
Uoıumt harpte logilizler ta· 
rafından esir edilen Alman 
ı~bitleri, eski Iogiliz muha· 
kıp~erinio daveti nzerine ya· 
ında toıadraya gideceklerdir. 

• · • 
• 
I 

ULUSAL • Fransa'nın mali durumu ~ok 
fenadır. Bu yıl ki bfttçede 10 
milyar franklık bir açık var
dır. Bunun 8 milyarı şimen· 
dilerler bütçesiodendir . 

......__, lzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal gazetedir 

~l : 2 - No : 415 Telefon : 2776 _ - Cuma - 21 H;;-ir-an-1-9-35------------ Fiatı (100) Para 

Boğazları Kapamağa Mecburuz 
~fY?-:a:>::ıc: =< -ı;.._..'"' ~ ~ => ~cc-*"5?5 •t • ·x 3l 53Si0 lf" • KO"Ct - - :X ·-- --=.-~• ----...........,= > '"'l - roe ,.....ocr oc-·-Kf?!i?5!2!'QF 

Boyok önderin yabancı bir gazeteciye diyevleri 1 Eden l ltalya · Habeşi~tan 

Durum, dünkünden daha Bugünkü ~urum-Masava limanında 
fena, hem çok fenadır d~:.:b~1~1~~~~u~~; hummalı faaliyet 

Çan k k "' . Eden, Golvikte mühim bir 
a ale bogazları; beynelmılel milnasebatının can söylev vermiş ve acunun 

alıc b· d B l k "' b bu günkü durumundan fev-
ı Jr unsuru ur. U yo 0 apamaga mec uruz. kaJade endişe ettiğini SÖ}r-

dy~ldtara 20 (A.A) _ Gla· !edikten sonra, uluslar ku-
l&'- Bakerin Atatiirkle mü- 1 urumunun harekete gelmesi 
••tın d ) " ıd· .. · · "l" l 

Y 
• air intiıar eden azım ge ıgıoı ı ave ey e-

•lıaııa 1. • t• "it ın e ımize geçen bir m_ış_ır_. __ _...._. ___ _ 

.. ~d•ıa tercüme ediyoruz: Amerı· ka'lı çıJt111 •kuı bir atide harbın 
ı...- laı ınuhtemel olduauou 
-.a1aed· • S 1Yormuıunuz? 
"l\t 

0
: zaınanlarda kendisine 

taı,'~rlı.,, ismi verilen "Mus
çı1111l ;raal" , asker inkilip
ıi 01 • llrkiye cumuriyeti rei· 
ik,

111 
llıadan evvel sultanların 

Çe .'!glhı olan "Dolmabah· 
" 

1•111ıli b ''YdtJc· eyaz mermer sa-
lı1a 

1 
f 1 Yemek masasının al· 

11a,.,.0 ra hkımından dürüst 
'fıa~,1röı.Ierini kaldırdı ve 
Ylka,krı Şaai işi perdeli 
'"tak Pencerelerden ka
le~ •e aıude Boğaziçine 
1-.,;ek, Anadolu sahilinin 
~iır ,'60~n ziyalarına gitti. 

Milyarderin de
ğerli koleksiyonu 

lstanbul 21 (Özel) - A· 
merika milyarderlerinden 
Con Morgan, fena bir va· 
ziyete düşmilı ve iflis dere
cesine gelmiıtir. Morgan, 
finanıiyal durumunu düzelt· 
mek için hususi antika ko· 
leksiyonunu satıyor. Bu ko~ 
lekıiyon, acunun en değerli 
koleksiyonudur ve bu ayın 
yirmi dördünde Londra'da 
müzayede ile satılacaktır. 

Askeri nakliyat, yolcu vapurlarının 
limana yanaşmasını imkansız kılıyor 

.Masavva'dan bir gorunu~ 

Istanbul 21 (Özel)- (Deyli miş kıtaat yetişmekte ve 
Ekspres) gazetesinin Masava sür'atle karaya çıkarılmak-
muhabiri bildiriyor : tadır · 
Masava limanında toplanan Masava limanına artık yolcu 

....._ "e cıddi bir sesle: 
llJ.erıaeny ~kın itiden bahaet
keai b Y•ı., dedi. Harp tehli· 
""d '1lunduğumuz zamanda 

ltalyan nakliye vapurları, ve ticaret eşyası getiren va
hayret uyandıracak dereceyi purlar uğrayamamaktadır. 
bulmuştur. Bu vapurlardan Bundan üç hafta evvel ge
çıkarılan top, mühimmat, len bir yolcu ve yük vapuru 
tank ve Airenin, ltalyadan · yük6nü boıaltmak için iki 

Rus donanması aıe1aceıe tahmil edildiği an- hafta bekıemiı ve nihayet 

1\ ır.,, 
k,ç ''11Padaki vaziyetin bir 
ha "''•elkisine nazaran da· .. ,, . 
tıaı,, ıın olup olmadıgı so

ca: 
...... "() 

ÇoJt f •ha fenadır, daha 
tiddi 'll•dıt', dedi Harbın 
•l Yetini · . 
~ ... ~ nazırı . dıkkata 

-............::•zı gayrı samımı 

Kost 
~ ... 

eşh• .... u-r -F-r-ansız 
l'ayyarecisi 
An karada 

Fr0 11.tız T. 
lıt•nb ayyarecisi Kast 

bnıa R ul 21 ( Hususi ) 
teleıa onıanyadan şehrimize 
1•reciı~:ıhur Fransız tay
~''•Ya . Kast" , buradan An
~''tciıigıtmiıtir, Fransız tay· 
IGrı kalAnkarada bir kaç 

;ı''bııı ~;k •e dönnıte, 
'tlee oraanya yolu ile 

liclecektir. 

önderler, taarruzun vasıta
ları 11acent"leri olmuşlardır. 
KontroJları altındaki millet· 
leri, milliyetçiliği ve ananayı 
yanlaş bir şekilde göstere· 
rek ve suiistimal ederek al
datmışlardır. Bu buhranlı 
saatlarda, hercümerce mani 
olmak için klltlelerin kendi
leri karar vermeleri ve mes· 
uliyet mevkiini yüksek ka· 
rekterli ve yüksek moram, 
vicdanla insanların eline tev .. 
di etmeleri zamanı gelmiş
tir. Bu gecikmeden yapılma
lıdır." 

Bundan sonra realist Ata· 
türk, dünyanın en kuvvetli 
diktatörlüğüne çıkmak için 
hiç bir maniaya müsamaha 
göstermiyen, Çanakkale'nin 
ve çok uzak bir geçmişte 
olmayan Türk istiklal harbi· 
nin askeri kahramanı de
di ki: 

- "Eğer harp bir bomba 
infilakı gibi birdenbire çı
karsa, milletler barba mani 
olmak için müsellah muka· 
vemetlerini ve mali kudret· 
lerini mütearrıza karşı bir· 
leştirmekte tereddüt etme· 
melidirler. En ıeri ve en 

, müessir tedbir, muhtemel bir 
mütearrıza, taarruzun yanına 
kir kalmayacağını açıkça an
latacak arsıulusal teşkilatın 
kurulmasıdır." 
Atatürk mıntakavi misakla· 

rın nihai kıymetinin bütün 
milletlere ıamil olacak umu· 
mi bir paktın akdinde oldu· 
j'uaa kaaidir. 

- '
1 Maamafih • dedi· hali 

hazırda en müstacel ihtiyaç, 
komıu memleketlerin bir bir· 
terinin hususi ihtiyaçlarını ve 
mes' el el erini görüşmeleridir. 
Bundan başka mıntakavi mi· 
saklar sulhun muhafazası için 
kıymetlerini şimdiden isbat 
etmişlerdir •n 

insanı teslim alacı gözle
rinde, Atatürk'iln fevkalade 
önderlik kuvveti vardır. Ka
lın kaşlan sakin durmaz; 
yüksek entelektüel zirvelere 
kalkar ve şayanı hayret de· 
recede geniş alnında, derin 
çizgiler oyacak bir şekilde 
çatılır. Derisi açık renkli ve 
güneşten yanmıştır. Esmer 
değildir. Saçı sarımtrak kah
ve renginde ve kül renıin
dedir. Ağzının temiz kesilmiş 
hattı ve çenesi kararlarının 

kıymetini gösterir. O tetik
tir, cevabı hazardır. Nazarı 
dikkati celbedecek derecede 
zekidir. 

- Harp çıktığı taktirde, 
Amerika bitaraflık siyaseti· 
ni muhafaza edebilir mi? de· 
dim. 

- "imkanı yok, dedi. im· 
kinı yok.. Eğer harp çıkar
sa, Amerikanın milletler ca
miasında iıgal ettiği yüksek 
mevki her halde müteessir 
olacaktır. Coğrafi vaziyetle· 
ri ne olursa olsun, milletler 
birbirine bir çok rabatalarla 
bağlıdırlar.,, 

Atatürk, dünyadaki millet
leri bir apartmanın sakinleri 

· Devamı 4 ncil lahifeıü-

• 

d 
. d laııbyor. Zira bunların tah- buna muvaffak olamadıjın-

Kara enız e manevra tJiyesi burada müşkülatla ola- dan demirini alıp gitmiıtir. 
yapıyor muş biliyor. ltalyan nakliye vapurlarının 

Istanbul - Rus donanma· Masava limanında görülen bir kısmı limanda ve bir k11-

sı Karadenizde manevra askeri hareket, ltalya - Ha· mı da liman açıklarında de· 
yapmağa baılamııtar. beşistan harbının arefesinde mir atmış oldukları halde 

bulunduğumuz kanaatanı ve- nöbet bekliyorlar. Bunlardan 
riyor. Hergiln motorize edil- -Devamı dördüncü sahifede --~ovyet 

Hnktlmeti sorumuza 
kıvançla muvafakat 

cevabı verdi 

Moskova elçiliğine atanan Bay 
Zekai Apaydın 

Ankara 20 (A.A) - Ôğ· 
rendiğimize göre; Vaııf Çı
nar'ın ölümü ile açılan Mos
kova büyük elçiliğine eski 
sübakanı Diyarıbekir Sayla
vı Zekai Apaydın'ın atanma
sı için yapılan soruya, Sov• 
yet hilkQmeti kıvançla 

muvafakat cevabı vermiıtir. 
Ankar, 21 ( Huıusi ) -

Moıkova büyük elçiliğine 
bay Zekai Apaydın atanmıı
br • 

. ........... . 
Arabistan ve lngiltere 

Emir Suud Londra-
da neler görüşecek --Hicaz veliabtı, Londra'dan mühim

mat ve tayyare satın alacakmış 
Suudi Arabistan Veliahdı 

Emir Suud,Londraya varmış· 
tır. Kendisi, ziyaretinin ilk 
onbeş günü içinde lngiltere 
hükümeti tarafından konuk
lanacak ve ağırlanacak, onun 
gerek resmi konukluğu, ge
rek gayri resmi seyahati sı
rasında lngilterenin bütün 
ulusal hayatının her safha· 
sını görmesi için herşey ya· 
pılacakbr. 

Fakat bu seyahat yalnız 
bir keşif ve tetkik ıeyahatı, 
yalnız ıosyal bir ziyaret,ıde-
ğildir. Ingiltere ile Suudi 
Arabistan arasında 1927 de 
( Cidde ) andlaşması im· 
zalanmış, ve bu andlaıma 

iki tarafın ilgelerini tanzim 
etmişti. 

Bununla beraber iki taraf 
araıında henüz hallolunma
mıı bazı mes'eleler vardır. 
Hunların kimi Cidde muahe-
desi tarafından ıonraya bı

rakalmıı, diierleri bu mua· 

fanir Suud 

bedenin imzasından sonra 
ortaya çıkmııtar . 

Cidde muahedesi tarafın
dan ileriye bırakılan mes'e• 
lelerin en mllhimmi (Irak) 
ile (Maverayı Erden) ara· 
sandaki hududun çizilmesi, 
Hicaz demiryolu mukadde· 
ratanın tayinidir. 
• Devamı 2 ncı sahifede • 
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Arabista~ ~~~~.~-~ ~~~.~. ~~~~ Yunanistan'da bir lhadise 

Bir zellgin orta
dan kayboldu 

Daima para ile yüklü gezen ke
reste tQccarı acaba ne oldu? 

Atina gazetelerinde okun
muıtur : Yunan kereste te
cimenlerinden Vasilyadis, üç 
gündenberi ortadan kaybol· 
muıtur. Bu hidise, Atinada 
mühim akisler yapmıştır. Ga· 
zeteler, Vasil,adis hakkında 
şu malümatı veriyorlar : 

Atinanın en zenginlerin • 
den biri olan 60 lık kereste 
tecimeni, hasis bir adam ol
masına rağmen daimi surette 
üzerinde külliyetli paralar 
bulundurmakla ve korkma· 
dan böyle paralarla yüklü 
olduğu halde her tarafa gi
rip çıkmakta idi. Zabıtanın 
tahmini; ( Vaıilyadis) in pa-
rasına tamaan öldürüldüğü 
merkezindedir. , 
Evvelki gün yakalanan Pa-

raskevopulos adında bir şah
sın, bir aydan beri bot gez· 
diği ve bu müddet zarfında 
arkadaşlarından bazılarına: 

- Çoktanberi parasızım, 

tanıdıklarınızdan zengin bir 
kimse varsa kaldıralım, gö· 
zümüz biraz para görsiia. 
· Diyerek kaçıracak adam 
aradığı tesbit olunmuştur. 
Paraskevopulos, isticvap es· 
nasında bütün bunları inkir 
etmiıse de kaybolan Vasil
yadisin akıbeti anlaıılıncaya 
kadar nezaret altına alın· 
mıştır . 

Vaıilyadis'in daimi surette 
üzerinde en aıağı dörtyüz 
bin drahmi bulundurduğu 
tahakkuk etmiştir. 

lzmir ithalat gilmrOğO satış ko-
misyonundan: 

Adet 
1034 

Kilo 
2948 

Cinsi eıya 
Siyah yuvarlak 
çubuk demir 

Liıte no. 
118 

30. 85 Pencere demiri 118 
860. 4080 Siyah lamarina 118 
159 balot 17490 Adi boş tiıe 118 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eıyalar ilzerlerinde müd

deti kaauniyesi geçmiı olmakla açık artırma ıuretile satı• 
lacağından itine gelenlerin 2 temmuz 935 günü sabahleyin 
aaat 10 da satıı komiıyonuna müracaat etmeleri illn 
olunur. 21-24 1748 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rwıem beyin foıopafhanui, lzmirde en ıyı 
f oıograf çekmekle ılJhret bulan bir ıan 'at oc<Jkıdır. En 
ma,kalpeıent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 
Zardan memnun kalmıılardır. 

Ham:a Rwıem beyin, f oıograı nıalremeıi ıaıan ma
ğcuaıı da muhıerem mtı,terilerinin ince :evklerine glJre 
lıer çe,iı mallan, foıopar makinelel'.ini bulundurmakta· 
dır, Bir :ıyareı her ıeyi iıpata kô.fıdir. 

(lzmir • Bqturak caddesi, Renk 

lzmir ithalat gümrüğü satış ko
misyonundan : 
Liste numarsı kap adedi Kıymeti 

Lira kuruı Cinsi eıya Kiloıu 

116 Ç. 250 125 00 Su kireci 12500 
116 ,, 45 45 00 Sulfat de sut 4240 
121 ,, 00 000 30 Kuzu derisinden kocuk 3500 

125 " 1 1 00 Yün tirit 3,000 
124 l 8 00 Kabardin yün pardeaü 1,620 
127 O 244 00 Yüzde 20 ye kadar 35,600 

ipeği havi yün mensucat 
127 O 160 00 Yüzde 10 kadar ipe- 7,580 

ği havi yOn mensucat 
Yukarıda cins ve miktarları yazdı eşya açık artırma su

retile satılacağından . işine gelenlerin Haziranın 26 'acı günn 
sabahleyin saat 10 da ithalit gümrüğü satıı komisyonuna 
milracaat etmeleri ilan olunur. 12-21 1712 

• aze temız ·ucuz 
ilaç 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak o: 37 

Velngiltere l~L·~H~TTi~ 
Başıarafı 1 inci sahijede • 

Bugün (Maverayı Erde
1
n) EY Y Q 8 İ..~,, 

ülkesinin cenup vilayeti o an 
Maan ile Akabe, Maverayı 

Erdenin merkezi olan Am· 
man tarafından idare olunu
yor. Halbuki daha 6nce bu· 
raları • Mekke " tarafından 
idare olunmakta idi. Halbu
ki Suudi Arabistan hüküm
darı, Melik lbnissuut bunla
rın Hicazdan aynlmaz parça
lar olduklarını söylüyor, bun
ların vaktile kral Hüseyin 
tarafından idare olunduğu, 

kendisinin ise kral Hüseyin'i 
memleketinden çıkararak o· 
nun yerine geçtiğini bir delil 
olarak ileri sürüyor. 

Kral lbnissuud, lstatokoyu 
bozmağa teşebbüs etme
mekle beraber bu düıünce
sinden vaz geçmemiş ve 
buralarını istemekte israrda 
devam etmiıtir. 

Hicaz demiryoluna gelince: 
Kral lbniasuud, bu hattın 
hemen yarısını elinde bulun· 
durmaktadır. Fakat bu kısım 
üzerinde trenler iılemiyor. 

Kral lbni11uud, lngiltere ile 
Franaanın Filistin ve Suriye
de mandater devlet olmak 
itibarile bu hatta ait malze
meden büyük bir kıımını, bak· 
l'rı olmadığı bal de aldıkla -
rını iddia etmekte ve bu 
malzemenin iadesini temin 
ile hattı itletmek istemekte 
bundan başka bütlin bu hat
tın bir islim vakfı sayılarak 
iıletilmeıini muvafık g&rmek
tedir. 

Bu mes'eleler, Cidde mu-
ahedesinin ileri bıraktığı 

mes'elelerdir. Bunlardan baı· 
ka Ba11a körfezi mes'elesi 
vardır. Bu mes' ele lngiltere
yi hem bava kuvvetleri, hem 
de petrol imtiyazı bakımın- 1 

dan alakadar ediyor. 
Eski lngiltere tayyareleri, 

lran üzerinden uçarak Şarka 
doğru gidiyordu. lraİı dev-

leti, lngiltere tayyarelerinin 
kendi toprakları &zerinden 
uçmasını iıtemediği için bu 
tayyareler, Basra körfezinin 
Garb kısmından geçmeğe 

baılamııtır. Bununla beraber, 
lngiltere ile Suudi Arabis· 
tan arasında bu mes'ele ü
zerinde henllz resmi bir an
loıma imza edilmemiı bulu
nuyor. Loadrada bu mes'ele 
de koauıulacak ve iki taraf 
arasında bir anlalJDa imza· 
la nacaktır. 

En nazik mes' elelerden 
biri de petrol itidir. Arabis
tan'ın doğu tarafında Avru· 
palı ve Amerikalı bir takım 
kumpanyalara bir sürü imti
yazlar verilmiıtir. Fakat 
imtiyaz verilen sahada her 
kumpanyaya aid sınırlar bi· 
ribirinden ayrılmıı değildir. 
Buglln bunlara ayırd etmek 
sırası gelmiı bulunuyor. 

iki taraf arasında hallolu
nacak belli batlı mes'eleler 
bunlardır. Emir Suud Lon
dra'da bulunduğu ıırada bu 
mes'eleri çözmeğe çahıa
caktır. 

Bundan baıka Emir Su· 
ud'un Londra seyahati sıra
sında kendi memleketi için 
lizım olan bir takım harp 
levazımı alacağı, bilhaua ı 
tayyare seçmeğe çahıacağı 
laaber verilmektedir. 

- - - --·- • ıJI.~ 2ı ;;Haziran • ~1935 .. ! Yaz~~ 
· Tefrika No. 85 1 ---· ~ 

Genç Şövalye heyecanla anlatıyordu: Haşmetlô- kt~ 
çenin bana bir oyun oynamasından korkuyorduıJJ~ 

Bundan baıka korkunç 
bir tuzağa dütllrlllmek ihti
mali de vardı . Destiler, 
su yolunda kırılır derler. 
(Kadın Şövalyeıi) adını ta
tıdığım için benim de göğsü· 

Otomobil 

mün kadın yolunda bir han- şüne düşüne dolaştılll·~ 
çerle, bir kılıçla, bir mızrak· kaklarda bazı ıerı• ~ 
la delinmesi ihtimali vardı. rast geldim. Cebimde V 
Sarayın arka kapısında beni para varsa hepsini .d• .. 1., 
bekleyen bizzat kral veya ğıttım. Bu bir nevı ~I 1" 
muhafaza neferleri olmıyaca· cemi, delilik mi neydı, 
ğını kim temin ederdi? de farkında değildim·· il 

Ya içeri girer - girmez, Gece yarısı olmuştu. -
beni gebertirlerse? tık dakikalar yaklaşmıttl• fi 

Hırsızlıg" l Avrupa· Yahutta kazığa geçirirlerse elim hançerimde, ağır ,._ 
Veya boğazıma, elime a- tetik adımlarla sarayıo ~ 

da çog" alıyor !aklarım• zincir geçirip beni k~pısına ~a~laştım. lçf~ 
zındanda açlıktan öldilrürlerse. dınlemek ıstıyordum. tJJJ 

Otomobil hırsızlığı, Avru· Gözllm arkada, bayatta ben kulağımı dayar daJ• ~ 
panın bilyük ıebirlerinde son kalacaktı. Hülisa isabım kapı hafifçe gıcırdadı 
zamanlard~ almış yürümllıttlr. bozuktu. Karar veremiyor· açıldı . . . .,.JI 

Otomobıl çalanlar, o dere- dum. Siz olsanız ne yapar- O dakıkayı ıız de " 
ce şık ve muntazam giyinmit· dınız ? yerimde olun ve düıilll 1ıi" 
lerdirki, bunların hırsız ol- Biri atıldı : Ağacın altındakilerde• 
duklarını farketmek, halk - lsaya dua ederdim.. bağırdı : · tf1 
için olduğu kadar zabıta Yok b sı 1 - Adamı heyecanclaO f'MA 
. . d k d ""ld' - , en vy e yapma· I I .,... 
ıçın e müm ün egı ır. dım Ada kil h 1 Jetiyorsun töva yem · Jt 

P • • V' •• m a l l ıar Of O • fl'r 
anste, Berlınde, ıyana- dom Ve 

0 
d k birer bardak daha ya . . n an ıonra ara-

da, Br~lı selde. L~yonda ve rı verdim. Çllnkn böyle ka· yalım !. ,tİ 
daha bır çok şe~ırlerde ca· rarlar ancak ıarhoılukta ve- O anlatmakta clevalll _ _J 
y1r cayır otomobıl çalan hır· rilir V b k b _ Karııma çıkan, k•r;, 
sızlar, çaldıkları makineleri b h.. e lu ararl, er ne arkasında duran dokto .. 

. . . . b a aıına o ursa o sun, ora- d P"". 
azamı llç glln ıçınde aıtan 't kt' H . . k kafası oldu. Gnlllyor •· -~ 
b d .. . . k f k ya gı me ı.. ançerımı, ı· k . ef'f 
aşa egıştırme te ve u a 1 • • b 1 t de başımı uzatara ıç ~ 

kasabalara gönderib orada :~ı~ıü ıyı~~ .. a~r damıı ım. bir göz attım. Kimseler !t 
hemen elden çıkarmaktadır- d' u~ b nb 

0

1 ugu ta akr en- zükmüyordu.. Şllpbe 0~ 
1 ımı a a ıya ıa aca tım. . 0 , ... 
ar. B' . k 1 d . . . . dıracak hiçbir şey 'I ~ 
Zabıta, hiçbir yerde otomo- ızım ız ar an bıç hırını .. 1 klarıo at""· 

bil hırsızlığının önüne geçe· ortalıkta göremiyordum. Gör- Fakat ıı~ aıaç 1, l•' 1"' 
memektedir. Son pos.ta ile seydim, belki de • malumat larında ~ızlenen ı~saDdu ?· 
gelen Avrupa gazetelerı, Ma· alabilecektim.. lunmadıgı ne ~a ii~ beki'. 
caristanda otomobil hırsızlı- Sanki hepsi de şeytan Hele hele, Krabçeyı li ~ 
ğının önüne geçecek bir usul gibi ortadan kayboluvermiıti. ken karııma baımet 1vf11 

bulunduğunu yazıyorlar. Bu Gece ilerlemişti. Sarhoıtum.. bazretl.ri ~ıkaraa ne y 
usul şudur : hususi otomo· içimdeki llzüntll gittikce ne söylerdım? " 
billerib, yalınız otomobil ıa· artıyordu; kendi kendime. Doktor i k.11;

1 

hibinin bileceği bir yerine - Ya saadet, ya alüm! - Gir • dedi - çe 
1 ~ 

bir elektrik düğmesi kona· Diye ıöyleniyordum. Çık· Artık geriye d&ne~e ,-· 
caktır. Otomobilin, her hangi hm, kale dııınaa yıldızlara girdim. Kalbim, mlltbit 
bir tarafa bırakıldığı anda baka baka ve kraliçeyi dil- rette çarpıyordu. ,~ 
bu düimeye baıılınca, oto· r - Hani - dedim • 0 

mobilin numarasını havi lev- (b • Z b• . y ' - Beni takip et 1 '6~ 
hanın altında ( çalınmııtır) tıyat a ili e· Dedi ve yllrlldll. G IJ'' 
kelimesini taııyan diğer bir lİ'1Iİrilecek Kısa rimle etrafı tarıyor.d~lllk.,JI' 
levha meydana çıkmağa a- v nim korkumu ıezmııt•· 
made bir vaziyete gelir ve Hizmetlilere Aid tıma eğil~ Arkası 
otomobil tekerleklerinin da
ha birinci dönOşüade bu lev
ha ortaya çıkar . 

Bu usul ıayesinde otomobil 
hırsızlığının önllne geçileceği 
zannolunuyor. 

Bir tavzih 
Birlik gazetesi mUdllrlü

ğüne: 

19-6-935 günlemeçli ve 
413 sayılı gazetenizin birinci 
yüzünde (defterdarlık ile ev
kaf direktörlüğü arasında 
bina vergisinden çıkan ibti
liftan dolayı evkafın kiralan 
haczediliyor) baılığı altın
daki yazı calibi nazar bulun
muş olmakla aıağıdaki 
yazıların neıredilerek keyfi
yetin tashih edilmesini di
lerim. 

1 - Evkaf idaresi ile 
defterdarlık arasında vergi 
borcu noktasından bir ihtilif 
yoktur. 

2 - Evkaf idaresi vergi
lerini ödemektedir. 

3 - Evkaf idaresine ait 
akarata konulmuı bir haciz 
yoktur. 

Defterdar 
K-Yalmaı 

l - ihtiyat zabhl yetlıtl · 
rllecek kı.. hlımetllleıden 

330 doğomlo ve bunlarla mu· 
amele görenler 'le daha enelkl 
doğomlolardao olop ta moh· 
telif eebeblerle geri kalmıı 

deniz eınıfındaa geri eınıf lara 
ıyrılmıı olanlardan yalnız ae· 
kert orta ehllyetnameel olanlar 
1 temmuz 935 tarihinde lhtl· 
yat eubay mektebi kamutaıı· 

lığında bulunmak ftzere ee'I· 
kedileceklerlnden 20 haziran 
935 tarihinden itibaren yerli 
.,~ yabancı bUamom kıea bfz. 
metlller As. ehliyetname hn. 
tlyet cftzdanı 'le mektep ıaha· 

detnameleıl beraberlerinde ol· 
doğa halde ıobeye mftracaatları 

2 - Tam nktlnde mek· 

Ulusal 

Birlik 
Ccıııdelik siyasal gaseıe O~ 

Sahibi: Haydar Rılşd6 
Neıriyat müdllrii : 

Hamdi Nüz1ıe• 
Telef on: 2776 _ ,_,j 

ik:P"" Adreı : lsmir 
Beyler ıokaiı 

Abone şartları : 
700 kurut ıenelik 
400 .. altı ayblı 

ilin şartlal'I 
Resmi ilblar içi•~~ 
Maarif cemiyeti ;; 

btırosuna müracaat 
melidir. _#1' 

tebde bolonmıyacaklar hak· Hususi ilinlar : id.,-
kında kınonl mnameleuln bf 

hanede kararlaıtırı o" 
tatbik olanacığı UAn olunur. Basıldığı yer: ANA~O 

16 - 20 - 25 .. ~ı - -~ 
\.. ) matb~P~ 

Karacabey Harası mildOrloğOJJd:. 
Harada huıusi bir surette yetiıti~ilen beyaz tecrO~ 

relerinin müracaat edildiğinde reımi ve huımi mlle~ d• ı 
bara idare hey'etince kararJaıtınlan bedel muk•bıliD 
tenildiği kadar g&nderileceii ilin olunur. 

7 11 16 21 26 30 
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l S Meşlhluır ~ VV. F. H. Van sı Limitet vapur 
1 eferihisar ve Kara koç ılıcaları ~ Der Zee acentası 
1 ~AÇDLDD ~ ;; & f,o. 1 ((,~·~~ıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferihisarın :: DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
~İli ~ KOÇ ıhcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. ;; 

11 

MOREA" vapuru 24 ha
~ lı~· ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa = ziranda bekleniyor, 27 hazi
§ ır ve ha )' · b lk 1 d b - rana kadar fAnvers, Roter-
~ iatif d . va ısı a ının sene er en eri tecrübe ve -
~ SAK elerde ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR- = dam, Hamburg ve Bremen 
s: tifa ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine ~ limanlarına yllk alacaktır. 
~ l~eren banyolar olduğu sabit olmuştur. ~ ıı A VOLA " vapuru 8 tem-

I
s ~ ıca ularında mevcut kimyevi maddelerin =: muzda bekleniyor, 11 tem

ıeııııi b" = muza kadar Anvers, Roter-
~ ır tahlilden sonra elde edilen neticeyi aşa· -
!11Ya \ 5 . dam, Hamburg \te Bremen 

~ t.ı.. Yazıyoruz : -

l 
11uın ::: limanlarına yük alacaktır. 

.......;.,; unenin kimyevi terkı· bı' = SERViCE DIRECT 
Gl Birlitrede = DANUBIAN 

§ Gl ~a 2, 170 Gram Kdor sodyom = 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Tbe EJlerman 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 
Svvenıeadan beklenmekte· 

1 

dir . 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 1 

GI 0,300 ,, Kıloruptazyom TUNA HA TTl 
Gl ~g 0,100 ,, Kılorumağneıyom "DUNA" vıpuru 30 hazi· 

4 
a 0, 150 " Kılorukalsyon randa bekleniyor, Budapeıte, ,,.~--------

1 
S O Ga 

0 200 
Bratiılava ve Viyana için Satılık Piyano 

2 3 , " Kibritiyetikalsyon yük alcaktır. Alman marka her feyi 
ff G 3 Geliı tarihleri ve vapur- sağlam kuyruklu bir pi-

4 O Ga. O Ga 1,300 ~' bicarbanot dö şo lann isimleri üzerine mes'u- yano ehven fiatla 1atılık-

I
- S O Mı" liyet kabul edilmez. tar. 

8 0,250 ,, Kibritiyetimağnezyom Birinci Kordon, telefon Almak arzu edenler her 
i r Na 0,055 ., Biromür sodyom No. 2007 - 2008 gün sabahdan akıama ka-

~ 4,525 bir litrede bulunan maddeler dar ULUSAL BiRLiK ~ öztDrkçe: 
§i Gı . yekünu gazetesi idarehanesine mü-
~ tGrJ&ıın,. bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her ff caat etmelidirler. 
ı ıııı,!j, 1i{;,.<•k ve iç•cek•••i ta•• oıarak temin edil- er gün 
- bınınd RAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu Beş kelime yazıyoruz 
~ Sef •. her zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. l ~l11ı elcrılıisardan da her zaman otomobiller bulundu- -

31 -1'!.,, a tadır. 1 - Mevsuk - Doğru, Bel-

llllllffffllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1ÜıİıİUHllllllllllllllllllllllllllllllllllll., g:nek: Bu haberiu Bel· 
ginliğinde şüphe ediyo· 

~8tanbul ve 'frakya 
~ker Fbrikaları Tllrk Anonim Şirketi 

1ernıayesi 3,000,000Tork lirası 

rum. 
2 • Kurunu iıli - llkçağ 

Kurunu vuıta • Ortaçağ 
Kurunu ahire - Sonçağ 
Asrı hazır - Y eniçağ 

3 • Asri - Modern 

~bul ~Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 
4 - Zannetmek • Sanmak 

Zan • Sanı 
5 • Güzide - Seçkin 

Tt:.:J Q K iVE 

l 1 R/\~T 
BAN~ASI 

\ 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA~T--~O~Q 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (DiEel) 

markalı az kullanılmıı bir 
motar satıbktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. • Kitaplanmza Gftzel Bir 

Cilt, Hatıralannıza Şık 

Bir Alhtım, Ve 1&İr 

Cilt J,ıeri Yapbr· 

mak lateneniz : 

* YEN' KAV AFLAR • 
Çarşuında 34 Numarada 

· - Ali Rıza · -
M&cellithaneıine u;rayınıı. 

Öksftrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

3ksdrftli ffekerle 

rini tecrftbe edi 

niz •• 

Ve Pftrjen ~ahapın ~ 

en O.stftn bir mfta Q.) 
bil şekeri olduğu >OJJ 
nu unutmayınız. J) 
------0 
Kuvvetli mftshil ..-. 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrglln 

haplarını Maruf 
ecza depolarında 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk H•ıtalıkları 
Mütebuaısı 

''·inci Beyler SokaRı N. 68 
Tele on 3452 

-

·zıuı~eJe ruıse~Jew Efj ueıo 

!lesw!f U!Q!IS!leli apu!Jazn 

up~ıaw!Jdwo~ a11 feıeqwv 

- Jnunınq --- t'pJeıreıeqwe :ııııaw!Jdwo~ O<: a1. l - - r 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" UL YSSES "vapuru 18 haziranda gelip 20 haziranda An
vers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacakbr. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"ROLAND" motörü 23 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeais için ayda bir muntazam sefer 

"PELEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" T AMESIS " vapuru 18 haziranda lzmirden doğru Nev· 
yorka hareket edecektir. 

Yolcu ve yiik kabul eder. 
Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerden 

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

tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

11111111ı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~lzmir yün mensucatı= 
ITürk Anonim şirketi~ 
~ Bu mtıeuese, iki yQz bin lira sermaye ile ~ 
~ teşekldll etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 
~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait = 
~ lzmirdt- Halkapınardaki kumaş fabrikasını sabo ~ 
§ almıştır. Fabrika bftUln teşkilit ve tesisat ve mfts· = 
~ tahdimini iİe eskisi gibi l kanunusani 1935 ta· -
~ rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· ~ 
~ mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kumaş, batta· ~ 
~ niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· ~ 
~ line filikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = 
~ Bu mamulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak := 
=: ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satıe fab· ~ 
§ rika içinde yapılmaktadır. := 
~ Posta kutusu: 127 ~ 
:= Telgraf adresi: lzmir~-;Alsancak ~ 
~ Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
m11111111111111111111111111111111 ı• 11111111111111111111111111111111111111111111111111ııııı1111111 u• 
.-Sümer B3nk -1 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 
Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Sttmer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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ASON ·TE.LGQAFLAQ 
• • . ,, . . : -

Uzak şarktaki durum, gittikçe tehlikeli bir vaziyet almaktadır. 

Pekin' de mektepler kapandı. Japonya 
mukavemetsiz Çini eline geçirdi. 

japonlar, kimseyi dinlemiyerek ve beynelmilel muahedeleri yırtarak Pe
kin şimenditerlerini işgal etti. Halkın heyecanı büyüktür. 

lstanbul 21 (Özel) - Paristen haber verildiğine 
göre, uzak şarktaki durum, gittikçe tehlikeli bir şekil 
almaktadır. Şimali Çin, baştan haşa denecek ~erecede 
Japonların elinde bulunuyor. Pekin Üniversitesi, bil· 

tnn mektepler \'e resmi devair kapanmıştır. Memurlar 
çapulcu telakki edilip kurşuna dizilmcmek için Pekin· 
den kaçmışlardır. 

Pekin halkında gôrOlen heyecan, şimdiye kadar 
görOlmemiş kertededir. 

. 

Japonlar, beynelmilel muahedeleri yırtarak Pekin 

şimendiferlerini işgal ettileı·. 

Tiyençin bölgesine yeniden 50 bin Japon deniz as· 

keri gönderildiği gibi; Zchole de yeniden tayyare filo· 
ları gelmiştir. BogOnkü duruma gôre, Japonyri, Çin' i 
mukavemetsiz eline geçirmiş demektir. },ransız gaze
teleri, Japonyanıo, Rus sınırlar10a doğru yilrildOğünO 

yazıyorlar . 

Andlaşma 
Rusya • Romanya si· 

yasal mftnasehatı 
Istanbul 21 {Özel) - Rus· 

ya ile Romanya arasındaki 
konuşmaları müs..id bir 
safhaya girmiştir. Yeni and· 
laşma, iki devlet arasında 
bundan üç yıl önce konuşu· 
lan eıaslara göre yapılacak· 
tır. 

Büyük önderin yabancı Alman 
Zabitleri Londraya 

gidiyorlar 

Fransa 
Bfttçesinde 1 O mil· 

yarlık açık 
lstanbul 21 {Özel)- Paris· 

ten haber veriliyor : 
Fransız bütçesinde 10 mil· 

yar franklık bir açık vardır. 
Bunun 8 milyarı şümendil· 
ferler bütçesindendir. 

Fransa maliyesi, mütkül bir 
duruma düşmüş bulunduğun· 
dan geniş mikyasta taıar

ruflar yapılacaktır. 

ltalya • Habeşistan 
-Baştarafı 1 inci sahifede -
sonraya sıra beklemek, hiçbir 
yolcu vapurunun dayanacağı 
birşey değildir • 

lstanbuJ 21 ( Hususi ) -
Somali'deki ltalyan kıtaatın· 
da " Kolera ,, salgını baş 
göstermiştir. Ölenlerin ade· 
di hergün artmaktadır. 

c. u. p. 
Geneyön kurulu 

toplandı 
Ankara 20 (A.A) - C.H. 

Partisi geneyön kurulu dün 
toplanmıştır. Erzurum, Gi
reson, Gümüşhane illerinde 
bazı• ilçe yön kurullarının 

başkanlarını onayladıktan 

sonra, · halkevleri öğreneği· 
nin Türkçeye çevrim iıini 

bitirmiştir. 

Rus konsolosıı 
Sovyet Rusya lzmir cene· 

ral konsolosu, bu sabahki 
ekspresle Ankara'ya gitmiı· 
tir . 

Altınordu -K.S.K. 
Maçı Yapılmıyacak mı? 

Futbol heyetinin ve Fede
rasyonun tekrarlanmaıını 

kararlaştırdığı Altınordu-K. 
S.K. maçının geri bırakıla· 
cağını haber aldık. Altaylı
lar, bu kara~ın bir kerre da· 
ha tetkikini istemektedirler. 

bir gazeteciye diyevleri 
Baştaraft 1 inci salıijede • 

telakki ediyor. Birleıik A· 
merika cümburiyetleri bu a· 
partmanın en lükı dairesinde 
oturmaktadır. Eğer apartman, 
sakinlerinden bazıları tara· 
fından ateıe verilirse diğer· 
)erinin yangının tesirinden 
kurtulmasına imkin yoktur. 
Harb için de ayni ıey varit· 
tir. Birleşik Amerika cum· 
huriyetlerinin bundan uzak 

ları haset, aç gözlülük ve 
kinden uzaklaıacak şekilde 
terbiye edilmelidir.,, 

Atatürk bu sözlerini has· 
sas ellerile ekseriya yaptığı 
kuvvetli jestlerle tebaruz et• 
tirmiıti. 

- Türkiyede de Bolşevik· 
liğin yayılmasından korku· 
yor musunuz? dedim. 
Şu cevabı verdi : 
- "Türkiyede Bolş~viklik 

olmayacaktır. Çünkü Türk kalması ıayrikabildir . 
Atatürk ıu sözleri 

etti: 
illve hilkumetinin ilk gayesi1 halka 

- "Bundan baıka Ame· 
rika, büyük ve kuvvetli, 
dünyanın her yerinde alika
sı olan bir devlet olduğun
dan, kendisinin siyaıet ve 
iktisadiyat cihetinden ikinci 
derecede bir mevkie düşme• 
sine asla miisaade edemez." 

- Fikrinizce, Amerika 
adalet divanına iltihak et· 
meli miydi? ıualini sordum·. 
Dedi ki: 

- "Adalet divanına ilti· 
hak etmekle, Birleıik Ame· 
rika cümhuriyetleri ıüphesiz 
umumi sulhun idamesine 
yardım etmit olacaktı. Nil· 
fusu ve insani idealleri o ka· 
dar büyük olan bir milletin 
beynelmilel ihtilifların mus
lihane halli faslında aktif 
bir hisse almağı reddetmesi 
doj'ru değildir." 

- Öyle ise milletler ce· 
miyetinin sulhun muhafazatı 
için müessir bir vasıta oldu· 
ğunu zannediyor musunuz?. 
Dedim. 

- "Milletler cemiyeti he· 
nüz kat'i ve müessir bir 
vasıta olduğunu isbat etme· 
miştir, dedi. Diğer taraftan 
milletler cemiyeti bugün bü· 
tün milletlerin müşterek 
gayenin tahakkuku için ça· 
lııabilecekleri yegine teşki· 
littır." 

On dört milyon Türk ta· 
rafından vatanlarının kurta· 
rıcısı olmakla tanınan idea
list Atatürk devam etti: 

- " Şuna da kaniimki 
eğer devamlı sulh isteniyor· 
sa, kütlelerin vaziyetlerini 
eyi Jeıtirecek beynelmil ted
birler alınmalıdır. insanlığın 
hayatı umumiyesinin refahı, 
acılak ve tazyikin yerine 
ıeçmelidir. Dilnya vatandaı· 

hürriyet ve saadet vermek, 
askerlerimize olduğu kadar 
sivil halkımıza da iyi bak· 
maktır. Türkiyede iısizlik 
yoktur. Milletimiz efradı boş 
zamanlarında sıhhi dinlenme 
imkanlarına maliktir. 

- Türkiye neden boğazları 
tahkim etmek istiyor? ıualini 
sordum." 

- .. Tilrkiyenin boğazları 

açık bırakmağa razı olduğu 
Lozan muahedeaindenberi 
dünya vaziyeti ve bazı şerait 
değiımiıtir. Boğazlar Türk 
arazisini iki kısma ayırır, bun· 
dan dolayı bu deniz geçidi
nin tahkimi, Türkiyenin em· 
niyeti ve müdafaası için çok 
ehemmiyetlidir. O ayni za· 
manda beynelmilel münase· 
batın. can alıcı bir unsuru-
dur. Anahtar vaziyetinde 
böyle mühim bir yer, her 
hangi sergüzeıtçi bir müte· 
arrızın keyfine ve merhame· 
tine bırakılamaz. Türkiye, 
muhtemel sulh bozucularının 
birbirlerile harbetmek için 
boğazlardan geçmesine mani 
olmaya mecburdur .. , 

Kusursuz smokinin altında 
geniı omuzları doğruldu: 

- .. Türkiye buna asla 
müsaade etmiyecektir." Dedi. 

Kamil Atatüık' e; neden 
diktatör diye çağırılmaktan 
hoşlanmadığını sordum. 

- "Ben diktatör değilim, 
dedi. Benim kuvvetim oldu· 
ğunu söyliyorlar. Evet bu 
doğrudur. Benim arzu edip 
te yapamıyacağım hiç bir ıey 
yoktur. Çünkil ben zoraki 
ve insafsızca hareket etmek 
bilmem. Bence diktatör, di· 
j'erlerini kendisine ramede· 
nedenir. Ben kalbleri kırarak 
de;il, kalbleri kazanarak 

istanbul 21 (Özel) - Ge
nel savaş esnasında Lond
rada esir olarak bulunumuş 
olan Alman zabitleri, eski 
lngiliz muharipleri tarafından 
Londraya davet edilmişler· 
dir. Bunlar, bu hafta içinde 
Londraya gidecekler ve ha
raretli surette karşılanacak· 
lardır. 

Tecim andJaşması 
lstanbul - Fransa ile te• 

cim uzlaşması akdetmek Ü· 

zere bir hey' etimiz pazarte· 
si günü Parise gidecektir. 

Yunanistan'da 
Gôkten dftşen taş 
Yunanistan'ın Mağara mev· 

kiinde düşen Haceri semavi 
{Gök taıı) hakkında Atina 
rasathanesi tetkikatta bulun·. 
muş ve gazetelere şu izahatı 
vermiştir: 

"Haceri semavinin denize 
düşmesi, ilmi tetkikat yapıl· 
masına imkan bırakmamış· 

tır. Bu taşlar, zaman zaman 
kürrei arzın boşluğuna kaç· 
makta ve muhtelif yerlere 
düşmektedir. Netekim 1932 
yılında, Giridin Galata kö· 
yüne ve deniz kenarından 

500 metre uzaklıiına göl.:
ten büyük bir taş düşmüş 

ve bunun düımesini, bir 
bağcı yakından ve tamamen 
gördüğü gibi düştüğü yeri 
de tesbit etmiş ve hükume
te malumat vermiştir. 

O zaman yapılan tetkikat· 
ta, bu taıın, çelik ve demir 
madenile karışık olduğu ve 
toprağa düştükten sonra da 
büyük bir hendek açtığı ve 
iki parçaya ayrıldığı görül
müştür. ,, 

hükmetmek isterim.,, 
O, GRzi; yani, muzaffer 

olmuş, üvananı da sevmez; 
ona halk tarafından verilen 
ve Türklerin babası demek 
olan "Atatilrk,, diye çağırıl· 
maj'ı tercih eder. 

lstirahatta iken yüzü, sert 
dudaklı ve trajiktir. Neş'eli 
olduj'u zaman bile gözleri 
çelik parıldamasını muhafaza 
eder. 

Mesut olup olmadığını sor
dum. 

" - Evet, dedi. Çilnkn 
muvaffak oldum.,, 

Dıvarı aşarak 
Sevgilisini görmeğe 

gitmiş 
Alsancak'taki ltalyan has· 

tahanesinde bir vak'a ol
muştur. Alsancakta oturan 
Ismail oğlu Mustafa, öteden· 
beri aşıkı olduğu Civani kı· 
zı blandayi görmek ıçan 
hastahane dıvarını gizlice 
aşmış ve içeri girerek ora· 
da rast geldiği papaz Faus· 
tayı ve lslandayı ölümle teh· 
did etmiştir.Zabıta, bu vak'a 
hakkında tahkikata başla· 
mıştır. 

Falcılık 
Piyaloğlu hanında bulunan 

Hüseyin ve Salih'e ayna fah 
açan kız Melek ile Esma za· 
bıtaca cürmü meşhud ha· 
linde yakalanmıştır . 

Türk· Iogi liz 
1'ecim andlaşması yil· 

riltftlftyor 
Türk·İngiliz tecim andlaş· 

ması, bugünden itibaren yü
rütülmeie başlanmıştır. Bu 
hususta Gümrük ve inhisar
lar bakanlığından gümrük 
genel müdürlüğüne dün ak· 
şam saat 17 de emir gel· 
miştir. Bugünden itibaren 
itibaren İngiliz mallarının 
gümrükten çıkarılmasına baş· 
lanacaktır. 

Cır· cır böceği 
Toplamağa çıkmış 
Karşıyakada Şeref sokağın· 

da oturan lbrabim oğlu 13 
yaılarında Hilmi, cır • cır 
böceii toplamak için çıktığı 
ağaçtan düşerek kolunu ve 
bacaklarını kırmıştır. Hilmi 
derhal memleket hastanesine 
kaldırılmıştır . 

45~ 
• 

Hizmetçisio• 
Kızgın maşa ile 

dövmnş 
Karşıyaka'da Güzel. ; 

kakta oturan KaınU r'. 
Zühre, yanında hizaıet ,, 
eden 7 yaşlarındaki Art;,. 
fena halde dövmüş ve ~ 
gın maşa ile bacaklarıOI -• 
mıştır. Zabıta, bu vicd,..... 
bayan hakkında takibat 1" 
maktadır. , 

Mussolini-YeftıÇ 
Mnlakatı pazar goo• 

Istanbul - Mussolioi·Y~ 
tiç mülakatı, 23 hazirao ~· 
zar günü Venedik'te ol• 
tır . ~ 

Manisa asJiye hukuk 
kimliğinden: ; 

Manisanın Lala pati ~ 
hallesinden Ali oğlu y• V 
Mehmet usta tarafınd•D tf' 
rısı Mustafa kızı ffOsll , 
aleyhine açılan 935.771 ~· 
marada kayıtlı boşaoaı• la"' 
vası üzerine icra kı ~ 
tahkikatta mezburenio lf 

metgihının meçhul kalaı-=., 
sebile Mehmet ustanıD ~ . .,. 
sının üç senedenberıabJ"' 
bulunması ve ikameti f 
meçhul kalması dolayııil• I'! 
finmenin imkinı oJmad•;,a: 
dan boıanmıya kara~ ~6" 
mesine dair olan ıı~ 
sureti mahkeme divaD ~ 
sine talik edilmiıtir. !~ 
ilandan itibaren J O giiD ı ' 
cevap vermesine ve Y'~ 
muhakemede 3.7.93S ~ 
ıamba gilnü ona talik ~ ~ 
bulunduğundan yevmı ~ 

kürde Manisa asliye la~ 
mahkemesinde bizzat ddİ 
bulunması veya mu,. '
bir vekil göndermesi illi~ 
tebliğ makamına kaim 0~ 
üzere ilin olunur. 1 

lzmir Eşrefpaşa hastanesi ser 
tahabetinden: . ~ 
Eırefpaşa hastanesinin eksiltme usulile temin 0111•~ 

ilin edilen 2500 kilo dana etinin ilin edilen ekıilt~~~ 
alıcılar müracaat etmediğinden 21-6-935 gününden ıta. ~ 
10 gün müddetle eksiltme uzatılmıı olduğundaD 11 

'-' 

olanlar 1-7-935 gününe rastlayan pazartesi günü saat ~Jf 
12 ye kadar muvakkat teminatlarile beraber Izmir 'ı? 
encümenine gelmeleri ilin olunur. 18 

lzmir Muhasebei Hususiye Mndor 
loğnnden: 
Bedeli eabıkı 

Ltra 

110 lklçeemellk caddesinde :151 numarala bhvehıae 

30 NamaıgAhta 46 numaralı dakkin . ı#I 
,tı ,,,, . 

Yukarıda yerleri göıterllen ldarel huıuılyel vllAyete ıl~ 

lar 1 haziran 9:15 tarihinden itibaren 31 may11 93t) 1' ,1 
kadar tıç yıl maddetle kirayı verilmek Gzere temdld~o llA~ f' 
len artırmıya lltekll çıkmadığından bunların bir ay içlO 
zarlıkla kiraya verllmeıl uygun görtllmtııtar. el 

lıteklllerln 19 haziran 935 tarihinden 18 temmuz 93S f 
bine kadar encflmenln toplandığı pazartell ve perıeJJJbla*~ 
lerlnde &aat 9 dan 12 ye kadar yatıracaldan depozito ':ıııf' 
ları veyahut banka mektobları ile birlikte encftmeol :sJl ~ 
mflracaatları. ~( 

lzmir Muhasehei Hususiye Mil(J 
loğnnden; 

Bedeli Verilen 
eabıkı bedel 
Lira Ura 
110 55 Kemer caddeııl 3.6 na. lı dokkAD dO~ 
Yakanda yeri gösterilen ldırel ba11aılyel vllAy,,te ılt ~j, 

1.6.935 tarihinden itibaren 31,5,938 tarihine kıd•r ,,,,. 
mOddetle kiraya 1ferllmek: üzere uzatılan artırma oed "4'. 
beher yıllığına verilen 55 lira bedel haddi ltylk görOllll~~ 

.oı., ... JJ 
den bir ay içinde pazarlıklı kiraya verllmeıl uygao " ~ f 
tar. lıteklllerln 19.6.935 tarihinden 18.7.935 ,tartblOe ;' 
encGmenln toplandığı pazmrteııl . ,, perıembe gGnlerıode ol ti 
dao. 12 ye kadar vatıracaklan depoılto makbasları ııe>"1'8ıı 
ka mektubları ile birlikte eactlmeae mlraoaatları . 1 


