etmeyi 
faideli bulmuılardı; hatti bir 
yıl evvelisine kadar Faıist· 
lerin dahi bu aksiyona ria
yet etmekte çok kıskanç 
davranmıı oldukları müşahe· 
de olunabiliyordu. 

Artık anane halini almıı 
olan bu uzun italo • britanik 
ıiyaset dosluğu ilk darbeyi 
tam bir yıl evvel yedi. Gö· 
rlllilyor ki İtalya büyük Bri· 
tanya ve büyük Britanya da 
ltalya aleyhine isyana kal· · 
kınmış bir siyasi vaziyet al· 
mışlardır. "Le Mois" 

hareketinin böylece kat'ileı· 
mesinde, uluslar sosyetesi 
paktının tamamile tatbikine 
karıı duran ufak azlığın 
çok daha azalmıı olmasıdır. 
Meseli lngiltere'nin en bil~ 
yilk gazetesi Deyli Meyi 

ıöbretli muhalefetinden birden 
bire vaz geçerek bukümetin 
tarafını tutmağa başlamııtır. 

Cebelittarık 20 (A.A) -
lngiliz kruvazörll ekseler in· 
giltereden buraya gelmiıtir. 
Liman, çelik bir ağ gerilerek 
emniyet altına alınmııtır. 

Sofya 20 ( A.A) - Varna 
ve Burgazda bulunan lngiliz 
vapurları hemen Maltayl ha· 
reket emrini almıılardır. 

- Evet.. Ben bu ismi bi· 
biliyorum amma.. Hele ha
ber edelim .. Elbet sonu ha· 
yırdır! Diyor ve sonra: 

- Val ıntin dö Milano, 
O def, Rozeli... Diye bir sü
rü isimleri sayıklıyordu. 

Dalgın bir halde merdive· 
ni inerken bir ses: 

- Geri dön! dedi. Bura· 
dan hiç kimse giremez!. 

Pasavan: 
- Belki başkaları geçe· 

mez fakat ben geçerimi de· 
di. Çnnkü beni size Odenin 
süt annesi gönderdi: 

- Ya .. Şu halde mes'ele 
değiıir 1 beni takip ediniz, 
çabuk gidelim , 

Pasavan bu meçhul adamı 
takip etti; feodalite devrinde 
her ıatonun. bilhassa kule· 
leri altında bulunan mahzen
lerden birisine benziyen bir 
mahzene girdiler. O zaman· 
larda, mütemadi harp içinde 
bulunan dere beyleri, dükler 
kontlar icabında saklanmak 
firar edebilmek için şatoları 
altında böyle mahzenler, sı

çan yollan yaptırırlardı. 

Pasavanın meçhul rehberle 

. k d . . . ? dı·ye ıor· 
nın ar eşı mısın 

du . be•· 
Hancı, mlnah bir te 

sümle: ... : 
ııı· 

Hayır! dedi. Baa• 
tıaı• 

madınız varsa hemen a bu· 
zın eğerine atlamanızı •• 
radan çabuk uzaklatlDa~ 
tavsiye ederim. ÇOnkD :.. 
raya geliı vaziyetiniıe ba • 
lırsa ortada bir hayat ,ey 
ölüm mes'elesi vardır. ... 

'btarı ... Şövalye, hancının 1 
11 

çok yerinde buldu, be~et· 
atına atlıyarak Veller " 

0 

tere istikametini tuttu· dal• 
Dö Pasavanın orm~Da of· 

dağı sırada ıatodan bır 111 

reze süvari çıktı, fak~t ~= 
milddet takip ettiklerı b •• 
Pasavan'ı bulamadılar 
geri döndüler. o1' 

Pasavan, her t.e~ik:.ı, .. 
bugün için geçtiğin• a i)atr 
yınca, yemek ve içmek ti• 
yacını hem de .fidd•bİf 
hi11etti. Fakat cebınde 

• bir para yoktu; buoUD içilt 

acı bir tebe11ilmle: 
1 

yr 
- Nerede ve nail 

mek yiyeceğim! Dedi· fJ(Jf 
()eVa,,.., ~ 

birlikte girdiii bu mahzenin Yunan 
1 gizli yolu, ıatonun temelleri Itıa • 

altından geçerek tepenin ya· Adalarına gelen . . 
nındaki misafirhanenin gizli yan petrol geoıısı 
bir yerine çıkıyordu . ) ti•'" 

M 1 ld P Atina, 20 (A.A - L:ıdl• 
a um o uğu tizere a· ajansının hususi aytarı Dl' 

savan atını bu misafirhane 
civarında bir yere bağlamıı riyor: bit 
ve mi1afirhane sahibine de Italyan donanmaııaıJI el•' 
abna dikkat edivermeıini petrol gemisi ruhsat ~:tit• 
rica etmişti. Argoıtoli limanına ~ır fırtı•• 

Geminin kaptanı bır ol• 
Pasavan, iki kalın ve Hğ· yüzünden buna mecblll' 

lam demir kapıdan miıafir· ~ 
hanenin alt kat maaaraları· duğu bildirmiıtir. ı-

• aaabk•lll 
na geçti ve oradan da ko- Maniıa Aıliye 3()63 
layca miıafirhanenin avlusu· ıinden: ,JJ• .. 
na çıkabildi! Maniıaaın ıar•Y 111ab ~ 

Misafirhane sahibi veya sinden lımail hakk• ot>" 
müsteciri, mahzenlerinden Bahriye tarafındaa ; 1ı6· 
yabancı bir adamın çıkma· Maniıanın kara o~la kJtİbİ 
ıını hayretle değil, tabii bir yünden kooperatif Jsiıl' 
ıurette karııladı. Anlatılan iımail oğlu Llltfil alto iki .. 
bu misafirhane, ancak ıato· açılan davetiye L&tftlD ocll' 
nun gizli yolundan çıkacak· metgihı meçhul old

11':,ob•• 
ları hüsnü kabul için yapıl· gıyaben icra kıbaaa aı-rıJS' 
mıf ve hancının da vazifesi keme üzerine bo~aalll bulılllı 
ıatonun gizli yolunun dıt dair Manisa asbye ı3-9 .. 
methalini muhafaza idi. mahkemesinden ÇlkaD 1 011· 

Hanca Şövalye dö Pasa· 935 tarih ve ıosa ... e~etiO'. 
vanı ,tanımakta gtlçlDk çek· maralı ilim teblıl . e , 
medi; atının dıtarıda rahat nıahkeme divanbaaeııa 
rahat otlamakta oldug-unu mııtır. eO 15 

'fb•' söyledi . İlin tarihinden 1 1 Jl•rı" 
Pasavan, hancının yüz6ne giln içinde kaaun ... ;'

0 ~ 
bakınca, kendisini tanır gibi müracaat etmed•I • iJJ' 
oldu : hükmün katileıeceii 

- Sakın sen Tilio Puaye olunur. d o: 
lzmir milli emlak modorloğOll e 
Karııyaka alaybey sezai sokağında 2 eski 2 taj ao~= '41 

694 metre • k. 
41 eı ı ... ti. 

Karııyaka alaybey mektep ıokağında 37,39, ,,. 1"" 
37 taj no. lu 2660 m"tre a al• 

Karııyaka alaybey meydan sokağında 31-35 nulll•~,. 19
7 

788,50 m .. tre •al• '6 
Karııyaka osmanzade tabir sokağında 6 numa:.,. 4 

1302,50 metre a 1'l 
Buca yukarı mahalle dere ıokajanda 3 numaralı 143~., 1ı 

metre• otP' 
·ıe acl• ._ ..... 

Yukarıda yazılı arsaların bedelleri petin par~ 1 klİ ~~.it. 
ilzere artırmıya konulmuı iıe de haddi liyik ııte ,rilioihl 
dağından on giln m6ddetle temdidine karar • ilJI ~ 
isteklilerin 30-9-835 pazartesi günll ıaat 15 de 111 5o'6 
ubı komi17onuaa mClracaatlan. 


