
lrak'taki isyan devam etnıek· 
ted· ır. HnkQm~t kuvvetleri 
•ı·ı 1 erle yaptıkları kanlı bir 
Çarpışmadan sonra "Sevku· 

• ULUSAL • Yunan devJet memurlarının 
mfihim bir kısmı, saylav Ae• 

~imi esnasında komfloist 
partilere mensub nam7.etlere 
rey vermişlerdir. Yuk,, u zaptetmişlerdir. 

""z lzmirde çıkar, akıamcı ıiyaaal gazetedir 
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ha~ka:'Abdnlb~lik Reudaoıo verdiği uöylev 1 Atatürk 1 Irak isyam • 

Kamutay, dünden itibaren Yakında ısıaobut'u Hükô.met kuvetl~ri • ı • b ı d şereflendirecekler ı • ı ı • 
•• 

yaz tatı ıne aş a ı m~:t~:~~a~ıSK~:~?Atat~:~ muttası } er ıyor 
Çift • b 1 d J • T k J •} • birkaç güne kadar tehrimizi çı orçlarıoın taksit en iri mesı ve ür · ngı ız ıereflendireceklerdir. Asilerin bulundukları mı o taka tesir-

tec • } •} b k ) r o )andı Cumur başkanımıza, baı-
ım an l aşması ı e azı 81lUll a nay bakan ismet lnönü refakat li surette bombardıman edilmiş 

~k Kamutay binası 
lllıat. •rı 16 (A.A) - Ka- küdar ve Kadıköy ve hava· 
'' F~k bugno Nuri Conker lisi halk tramvayları Türk 
ı._~ ret Silay ve kamutay sosyetesinin hisse senetlerin· 
"' ~· Abdülhalik Renda- den 200 kilsur bin liralık 
lll&te.~a1alaklarında birbirini hissenin evkaf genel direk· 
~ b 6ç toplantı yap· törlüğünce satın almaıı, çu· 
'dil, ' l'oplantılar da kabul buk barajının tescir ve tan· 
'-o~ kanunlar araıında, zimi Ankara-latanbul·Av· 
te1~li •illan sandığı itleri rupa telefon sosyetesinin ıs
te t ' Ankarada dil, tarih lihı, Ankara belediyesinin 
~~irafya f .akültelerioin dııandan getireceği makina
İı~ii 111111• diyanet itleri re· lar ve yedek parçaların mem· 
tt • teılcillt vazifeleri, pos· lekete resimsiz sokulması, 
ld,,:,i t.elaraf ve telefon mevduatı koruma kanununun 
botçl ııın müteselsil kefalet sekizinci maddesinin değiş-
tek,,~rı, aıkeri ve mülki tirilmeıi, sıcak ve soğuk ma· 
llladd .kanununun 67 inci den sularının istismarı ile 
llatai e~~ne bir fıkra eklen- kaplıcalar tesisi, elektrik 
''• ' •.na •ergisi kanunu. işleri etüd idaresi tetkili, 
dtai . Y•rnıi dördüncü mad- maden tetkiki ve arama en· 

111
' d· ~ · · ·ı · 0 t't" ü k l B d "i•thrı mesı, s- ı ı us uru ması, ayın ır· - -~ ····· ... { ltalya • Uabeşisıun ibtililtı 

talya, Uluslar Kuru· 
llıundan ÇekiliyorMu? 
lttı ·-Parator Haile Selase, Habeş ordu-
8~1la hoynk bir ı·esmi geçit yaptırdı 
(Lı •ta1ab111 15 
'111,.._.) 
llıab· t' - Ce- .. 
!lla._'ı talya li-
ltaı a r ı ıı d a n 
.: Ytıa So ı· .. ._. ma ı-

"' lllllh· latda IQı ınik-
ttl>h erzak ve 
) •ıae s k' •tı._ ev ı-
~İt ' hunınıalı 
.. •urette d 
·•11ı c
clit. edilnıekte· 

lo1ad 'd tel r • an ag,:' haberlere 
llb • liabeı 
U, l>•ratoru Ha
l Sellıe H 
"'• 1 a-
~ 0rduıuna 

1'1lc b' •e1111• ır ıeçit 

~t. · 1 Yaptırınıı· 

1 

lo11a, Habe~ askerleri 

Jık bakanlığı teşki'it ve va- edeceklerdir , 
zifelerine dair kanun layıha- -----_...··-----
Jarı bulunmaktadır. Filistin' de 

Bunlardan başka Eti Bank 
teşkili, Türkiye Ziraat ban· 
kasının ipotekli ve mütesel· 
sil zirai alacaklarının · taksit
lendirilmesi, posta ve telgraf 
ve telefon idaresinin teşki

lat ve vezaifi Türkiye-lngil
tere arasında aktedilen tica
ret anlaşmasımo tasdikine 
aid kanun liyıhaları da bu· 

Kargaşalık çıkaranlar 

atfediliyor 

Son gelen habeılere göre, 
Fırat nehrinin taıması, asileri 
tedip işinin ağırlaşmasına se· 
bep olmuştur. 

Ordu, asileri muhasara al· 
tına almış ve Elhaccam ile 
üç reisten baıka birçok teyb 
leri ve asileri teslim olmağa 
mecbur etmiştir . 

lunmakta idi. 
Bu liyıbaların kabulünden 

sonra başkan Abdulhalik 
Renda, üzerinde görüıüle-

Kudüs - Hükumet, ko· 
miserin israrı ve Yahu· 
dilerin ıiddetli itirazlarına 
rağmen Filistio'de karga· 
ıalık mahkümları için bir 
umumi af kararnamesi çı· 
karmağa kat'i olarak karar 
•ermiıtir. 

Bu af kargaıalık mahkum· 
)arının hepsine ve adi cera · 
imden olupda mahkümiyet· 
lerioin üçte birini iyi hare· 
ket ederek ıeçirenlere şa· 

mildir. 
Mahbusların aileleri on· 

Jara elbiseler yaptnmakta 
ve iıtikbal için hazırlan· 
maktadır. 

Asilerin bulunduğu bölge· 

de techiz edilen gemiler do· 
!aşmakta ve bu bölgeleri 

bombardıman etmektedir. 
Hükümet kuvvetleri, asi

lerin elinde bulunan " Sev· 
kuyuk ,. u tiddetli ve kanlı 
bir muharebeden sonra Hp· 
tetmiştir. 

Fırat nehrinin sularının 

Irak kralı Gazievvel 
çekilmesini müteakib bllylik 
bir taarruz yapılacağı ve 

lstanbul 15 (Özel)- Irak· 1 asilerin tamamen tenkil edi
taki isyan devam etmektedir leceği haber veriliyor: 

~~----------ı.ıt~·~···-~~-~------------------
Loodra konuşmaları 

Fransa tedakilrlık 
Kargatahktan mahbus ola

rak kalanların bir kısmı 
önümüzdeki sene bir kısmı 
öbür ıene çıkacaklardır. 
Yahudi mahbuılar ilk kafile 
ile çıkacaklardır. 

Ekooomi-h-ak-anı yapmak istemiyor 
Moskova'ya gidiyor · ___ -..4!..., __ _ 

Kamutay başkanı Abdulhalik 
Renda 

cek madde bulunmadığını 
bildirmiı ve bunun llzerine 
Kütahya aaylavı Receb Pe
ker ile Antalya ıaylavı Cemal 
Tunca tarafından verilen şu 
takrir okunmuştur. 

"Sayın başkanlıi'a: 
Sayın kamutay üye-

lerinin ana temel kanunu· 
muzun 14 ncü maddesindeki 
ödevlerini yerine getirmeleri 
ve dinlenmeleri için, önü· 
müzdeki birinci Tetrinin bi-
rinci günü toplanmak üzere 
bugiin kamutayın çalışmasına 
ıon verilmesini önergeriz." 

Takrir reye konularak ka
bul edilmi, ve başkan Ab
dülhalik Renda toplantıya 

son verirken şu söylevi ver· 
miştir : 

" Sayın arkadaşlarım; 
Hepinizin sağhkla gidip 

gelmenizi; yurd içinde dola· 
şırken bava tehlikesi hak· 
kında tanıdığınız, raıt gel
diğiniz yurddaşlara bildikle· 
rinizi söylemenizi ve buna 
üye olmalarını söylemekten 
geri kalmamanızı diler, her 
birinizi ayrı ayrı candan ve 
saygı ile selimlar ve meclisi 
bir T eşrinievvelde toplamak 
üzere bugünkü içtimaa ni
hayet veriyorum." (Alkıılar) 

lstanbul, 15 ( Hususi) - Ber)in gazeteleri konuşmaların 80· 
Ekonomi ' bakanı Bay Celil ' 
Bayar, bir kaç güne kadar nuçsuz kalacaaından korkuyorlar 
tebrimize gelecek ve bura- e 
dan Moskova'ya gidecektir. ··-...----.~~:;:-""~w-."rnlPJ'..q~~~~.....-.:-~"'""':.iııı""':"'""-

Bay Celil Bayar, Mosko· 
va'da ekonomik işler üze· 
ril!de tetkikatta buluna· 
cakbr. 

Fırtına 
Bağlara ve Zeytinlere 
bny;ük zararlar yaptı 

İki gündenberi esmekte 
olan şiddetli poyraz, dün 
gece daha ziyade kuvvet
lenmiı ve fırtına halini al
mıştır. Zeytin mahsulil ile 
bağlar fırtınadan büyük za· 
rarlar görmüş ve mahsüliln 
bir kısmı dökülmüştiir. 

Sıcaklar 
iki kişi bayıldı 

•• 

• 

itti l•ıetelerinin verdik- J Habeıiıtan ihtilifını konut· 
"-laaaata ı&re; ltalya • - Devamı d6rdancü ıahif ede -

Sırrı lçöz ( Yozgat) Ata· 
TOrk'e 1ay1ılar." 

Birkaç gündenberi sıcak· 
lar pek fazlalaşmıştır. Bilhas· 
sa dün bunaltcı bir sıcak 
vardı. Hükümet dairelerinde 
bir daktilo bayan bir sekre· 
ter bay, sıcaktan bayılmışlar• 
sada derhal doktor getirti· 
lerek ayıltılmıılardır. Dakti· 
lo bayan, bir saat kadar 
baygın kalmıthr. Hava bu 
alin düne nisbeteo biraz 
ıeriolemiıtlr. 

lstanbul 15 (Özel) - Lon- ı bir safhaya ıirmiı bulunu· 

dra'da devam etmekte olan yor. 1 
deaiı konuımaları, mGıkiU 1- Devamı dardancü ıahifado-



ıs 
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--===:.:.:....=----1-ng-·i-lt_e_r_e_b_a_J_)~-,k--a-ı_n_ Alnıanlar 

B ıd • } • ı Genel savaşta ne ka-
a Vlll il tap O iUr dar zayiat verdiler 

b ı ' 
Almaııların, genel savaşta 

d0Iı1uz es er kaybettikleri insanlar ıçın 
• yaptıkları son bir istalistike 

~~~~--.-..~--~~~~ 

lngiliz diplonıatı, 12 yaşında ikeu 15 Haziran - 1935 .. Yaza": ~ 
Tefrika No. 80 

aşçı karısına ne demiş 
Londra - Baldvin, buse- ı 

ferde zorluk çekmeden lngiliz 
kabinesini teşkil etti. 

göre, genel savaşın bidaye
tinden sonuna kadar iki 
milyon kişi ölmüş ve yirmi 
yedi milyon kişi yaralanmış
tır. Bu yaralılar içinde bü'J
bütün malul, elsiz ve ayak
sız kalanlar da dört milyon 

haber dolaşıyordu; Sali' Kulaktan kulağa bir 
heddin Kudüs üzerine ynruyecek imiş! .. 

Bugün 69 yaşlarında bu
lunan lngiliz başbakanı, 

lngiltere ricali arasında en 
çok itimad kazanmış bir 
şahsiyettir. Baldvin; temkinli, 
mutedil ve en müşkül mes 'e
leler karşısında daima soğuk 
kanlılığını muhafaza eden 
bir adamdır. 

BaJdvin, hakkında şimdiye 
kadar yazılan yazılar çok
tur. Hususi hayatı ha kkında 

yazılmış olan bir eser de şu 
satırları görürüı: 

"Baldvin, bir gün mektep
ten dönünce öğle yemeğini 

henüz hazırlamamış olan aşçı 
karısile kavgaya tutuşmuş ve 
sonra da kadının gönlünü al 
mak ıçın ışı gevezeliğe 
dökmüştür. O zamanlarda 
henüz 12 yaşlarında olan 
Baldvin, mutbahtaki sandal
yalardan birine çıkmış ve 
aşçı karısını hayli traş et
tikten sonra: 

• - Başvekil veya baş pa· 
paz olduğum zaman böyle 
söz söyliyeceğim. Biri olmaz 
sa, diğeri benim ıçın mu
hakka!,trr.,, Demiştir. 

Baldvin, yüksek tahsilini 
ikmal etti ve fakat siyasal 
hayata atılmak lüzumunu 
hissdmcden 49 yaşına ge
linceye kadar bdbasından 
kendisine intikal eden çif
liğinde ve kitapları arasın
da kaldı. 

Buy llalılvin 

ğe muvaffak olduğu gibi, 
1916 yılında da ticaret n •
zırı sıfatile Bonazlovo ka
binesine d ..ı hil oldu. Ondan 
sonra l 921 de maliye ve bir 
yıl sonra da başvekil oldu. 

Baldvin, Loit Corcun en 
kuvvetli hasımlarındandır. 

Baldvin, mütaleayı ve do· 
muz beslemeği son derece 
sever. 

lngiliz başbakanı, acele 
karar verme7, fakat kararını 

verdikten sonra da, ondan 
güç döner. 

Baldvin, kabineyi teşkil et
tikten sonra nazırlar listesini 
krala takdim etmek üzere 
Pokingam sarayına gitmiş ve 
saraydan çıkarken kendisini 
tt:brik eden gazetecilere: 

yediyüz bin kişidir. 
Genel s vaştan elsiz ayak-

sız kalanlar, balen Almanya
nın muhtelif ş~biflarinde ve 
maluller için tesis edilmiş 
olan imarethaneler de çalışı
yorlar. 

öztüı·kçc: 

Her gün 
Beş keliıne yazıyoruz 

-26 -
1 - Tesir - Etki 

Müessir - Etkin, Doku
naklı 
Tesir etmek - Etkimek 

2 - Arnil (Müessir) • Etke · 
Örnekler: 
1 - Bu ilacm henüz 
Etkisini görmedim 
2 - Dokunaklı bir 
dinlemek 
3 - Etkin bir tedbir 
mak 

hiç 

ses 

bul-

4 - Hayat pahalılığı ü
zerine Etkiyen sebepler
den biri de, piyasa dü
zensizligidir. 
5 - Sular ve ormanlar 
toprak biteJgesi üstünde 
en büyük Etkelerdendir. 

3 • Kuvvei inbatiye - Bitel
ge 

4 - Mesahai sathiye - Yüz· 
ölçe 
Örnek: Anadolu'nun Yüz 

Baldvin, 1908 yılında ev- - Kahineyi üçüncü defa 5 -

ölçesi ne kadar olduğu
nu hatırlıyor musunuz? 
Münevver - Aydın 

Örnek: Bir devrim an-veli meb'us oldu ve Avam olarak ve yardımınıza güve-
cak Aydm ve ileri ka· kamarasında babasından boş 

kalan yeri doldurdu. Baldvin, 
az bir zaman sonra Avaın 

kamar sanda teferrut etme-... 
nerek teşkil ediyorum. T e b- falar üstünde tutunabilir 
riklerinizden ziyade müza- ~· ~ ...................................... ~ 
heretinize ihtiyacım vardar. NOT: Gazetemize gönde-
demiştir. rilecek yazılarda bu kelime· 

lerin Osmanlacaları kullanıl

Elçi ses çıkarmadı ve Sa· 
laheddinin bir mektubunu 
alarak döndü. Salaheddine 
göre; muharebeye bu şekil
de devam etmek, hatta ne
ticede muzafferiyet bile 
elde edilse doğru olamazdı. 
Çünkü onun büyük bir mak-

ihtiyar 
Hovarda, nihayet ba

şn11 yidi 
Paris ahalisinden oldukça 

zengin 82 yaşlarında "Lak
rova,, adında bir ihtiyar, bir 
aydanberi ortadan kaybol
muştu. Paris zabıtası, Lak
rova 'yı buJmak ve akıbetini 

anlamak için şehir içinde a 

ramadığı yer bırakmadığı 
halde bir ip ucu elde ede-
memiş ve nihayet Paris ci
varındaki ormanlarda araş-

tırmalara başlamıştır. 

Lakrova, ihtiyarlığına rağ-
men arassra genç kJzlarla 
teması sever ve ya

kalaya bildiği kızları civar 
ormanlara götürürmüş. Bunu 
tesbit eden Paris zabıtası, 

ormanlarda di .katle araştır
malarda koyulmuş ve filha
kika, Never ormanında 

tetkikat yaparken, Lakrova
nın cesedini bulmuştur. 

İhtiyarın kafası, kı:trgalar 
tarafından büsbütün yenmi~ 
bir halde görülmüştür. 

Lakrova. bundan bir ay 
evvel Mariya adında uygun
suz bir kızla bu ormana git
miş ve çapkın Fransız kızı, 
ihtiyarı soyduktan sonra 
kendisini boğmuş ve bırakıp 
qİtmiştir. 

sadı vardı. 

Ehlisaliple boğuşmak, on-
ların elindeki kaleleri ele 
geçirmek. 

Buna muvaffak olabilmek 
için de, lzzeddini yahşhrmak 
susturmak lazımdı. Kısa bir 
müddet geçmişti. Salaheddin 
bir parça eyileşmişti ve iki 
hükumet anlaşmışlardı. 

Fırat nehiri, tabii sınır 
olarak kabul edildi.. Her iki 
taraf bu nehiri geçmiyecek
lerdi. 

Salaheddin, geniş mikyasta 
hazırlık yapıyordu . Etraftaki 
küçük beyliklerle de anlaş-

bu yapacak ve ya~ A 
halkım, lsanın kulların• 
küçük Asya yollarınd" 
listine, Mısır'a doğru 
dürecek t . a 

Salabeddin, kendı b 
darlığı çerçevesinclr, 
nlahat ve teşkHit ta 1 

yordu. Aslen Türk ol•• 
kümdar, Şam'da otur 
rağmen sarayda arabç' 
nuşulmasına müsaade 
yordu. 

Orduya bilhastca , 
olanları alıyordu. Keodi 
iyeti erkanı kimileo 
Türklerindendi. B 

mıştı. hepsi de kahraman, 
Kulaktan kulağa bir haber atıcı yeğitlerdi. 

mütemadiyen dolaşıyordu: Askeri, memlilk lı• 
- Salabeddin Kudüs ü- ayırmıştı. Selçukilerd:,. 

zerine yürüyecek! ğu gibi Timar uıill 
- Salaheddin, büyük bir kabul etmişti. 

harbe hazırlanıyor. Asker Mahkemeler açmııtJ. 
toplıyor .. Eblisaliple karşıla- tepleri, medreseleri ar. 
şacakmış. ti. Mısırda, Şamda ~ 

Ve vaziyette bu rivayetle- köprüler yaptırmıştı. f<ıl 
ri teyit ediyordu. Kahraman rinin sularını tarlalar• 
Türk, elrafanı iyice tahkim mak için cetveller açU 
ettikten sonra, şimdi de is- bazı yerlerde setler 1' 
lam ve Hristiyanlar arasmda mıştı. j 

daima kan ve ihtilaf doğuran Onun fikrince evvel. 
k .. "l ··b•' bir mes'eleyi halletmeği ka- ID ıyı gun er ve ıyı 

rarlaşhrmıştı. O mes' elcde y.tt yaşaması lazımdı. 
Kudüsün zabtından başka Bunun için de çok 
bir şey değildi. yapmak lazımdı. Salih 

O tarihlerde de Kudüs memleketin imanı, 
krallığı kargaşalıklar geçi- bütün, bilgili unsurları~ 
riyordu. lamıştı. Onlardan bO 

581 yılında dördüncü Bod- istifadeye çahşıyordll· 
vinin hemşiresi Sibylle'in Halkın devlet ye 

genç oğlu, beşinci Bodvin sevgisi bu suretle çok~ 
namı altında tahta çıkmıştı. yordu. Saliheddio, • 11'' 

Bu, çok genç bir kraldı. suretle büyük ve ıağf•O' 
Bir sene sonra, hastalandı ordu kurulabileceğini 
ve öldü. Yerine de eniştesi 
Gi dö Löıioyan geçti. işte 

mıştı. 

Hanıza Rüsteııı f otoğrafhane~ve mamasını rica ederiz. 
' . . . . ., 

llnmzo Uıistenı beyirı fotografluw<Jsİ, lzmirde en 

fotograf çekmekle şöhret bulan bir ~mı 'at ocagıdır. 

nıiişkıilpcsent olanlar dahi, burada çckıir,Jikleri fotolı:raj
lardmı mPmnım kalmışlurdır. 

•• ~ 
Salabeddini Eyyubi'oin ehli 
salib üzerine hücuma hazır
lanışı, bu tarihlere düşü-
yordu. 

• 
• • • 

583 Yıh.. d.t 

d 
y ,.,,.. 

Başın an aşagı 

bürünmilş, elbiseleri ·~i
rüzgir gibi atlara 
yirmi ath, Taberiye 1 
den ileriye doğru yl 

llumza Rihtem be)'in, fotogra1 mtıfrenıe.~i satmı ma-
gazası du muhtnem müşterileriui11 ince zevklerine göre 
her çeşit malları , fotoğrar muldtıeleri11i bulu.ntlurm.akıa
dır, IJir zıy<ıreı lıcr şeyi ispata kfıJidir. 

(lzmir · Buşturak cadde i, ltcfik 

lzmi r defteı·darhğnıdan: 1662 
lssısınm vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre hazedilen donanmacı mahallesinde şayeste sokağında 
kain 43 sayıla depo tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün 
müddetle satılığa çıkarıldığandan pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsilat kalemine gelreeleri. 7-11-15-19 

lzınir Defterdarhğından: 1661 
lssısının· vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen donanmacı mahallesinde şayeste sokağında 

kain 63 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün 
müddellt sattJığa çıkarıldığından pey sürrnek istiyenlerin 
d efterdarlık tahsilat kalE>mine mürncaatları. 7-11-15-19 

IE ',:... - ~ 1._,, • > t •' I ~~::." • • ' 

lstarıbul ve '1 rakya 
Şeker Fbrikaları 1"ürk Anonim Şirketi 

Serınayesi 3,000,000'l'ürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 

iZMiR ODEMiS TENEZZüHU 
16 Haziran 1935 Pazar Gnnn 
Gölcük • Bozdağ • Adagide • Adagüme 

Birgiye gidecek yolculara Jüzumu kadar otobüs ve 
otomobil temini için ÖDEMİŞ şarbayhğı şimdiden ha
zırlığa başlamır ve asgari fiatleri tesbit etmiştir. 
Gölcüğzn denizden yüksekliği 840, Bozdağın 1027 

metredir. Şehirde hararet en yüksek derecede iken 
buralarda bir bahar hrvası vardır. Temiz hava, bol su 
mükemmel Bir yayla, GölcOkte kayık gezintileri 

lzmir - Ödemiş bilet fiatleri: 
1 nci mevki bilet 150 kuraş 
2 nci mevki bilet 125 kuruş 
3 ncü mevki bilet 100 kuruştur. 

Tirenin hareket saatları biletler üzerinde yazıhdır. 
Biletsiz yolcular trene binemezler. 

Bilet satış yerleri: 
Aydın demiryolu şehir kalemi {Kerestecilerde) Al· 

sancak ve kemer istasyonları, Tilkilik bay Faik ecza
hanesi, Kemeraltı Sevinç pastahanesi, Şifa eczahanesi 

lznıir Evkaf 
Sandıl<çılar No. 

3 

müdürlüğünden: 
Senelik kirası 

200 

•• 

Yukarıda yazıla dükkan on gün için arttırmaya çıkarıl

mıştır. İhalesi 18-6-935 Salı günü saat 11 dedir. istekli o· 
lanları 1 o· gti ı Evkaf dirı!1<törlüğü"1e müracaatları bildirilir. 

11 15 17 1697 

Avrupada da Papa üçüncü 
Urbendi.. Ve Salabeddioin 
büyük bir Eyyubi devleti 
kuruşu, onu şüphelendiriyor 
idi. Hatta bir defasında de· 
mişti ki: 

lardı.. ~ 
Omuzlarının sol tar• 

bir işaret vardı: 
Haç!. 

· - Bu adam için çok şey· 
- Arkası 

ler söyleniyor. Nured :lio Zen· --------~ 
ginin yapamadığını galiba Ulusal 

Çapulçular 
Gazeteciler kralını da· 

ğa kaldırdılar 
Amerikada 15 den fazla 

gazetenin sahibi Samiel, Ha· 
vanada hususi otomobilile 
gezerken gansterler tarafın· 
dan şoförü ile beraber kal· 
dırılmıştır. Samiel, haftalar· 
danberi imzasız mektuplar 
almakta ve kendisinden kül· 
liyetli miktarda para isten
mekte idi. Samiel, bir ga· 
zeteci sıfatile gansterleri ya
kından tetkik etmiş olmak 
ve heyecanla Lir hadise ya
ratmış bulunmak için isteni
len paraları ancak dağa kal· 
dırıldıktan sonra vermeği 
tercih etmiş ve mahsus gans· 
terlerin eline düşmüıtür. 

Birlik 
~ftndelik aiyaul gasete 

Sahibi: Haydar R~dü 
Neşriyat miidürü: 

Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 ·~i-
Adres : lzmir 1 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylı~ 

i.lan şartlat~ 
Resmi ilanlar içİll .' 
Maarif cemiyeti 

bllroıuna müracaat 
melidir. , 

Hususi ilinlar : •., 
hanede kararlaıtır~~ 
Basıldığı yer : ANA 
matbaası 



0,200 

0,250 
0.055 
4,525 

"ALIMNIA., vapuru halen 
limanımızda olup Anvers 
Direkt, Rotterdam, Hamburg 
ve Bremen limanlarına yük 
almaktadır. 

.. ALAYA " vapuru 23 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar Anvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 

= için yük alacaktır. 
SERViCE DIRECT ------ DANUBIAN 

- TUNA HATTI -

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
" THURSO " vapuru 25 

haziranda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"ROMELIAN,, vapuru ha· 
ziran sonunda Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte· 
dir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 
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F ratell i Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES ,, vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktı., 

.. SATURNUS ., vapuru 12 haziranda geJip yü!<ünü bo· 
şalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
alacaktır. 

" UL YSSES ,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An· 
vers, Arusterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları ıçın 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORiENT LINIEN 
"NORDLANDu motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Gotel,urg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ROLAND 11 motörü 22 haziranda Rotterda ın, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi
navya limanlara için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 

1:: "ATID,. motörü 30 hazi-
1:::: B d !ıımmlllll"'~-·--•=ı•llll!!llBl .. I .. 

randa bekleniyor, u apeşte, • Salı l ık Piyaıı 0 

G~rbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
"ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda gelip 21 hu:iranda 

Malta, MarsiJya ve Barselon limanla rına hareket edecektir. 

" PELEŞ ,. vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. Bratislava ve Viyana için 

yük alacaktır. 
Kibritiyetikalsyon 

" 
.. DUNA,. motörü 30 hazi· 

randa bekleniyor, Budapeşte, 

,, Kibritiyetimağnezyom 
Bratislava ve Viyana için 

yük alcaktır. 
11 Biromür sodyom 

ARMEMENT H. SCHULDE 
HAMBURG bir litrede bulunan maddeJer 

yekunu 

beJeri vasıtaJarile yoklama· 
larını şubeye bildirmeleri. 

3 - Bu müddet zarfında 

TLJQKiYE 

llR1 ı6T 
BAN~ ASI .... 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAl-IA T-- b Db Q 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
,, gün sabahdan akşama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

~atılı k nıolör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

Kitaplnrımza Gilzel 

Cilt, Hallralıu·mı7.a Şık 

Bir Afhllm, Ve nir 

Cilt l~lcri Yaphr· 

mak lstcrsenİ7. : 

• l'ENı KAVAFLAU * 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

.. TAMESIS ,, vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev
yorka hareket edecektir. 

Hamiş: Handaki hareket tarihlerinde ki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda TabmiJ ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acenlahğana müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
' -

••• '"'~.. • ... .. • ' ... • i .;.. -#" : .. ' :::~' ••• ... ... : .. 
• Taze ten1iz ı1cuz 

ilac 
~ 

ller tO rlü tuvalet çeşitleri 

fiaındi Niizhet 
Sılıhaı Eczanesi 

Başturak No: 37 
Çarşısuırln 34 Numarmlu :. . A J i R ı za . . • 111111111ili1111111111111111!1 il lll lll il 1111111111111111111111111111111 lll il 111111111111111111111111 B 

Mücellitbanesine uğrayınız. ::lzmir yün mensucatı= 
•=r k A . . k ·= 

·-Ôk·s-ftr-en-le-r!_l\_1u-t· ... -· = tir nonım şır etı~ 
laka (Okamentol) 

öksnrn k şekerle- ~ 
rini tecrllbe edi-~ 

. ' 1117. •• ~ 
~ :o 

Ve Pilrjen ~alıapın 

en nsınn bir mns-

bil ~ekeri olrlıığu-

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sürgnn.. ~ 
haplarını ~laruf ~ 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

''·inci Beyler Sokagı N. 6H 

-

- Bu mOessese. iki yOz bin lira crmaye ile =: = teşekkOI etmi~ ve Di Oryental Karpet l\fanu-= 
_ fakçöre"rs Limited (Şark halı) şirketim· ait § 

lzmirdt Halkapınardaki kumaı;ı fabrikasını ~atın = 
= almıştır. fi"'abrika bOUln te~kilflt ve tesisat ve nıns- = 
= tahdimini İl(! eskisi gibi 1 kuiıunmıani 1935 la· ~ = rihinden itibaren yeni şirket tarafindan işlt~til- ~ = mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta- =: 
_ niye 'e çorap imal edilecekıir. Mamulatm emsa· §§ 
= linc fôikiyeti her taraftn takdir ve kabul edilmiştir. ~ = Bu mamulat Peştemalcılar ba~ında t• ki Orozdibak ~ 
:= ittisalindeki sergide teşhir edilm.-kte n· satış fah· s = rika içinde yapılmaktadır. ~ 
- Pösta kutusu: 127 § -----Telgraf adresi: lzmir~- ·. Alsancak 
= Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 

•:11111111111111111111111111111111• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUii 

·-Sümer Bank--
Fabrikaları mauıulaıı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

~__,,esane kumaşları . 
Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar .. 
lzmir şubesinde hıılursunuz 1'ellf on 3·152 .................... , ........................................... . 
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Amerika hilkQmeti, işçiler yasasında 6oemli değişiklikler yapmıştır 

Halk sahasında da maçlarvar 

Hava kurumıı maÇ 
larının dömifinali 

Yeni Dünyada, kadınlarla (12) yaşın- Alsancak alamnrla, 50 turluk birb' 

daki çocuklara hundan sonra iş yasak! Hav~i~~::uyk~~:~.~a i:~i·~~~:=.~~~~ 
·· -......-.~ ~ - -~__...._., larınıo dömi finalleri yarın Jet heyetinin tertip edil 

Yüz binlerce işçi, yeni değişiklikler münasebeti le cumurbaşkanı bay Alsancak sahasında Altınor· ~o turluk bisiklet yarııı ~ 

R 1 d • d bb • • • b ) 1 du·Buca ve Altay-Göztepe pılacaktır. Gelecek b•r 
UZVe t nez 1D e leşe ÜSala gırışmış U UDUyor aı• •• takımları arasında yapıla· Halkevinin bisiklet kır ~r 

lstanbul, 15 ( Özel ) - Vsşingtondan haber veriliyor: ônemlidir. Bnkumet, işsiz ameleye mnmk(ln olduğu caktır. ıuıu yapılacağından ge11f" 
Amerika hnkômeti, iş yasasında mOhim değişiklikler kadar fazla iş temin eylemek Qzere aldığı cezri tetbir· Altay • Göztepe maçının için bu haftaki koıu bası" 

B d rr· "kl'kl ı o · d hn nk t ı d • d-" k . d d B R 1 b hakemi K.S.K. tan bay E- hk mahiyetinde olacaktır· yapmıştır. u e6ışı ı er, ame e zerın e y e· er en gerı unmeme azmın e ir. ay uzve t, u , 
sattır. Haftaya Halkevi tura•• 

sirlcr yapmış ve cumur başkam bay Ruz,·elt nezdinde hususta kat'i kararını '\'ermiştir. Bu maçların ilki saat 16 sının finali de Eırefpıt' . 
yftzbinlerce işçi le';'ebbQsata girişmiştir. lıt yasasında yapılan degişiklikler Qzerioe, kadınlar da, diğeri de saat 18 de Burnova arasında ve bu 

Amerika işçilerini en çok ilgiliyen noktalar çok ile 12 yaşandaki çocuklar, işten yasak edilmişlerdir. baılayacak ve galip gelecek galiplerinden evvel ola~ 
takımlar finale kalacak !ardır tır. 

Çin • japon Avam kamarasında 

Hindistan ana ka
nunu oııay landı 

Uzak şarkta baş 
gösteren gaile 

--·-- ·-·-· japon orduları, setleri aştıktan sonra Kanun, Avanı kamarasında onandı 
da mukavenıet görmeden ilerliyor ve Lortlar kamarasına gönderildi 

lstanbul 15 (özel) - Çin • de Japon orduları ileri ha- lstanbul 15 (Özel) - Lon· 
Japon ibtilifının aldığı 100 reketlerioi durdurmamıı bu· dra'd11n haber veriliyor: 

lunuyorlar. Avam kamarasının ıon durum, uzak ıarkta yeni bir 
gaile açacak kadar önemli
dir. 

Çin hük6meti, japonyanın 
istediklerini kabul ettiği bal· 

Japon kuvvetlerinin, Çin 
toplantısında Hiadiı'tan ka

aedlerini attıktan sonra esasla 
hiçbir mukavemet g6rmeden nunu eaaıiıini değiıtirenlli-
40 kilometre ilerledikleri yiha 122 reye kartı 368 rey· 
Tokyodan bildiriliyor. le kabul edilmiıtir. Bu liyi· 

ha, Avam kamarasının ıim· 
diye kadar onayladığı en 
büyük kanunlardan bjridir. 

Layiha 673 fasıl ve 16 
özel maddeden ibarettir. 
Avam kamarası liyihayı 
onayladıktan sonra Lordlar 
kamarasına takdim etmiıtir. 

~~~~~--.. ·-··~-.. ·----~~~~-
Kara denizden At- Bir gün i~inde beş 
lantik Denizine yangın oldu 

Bir Alman mütahassıs hey'etinin 
tetkikat Tuna fizerinde yaptığı 

lıtanbul lS (Özel) - Ka· göre. mezkür heyet Tuna 
radeniz ile Tuna ve Ren 
arasında bir muvasala temi
ni için Burgaza gelmit olan 

Alman mütehassıslan, muh· 
telif fotoğraflar almışlar ve 
Budapetteye hareket etmit· 
lerdi. Son gelen haberlere 

Elen 
Memurları ko· 
mOnistlere rey 
vermişler ! 

lstanbul IS (Özel) - Ati
na'dan haber veriliyor: 

Elen hükumeti; saylav ıe· 
çimi esnasında devlet me· 
murlarmdan bir çoğunun 
komlinist partisine rey ver
diklerini teıbit etmiı ve bu· 
nun üzerine bu memurların 
devlet hizmetinden uzaklaı· 

tırılmaları karar altına al· 
mıştır. Rey veren memurla· 

rın adedi yüzde 10 niıbe· 
tinde. 

lstanbul 
Kadınları bir tayyare 

ahyorlar 
lstanbul - lstanbul ka

dınlan, kendi aralarında pa· 
ra tophyarak adlarına bir 
tayyare almağı kararlathr• 
mıtlar ve faaliyete ıeçmiı
Jerdir. 

ile Ren nehirleri üzerinde 
de tttkilLat yapacak ve on
dan sonra geoit bir proje 
ile karadeniz ve Atlantik 
denizlerinin ıeyriıefer iıle· 
rinde birbirine iltihak peyda 
etmesi için tatbikata batla
nacaktır. 

Kuraklık 
Bulgaristanda da 
hüküm sürüyor 

lstanbul 15 (Öze~)- Sof· 
yadan haber veriliyor: 

Bulgaristanda hüküm aii· 
ren kuraklık, kıtlık mahsuli· 
ta büyük zararlar vermittir. 
Bulgar Ziraat bakanlığı, za· 
rar gören bölgeleri (mınta· 

kalan) te1pit etmej'e ve bu 
b61gelere mümkün olduğu 

kadar yardım etmei karar 
vermiştir. ·-Mnthie infilak 
Almanyaınn en bOyOk 
barut fabrikası yandı 

lstanbul - Almanya 'nın 
en büyük barut ve dinamit 
fabrikası olan Reindorf 
fabrikasında mülhit bir infi
lik olmuı ve bunu mllteakib 
fabrika yanmap baılamııtır. 
Ölenlerin 1500 den fazla 
oldutu ı6yleamektedir. 

Ba fabrika, V eruy and· 

Dün, ıehrimizin muhtelif 
yerlerinde bet yangın çık-

mııtır. Bunların en önemlisi, 
Vakıf hoca sokaiında 4 
numaralı kereste fabrika· 
11ndan çıkan yangındır. 

Bu yangın, dün gece tid
det•e esen rüzgarın yardı· 

mile çok büyüyebilirdi. Fa

kat itfaiyenin ıösterdiii tak
dire değer gayret ıayesinde 

yangın çabuk .aöndürüJm6ş 
ve büyük bir feliketın önü· 
ne geçilmittir. 

Yangının çıktığı kereste 
fabrikası, bay Mustafa ve 
bay Fehmiye aiddir. 

Zabıta, yangının ne suretle 
çıktığını ve bunda kaıd olub 
olmadığını henüz tesbit et-

memiıtir. Zabıtanın tahki· 

katını zorlaıtırmıı olmamak 
için buna dair fazla taf ıilit 

Salhane vermemeği muvafık bulduk. 

Bir çocuk bahçesine Diğer yangınlara gelince 
bunlardan ikisi baca tutuı· 

şiddetle muhtaç ' maıı, biri gece yarısından 
Salhanede oturanlardan sonra ikinci Kordondaki ot-

aldığımız bir mektupta, 0 ların ateı alması ve dördün-
semtte bir çocuk bahçesi cüsü de tamirhanede bulu-
tesis edilmesi için Şarbaylı· nan bir kamyon kasasının 
j'a müracaat edildiğinden yanmasıdır. 

bahaedilmekte ve bu ibtiya· -----------
cın çok mübrem olduiu s tal in' e 
ilive olunmaktadır. 

T etkikabmıza göre, Sal· 
hane civarında hakikaten bir 
çocuk bahçesi lizımdır. Esa· 
ıen bay Aziz zamanından 
beri bu bahçe gerekli görlll-

müı ve fakat her nasılsa 
ıimdiye kadar geri kalmıttl. 
Şarbayımız doktor bay Beh· 
çet Uz, çocukların temiz ha· 
vaya ne kadar muhtaç bu
lunduj'unu hepimizden daha 
iyi anla~ığı için, Salhanede 
bir an evvel bir çocuk bah • 
çeıi tesis edileceğini muhak· 
kak sayıyoruz . Esasen o 
ci•arda bahçeye elverişli bot 
ve metrCik arsalar da vardır. 

laımaıında ordu için çalıt· 
maııaa milsaade edilen ye· 
ılae fabrika idi .. 

Suikast mı hazır· 

lanmış? 
lıtanbul - lngiliz gazete· 

leri, Stalin'e bir ıuikaıt 

tertib edildiğini Moskova'da 

bir çok kimselerin yakalan· 
dığını yazıyor. ·-Londra konuşmaları 

- B~ıarafı birinci sahifede -
Berfin gazeteleri; bu ko· 

nuımalarda Franaa'nın eski 
noktai nazarında israr etti· 
ğini ve bu sebeple konut· 
maların sonuçsuz kalacaj'ını 
haber veriyorlar. 

lngiltere hük6meti Alman
ya tarafından ileri allriilen 
bazı İltekleri aynen kabul 
ediyor. 

Tayyare kurumuna yardım Halkevi top alanında 1': 
maksadile tertip edilen bu rın saat 16 da ParkıP" 

maçlara ıporcu halkımızın li- Kahramanlar ıaat 18 de ~ 
yık olan ilgiyi gösterecekle· Eşrefpaşa - 9 Eylül takıoal' 
rine eminiz. karşılaşacaklard11. 

~~~------.-·~·1---------~~~ 
ihracat 

ithalattan fazla 
lstanbul - Merkez ban· 

kası geçen ıenenin tecim 
müvazeneıioi neşretmiştir. 

buna göre; geçen yıl ithali· 
tımız 86 milyon ve ihraca· 
tımızda 92 milyon liradır. 
Merkez bankasına bloke 
edilmiş lS milyon lira kadar 

bir para da vardır. 

ltalya -Habeşistan 
ihtilafı 

-B~ıarafı 1 inci sahifede -
mak için Milinoda toplan· 
mış olan komisyon, yakında 
kararını verecek ve bu ka· 
rar, bilibare Uluslar kuru
muna gidecektir. Uluılar ku
rumunun, Habetistan lehine 
karar vermesi, ltalyan ga-

zetelerince kuvvetle muhte· 
mel görülmektedir. Bu tak· 
dirde, ltalya hükfimetinin 

uluslar kurumundan çekilmesi 
muhakkak addolunur . 

Karşıyaka pazarı 

Salı günü kurulacır' 
yazdığımız Karşıyaka pal' 
zı gene ekiıi gibi P-' 
pünleri kurulacaktır. ./ 

lzmir ikinci hukuk ,.,t 
kemesinden: 

lkiçeşmelik gedikli ıo"' 
33 no. lu evde klzım ~ 
ıüeda ile ayni evde o~ 
makta iken halen ne~ 
oturduğu anlaşılamayan kol 
ıı tiltün uıtaıı ömer oilll ır 
rahim aleyhine açtığı bot" 
ma davasının caıi tahkik" 
sırasında terayyup ettiği -' 
laıılan müddeialeyh ibt~ 
min ikametglbının m~ 
bulunmaması haaebile tebt 
gatın ilinen icrasına kati' 
verilmiı ve tahkikata def-' 
olunmuı ise de ilineD f•~ 
tebligata rağmen yine gel-' 

yen müddeialeyh ibrahilll ;fi' 
kında gıyaben muamele ~ 
ıına ve gıyap kararınıD , 

lzmir ikinci icra memurlu- ıuretinin mahkeme diva11b' 
ğundan: neaine talikine karar veril~ 

Avram Gabayın alacağın· olduiundan tahkikat I~, 
dan dolayı ipotekli gayri olan 5-7-935 cuma güaD 
menkulün 23·6·935 pazar mir ikinci hukuk mabk•-:: 
günü birinci artırması yapı· sinde tahkikat hakimi ~' 
lacağı 22-5-93S gün ve 443 zurunda bizzat bulualP"' 
sayılı niishamızda ilin edil· veyahut bir vekil tayinil• ~ 
mit ise de iıbu satışın 24·6· dermesi IDzumu akıi takd di 
93S tarihine müıadif pazar· hakkında H.U.M.K. mad, 
teıi günü uat on birde ya- mahsusuna tevfikan ifayı 111_, 

pılacağı tasbihen ilin olunur. amele olunacağı ilin o~ 

lzmir Muhasehei Hususiye ModD' 
IOğQnden: 
Kapa •. ~ 
22 Karoıyaka alabey tramny eacldeıl lktıeat ıo. hane 1bıl • 2, " .. c c « « « 31,6~ 
26 « « c « c c " ·~ 
28 .. .. " .. ., " " kıdt";_,ı 
85,87 " .. " u fma ihaleden 31,5,9:J8 

hine kad.r. ti 
1darel buıuılyet vUAyete alt yukarıda yerleri ynıh ( e• 1 f 

tarihinden 31,5,936 •e fırın 31,5,938 tHlhlne bdar k~;, 
verilmek Gzere 12,51935 tarihinden itibaren 20 gOn IPOd , 
mftsayedeye çıkarılmıtllr. Masayede .. rtlarıaı görmek lıtlfe~I 
bergftn Mubaıebel hueuılye mudGrlGğGne Ye pey ıGrmek il 
yenler de ihale gGnG olan 1,7,935 ptıurteel gGnl ıaat 9 ,1' 
12 ye kadar depoılao makbuıları nyahDt banka mektubl 
birlikte EocGmf'DI vlllyete mGracaatlHı. J 741 

Karacabey Harası müdorloğonde. 
Harada huıuıi bir ıurette yetiıtirilen beyaz tecrOb• ; 

relerinin müracaat edildiğinde resmi ve husuıi mllesıeıel 1( 

lıa"- i4're hey' etince kararlaıtınlaa bedel mukabiliad• 
tenildiii kadar 16oderileceji Ula olunur. 
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