
Amerika 
Seyyahları geliyor 

lıtanbul 10 (Ôzel) - Nev· 
york'tan Avrupa'nın muhte· 
lif limanlarına utramak llze· 
re 25 bllyllk vapur hareket 
etmek llzeredir. Bu vapurlar 
seyyahla doludur. Bet yıldan 
beri ilk defa olarak görlllen 

O•ı ;lçirrai: Zelcdi bu aeyabat hareketi, ekono-
' lal (A.A) - Yeni mik buhranın Amerika'da 

4- ~~ •I .. Zekli aaaldıj'ana delildir. Seyyahla· 
-...... Moakovaya ı rm bir kıımı Tlrkiye liman· 

ı.,... da ap1acakbr. 

• ULUSAL • 

Mwavva' dan 
teıi tarahndan [tetkik edile· 
ceji tarih olan IS Ajaıtoı· 

tan enel baılanmaıı arıuunu 

bir s8rünill 
ı&ıtermektedir.! Bu ıaretle 
uluılar ıoıyeteıi bir emri 
vald kar1111nda kalacaktır. . ···••··· ·-------Tork • Fransız 

Tecim anlaşması ko
nuşmaları başladı 

Pariı, 9 ( A.A) - Tecim 
bakanı, Tllrk • Fran11z tecim 
gihlltmelerinin açdma11 tö· 
reninde baıkanhk etmiıtir. 

Bakan yanında Faik Kurd 
oğlu bulunan Suad'•n baıkan· 
Jıjındaki Türk heyetini ıe· 
llmlamıı, ıeçenlerde Tllr· 
kiye'ye yaptıjı ıeziyi habr· 
latmıı ve heyete Fraaıız 
h&kOmetinin bir uzlaıma 
elde etmeji dilemekte ba· 

Ş. Karahisarda 
Kızılay haftası 

Ş. Karahiıar 9 (A.A)- Ba
rtın ıaat 14 te K111lay iye· 
leri Halkevinde toplanarak 
kuruma fazla gelir getirmek 
duyguıu ile haftanın Atuı· 
toı ayı içinde yapılma11 ve 
hafta ıonunda gençlerden 
bir kurul tarafından Kızılay 
adına bir mllıamere verilm· 
meai için bir proıram onay· 
landı. 

lundatu 
vermiftir. 

hakkında inanç 

TOrk • Fransız tecim anlaş· 
ması konuşmalarına Paris'te 
başlanmıştır. Fransa tecim 
bakanı açllma törenine baş· 
kanlık etmiştir. 

Iskenderiyeden 240 Mısır lirası gön
derildi. SamsonluJann yurt severliği 

B~bakanımız tayyarede 

Ankara 9 (A.A) - Sam· teblikeıini yoketmek içia 
ıuaun 69 kiSyOnOn Uitün ti- memleket dııındaki ıoydaı· 
retmeleri bir toplantı yapa· larımıı araıında da çabıma
rak bava teblikeıini yoket· lar baılamııbr. lıkenderiye· 
mek içia UHllnlerinden her deki kardeılemiz ilk topla· 
yıl yüzde ikiyi hava kara· dıkları 240 M11ır lira11nı 
muna b1rakmayı kararlaıtır· Tilrk bava merkezine ıln· 
mıtlar •e ba karara b&tiln dermiflerdir. Yabancı llllre
tlltln tlretmenlerinia aymau lerdeki yurttaılar1m11ııa ala
dilejiacle balaamaflardır. terdikleri dayıaalak deria bir 

Ankara 9 (A.A) - Hava ilıi ile karplaamıftır . 
• •• 

Tflrk • Sovyet dostluğu 

Celili Bayar Mosko
vaya hareket etti 

•• 
Ekonomi bakanımız hareketinden 
evvel A.Ajansına beyanatta bulundu 

lıtanbul 9 (A.A) - Sov· 
yet Ruıyaya Tllrkiyenin ıev
gilerini götüren ekonomi ba· 
kanı Celil Bayar, hareketin· 
den evvel Anadolu Ajan11na 
atağıdaki diyevi vermiıtir: 

- " Büyilk doıt memle· 
kete gitmekten duyduğum 
kıvanç çok derindir. Sovyet 
uluıana Ttirkiyenin ıaygı ve 
aevıilerini eriıtireceğim. 

Biliyorsunuz ki aanayileı· 

me alanında Sovyetlerle 
yaptığımız emek birliği, ıon 

zamanlarda çok gtizel ıo· 
nunçlar vermiıtir. 15 sene· 
denberi bu bllyllk komtu· 
muzla her vakit artan bir 
doıtlulr, çabıma birliği yü· 
rllttlk. Bunun ekonomıal 
aİanda belirmeleri de çok 
verimli olmuıtur. Yeni kal· 
kanma pllnımızda Sovyetlerle 
ayni tekilde el biıliti ede· 
cejimize itkil yoktur. 
Sovyetlerin ekonomaal alan 

daki blyllk baıaraldarıaı ye· 
rinde ve yakından ılrebile· 
cejim için çok ıeviniyorum. 
Api kalkınma yolunda yll • 
rlyen alularamıı tanıııı 
•• • ........ ,... ..., laahlt 

Cel4l Bayar 

fayda ı&recektir. T&rkiyeden 
ayrılırken, ıimdiden birleıik 

cumurluklara ve onlann 1a • 

)'in ylnetıerleriae IODIUZ 

aevailer yoUanm.,. 
lıtanbal 10 (0,el) - Eko· 

nomi bakanı Celil Bayar 
bug&n Odeıa yolu ile Moı· 
kovaya hareket etti. 
Celil Bayar'a, Slmer bank 

direktirll ile it banka11 eli· 
rektlrll refakat etmektedir· 
ler. 



Savaş istiyen devletlerin kullandıkları kalkan! 

Mi i' do'ııun çocukları Rus-
y a'ya çullaııacaklar mı? 'tlll~ . JI· ~ ıf ' 10 Temmuz - 1935 .. Yazan· 

·rota, talakat ve kurnazlıkla J. apon· ' Tefrika No. 98 ti 
Harb alevlenmişti. Türk ordusu hücuma geçmiş, s0"

9 japonya dış bakanı 
ya'nm emperyalist fi drlcriui örtmeğe çalışıyor 

Londra ( Özel ) - ikinci Donanmamıza gelince, 922 
l d•·· kolları geniş bir çevirme hareketine başlamış ar ,._. 

bir Rus· Japon harbı arefe· yılında Amerika'nın teklif-
sinde miyiz? Bu sual, h~il· lerini reddetmiyerek en kuv· 
tere genel efkarını ve siya· vctli zırhlılarımızı bir tarafa 
sal mahafilni ciddiyetle meş ter kettik. 27 de de Cenevre 
gul etmekten hali kalma· de az fedakarlık gösterme· 

maktadır. dih. 
Baron Tanakanın yıllarca Sütün bunlardan anlaşılı· 

':J - Müteessir olmamaklığı· 
nızı rica etmeğe geldim. Bu 
gece, hazreti lsayı rüyada 
gördüm. Harbı muhakkak 
kazanacağız!. 

Kraliçe, acı, sert bir kah· 

dünüz ha? Ve bu sözlerden 
Ve bunu söylerken sınır· \ derhal huzurdan çıktl· 

leri boşanıyor, içinden bir .*,. . . 
hayret dalgası kopuyordu. Harp alevlenmı~tı · 1 . 

Ayağa kalktı; papasa doğru Türk ordusu huculP ,,_. 
t S.. · kolları, .r 

yaklaştı: mış ı. uvarı . e b•'" 

evvel tanzim etmiş olduğu yor ki, Japonya, sulh istiyor. 
proje, değişmiyen ve hergiin Bununla beraber ulusal işi· 
ilerliyen bir yasa halini al· ınizi de korumak, en büyük 

mıştır. Japonyanın en büyük • öde\·imiz.dir . ., 
askeri kumandanları, bu pro· Çok ince ve olgun bir dip· 
jeye göre bütün planlarını lomat olan Japonya dış işleri 
yapmışlar ve 4 yıldan beri ' bakanı, Japooyanm hakiki 
tatbikat sabasına geçmişler- çehresini örtmek için bütün 

d
. talakatmı sarfelmekte ve hiç 
ır. 

J
aponyamn, şu üç dört yıl bir fınatı kaçırmamaktadır. 

M. lli1ota h k'k . k 
içinde uzak şarkta yapmış Buna rağmen, a ı atı sa · 

silablarımızı azaltmak husu- k z· J olduğu işler, inıana hayret lama güçtür. ıra aponya-
sunda büyük fedakarlıklar ·· .. b' · d R ' verecek dereceyi bulmuştur. nın, gunun ırın e usya ya 
yaptık. Ordumuzu bir ham· · · ı· " d" )" Mançuri, tamamen Japonya· taarruz ıçm gece ı gun uz u 

nın bir müstemlekesi halini lede 225 bin kişiden 140 çalıştığı gün gibi aşikardır. 
bine indirdik. Halbuki, almış, şimali Çin ise, Mika· Dahili emniyet, savaş Mançuri'yi Yunanistan'dan ~ do çocuklarının siyasal nüfuz emelleri besliyen devletler 
üç defa büyük olan Sakalin 

ve kontrolü altına geçmiştir. için bir bahane olmuştur. 
adasını . (adanın yarısı Ja- d k Jk 

J
aponya, artık hiçbir şeyden Bir sabah uyku an a ar-ponya'ya, diğer yarısı Rus· 

korkmamakta ve pervasızca ya'ya aittir.) Formozi ve ken, Almanyanın battık dev-
bütün planlarını tedrici su· daha bir çok müstemleke- Jetlerine taarruz ettiğini, Ja· 
rette tatbik etmektedir. Şim· lerimizi ve dahili emniyeti- ponyanın Rus hudutlarına 
di yalınız Japon casusları va· mizi korumak mecburiyetinde dayandığını görürsek, hayret 
sıtasile Mongo1istanı ayağa bulunduğumuz bir zamanda etmiyelim. Ne yapsınlar, da
kaldırmak ve Rus hudutla· ordumuzun 85 bin neferini bili emniyetlerini ancak bu 
rında tahrikat yapmak işi kadrodan çıkarmak bir suretle temin edebilecekler· 
kalmıştır. Ucu bucağı bulun· mes'eledir. diri.. 
mıyan bu muazzam kıt'anın ._ ........ .._. ____ _ 

birgün Mançikonun eline geç· Knrkunç h~diseler 
miyeceğini kim temin ede- ' A 

bi~:!onya erkiinıharb;yesininJaponya da seylap, 
yapmış olduğu son hazırlık· 

1 lara b~~.ılırsa:.Jap.o_nordulan, A ıııanva'da zelzele 
azamı uç gun ıçmde Rus . 
hudutlarına dayanabilecek
lerdir. 
Sovyetler;bir Rus· Japon harbı 
çıkmasın diye, daima soğuk 
kanlılıkla hareket ediyorlar. 
Netekim barış sevcrliklerini 
ispnt için şark şimendiferle· 
rini kolaylıkla terk etmişler
dir. Maabaza, Vladivostok 
limanı ile Sakalin adası mes· 
elsinden Rusların gürültüye 
pabuç bırakacakları z~nne-

dilmemektedir. Bununla bera
ber, japonyanın gerek VJa
divostokta ve gerekse Saka· 
lin adasında gözü vardır. 

Vjadivostok, askeri husu-
sat için olduğu kadar, Saka

lin adasındaki petrollar da 

japonyaya çok lazımdır. 
Japonya dış işleri bakanı 

Hirotü, Japonya'nın genel 
durumu hakkında vermiş 

olduğu son diyevde şunları 

söylemiştir: 

" - Japonya harb etmiye· 

cektir. Bu sözleri söylerken 
bütün Japon milletinin ter
cümanı oluyorum. 

Biz sulbü sevdiğimiz için
dir ki şimdiye kadar çok 
büyük fedakarlıklarda bu
lunduk. Bir devletin, şu za· 
manda büsbütün silahları 
terkedebileceğini düşünmek 
budalalıktır. Esasen uluslar 
kurumu esas nizamnamesinin 
8 inci maddesinde de silah
ların, büsbütün bırakılması 
değil, tahdidi iltizam olunu
yor. 

Biz, genel savaıtan sonra 

-~·---japonya'da 14 köprü yıkıldı, Al· 
manya'da her taraf sallandı 

dünyada vukuagelen zelzele· 
lerin en şiddetlisidir. Kantrah 
havalisinde birçok evler ha
rap olmuş ve kiliselerin çan 
kuleleri yıkılmıştır. 

Japonya'da son yağan 

yağmurlar, büyük zararlara 
sebebiyet vermiştir.Kito ha· 
vaJisinde yağmurların şidde
tinden 14 köprü yıkılmıştır. 
Nizo ve Sanzoda 30 bin 
kişi, Ozakada 20 bin kişi 
seJler altında kalmıştır. Bin· 
lerce hektar arazi suların 
hücumuna maruz kalmış ve 
mahsulat mahvolmuştur. 
Telefon ve telgraf mubabe· 
ratı bir haftadanberi inkitaa 

Tirenbergte ilk sademeler 
o kadar şiddetli olmuştur ki, 
halk bir infilak vukubuldu-
ğunu zannetmiş ve büyOk 
bir telaş içinde kalmıştır. 
Kahvehanelerde birçok kim· 
seler, saodalyaların üzerinden 
düşmüşlerdir . 

uğramış bulunuyor. Zuribte kiliselerin çanları 
Almanyada vukubulan son kendi kendilerine çalmağa 

zelzele, 1911 yıbndaoberi başlamıştır. ··-issizlik 
' Alnıanyada gon-

deli k ler çok düştü 
Almaoyada amele gündelik

leri son derece cıüşmüş bir 
haldedir. Bundan dolayı halk 
arasında memnuniyetsizlik 
baş göstermiştir. Ticaretoda
larmca yapılan son bir ista-
tistiğe gör'e, bir amelenin 
gündeliği 1929 yılında vasati 

olarak 54 mark iken bu mik
tar şimdi 22 buçuk marka 
kadar düşmüş bulunuyor. E· 
konomik işlerle uğraşanlar 
bu durumun, Alma~ya için 
iyi bir alamet olmadığı ve 
işsizliğin bir kat daha ço· 

Tifo 
Roma' da 1700 

musap var 
Roma - lslefaoi ajansı· 

nın verdiği malumata göre, 
Roma'da her sene bu mev· 
simde tifo hastalığı baş 
gösteriyor. Bu yıl ise, tifo 
musapları geçen seneye nis
betle çok fazladır. Haziranın 
iptidasından nihayetine ka· 
dar tifoya yakalanmış olan· 
larıo adedi 1700 kişidir. 
Bunlarm önemli bir kısmı, 
bütün ihtimamlara rağmen 

ölmüştür. 

ğalacağına delil sayılabile

ceğini söyliyorlar . 

kaha attı: 
- }:\unları kime söyliyor

sunuz?. Sizin lsa ile bir mü· 
oasebetiniz mi vardır ki?. 

Papas, bu istib~anın tok· 
luğu karşısmda sarardı. 

Evet, kraliçenin bu sözle

rinde açık bir hakaret vardı. 
Kraliçe hala, kahkahalarla 

gülüyordu: 
- Demek ·didi- İsayı gör-

özUirkçe: 

Heı· ~ün 
Beş kelime ,·azıyoruz 

-47 -
1 · Şayia - Yayıntı 

Örnek: Halkı Yayantılar· 
la sinirlendirmek doğru 
değildir · · 

2 - Rivayet - Söylenti 
Örnek: Sofyada dolaşan 
Söylentilere göre hüku
met tekrar değişecektir 

3 - Sulhperver Barışçıl 
Örnek: Biz Barışçıhz, 
fakat aymaz değiliz. 

4 • Gafil • Aymaz, boş, dal-
gın 

5 - Rükn - Örkün 
Örnek: Hükumet Örkün-
terinden birinin söyledi· 
ğine göre .. 

NOT: Gazetemize gönde

rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Osmanlıcaları kullanıl-
mamasını rica ederiz. 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

motör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur . 

- Bunu başka yerlerde korkunç bir çevırın !tt' 
tekrarlamayın! Senin ne pis ketine başlamışlardı. 1~ / 
ne iğrenç bir mahluk oldu- ki gölün durgun, bulıO blf 
ğunu anlıyanlar karşısında ları, güneşin altıPd• ~· 
bunları tekrarlama! bir gümüş tabloyu 

Papas, bu hakaret karşı· yordu. ,# 
sında duramadı: Haçlılar, sağdaPı ,S. V 

- Benim pisliğim· de, iğ· inen bu zorlu, yarıllP rf; 
rençliğim de bir ortağım var- yanılmaz dalgaya ~'0,İ-tİ 
dar. Anlatabiliyor muyum,Kra· kuvvetlerini sarfedıY ı6fd' 
liçe!. Ova, insan bayv•

0
,jb1'if' 

Bu kadarına da artık ta· lerile doluyordu· Ç :JI 
bammül edilmezdi. Fakat iniltiler.. Küfürler, 
kraliçe, fazla ileri gittiğini göklere çıkıyordu:· c,8' 
anlamıştı. Akşam vaktiydı.. dar 

- Çıkınız def olunuı.t uzak, silik ufuklar• ~ 
Sizi görmek;en nefret edi- yanık bir ~lıP~ıljt I 
yorum. Sizi görmeğe daya· ile sarkmıştı. Hıç ~u Jod/ 

. d Bü "k bır o 
namıyorum, def olunuz! mıyor u.. yu 

P b
"t" .. , tkA 1 luk vardı. 1 .!, apas, u un cur e art· u oC J 

ğını takanmıştı. Kraliçenin Türklerin taarruı c' 
v ·ı· k d d B .. ber şef huzurunda egı ır en. ay ı. ugun, . cıu.· 

- Kadınlık - dedi • dün biteceğine benzıyor ,,.~ ~ 
kuca~ına .. at~.~ .~a bütün ~~: Kudüs kralını.o b~,liÇ/ 
raretıle optugu ve sevdıgı suvari müfrezesı; k :.!_ 
bir erkeği, böyle koğa bilir. d l "kmüt kr• . .1 ça ır arını so 1 pr 
Kedinin karnı duyduktan d' 1 • • aklarıtlı , k 

1 
! ne ıme erını, uş 

sonra mes ele a maz d•" ' 

Londra'da 
Talak davaları ço· 

ğalıyor 
Londra ga~etelerinin ver

dikleri malumata göre, ln
gilizler arasında da talak 
fikirleri uyanmıştır. Yapılan 
son bir istatistiğe nazaran, 
geçen ay içinde Londra hu· 
kuk mahkemelerine talik 
için günde 300-375 kişi mü· 
racaat etmiştir. 

Vilayet encümeni 
Vilayet encümeni bugün 

toplanmış ve vilayete 
aid muhtelif işlerle meşgul 
olmuştur. 

lamış, göl kenarın 1off. 

bir yol üzerinde dur:~~ 
Karagibı da kaçır•~,I" 

Varlıklarından o:d ... 
bugün sarfediyorl• 

Saliheddin, batt•;Ofı 
ince bir zırha bOrlill d• 

k•••" lıcmı çekmiş, ar ., 
yüz atlı ile, ordu5u

11
:, 

keıiode, düşoıan 
doğru atılmıştı.. . l:JIS 

Düşman ceph~9''ıı•" 
kamette öyle bır dOI 
gösteriyordu ki, l{u ,,tı· 
vaziyeti kavrayaıP•os 
oluyordu?. ti 
Akşam basoııştl· 

dinmiyecek miydi?· Jıil 
Bir aralık, yaoı0~1 ' 

biri bir çığlık attı· ıı•''~ 
lstanbul evkaf müdürlllğüııden: - Haşmetpeoab 

tadilen ı'n!llası Kaçalım!.. ·,di: Beyoğlunda mis sokağında 1 oo. lu binanın 
eksiltmeye konmuştur. 

., K l b çefı / ra , aşını •"'' 

A - Keşif bedeli 22134 lira 70 kuruştur. . 
B - Şartname ve projesi 1 lira 12 mukabilinde lstanbul 

heyeti fenniyesinden alınır. 
C - 'Eksiltme 22 temmuz 1935 pazartesi günü saat 16 

da evkaf müdürlüğündeki idare encümeninde yap>lacaktır. 
D - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
E - Muvakkat teminat 1661 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin mimar ve mühendis olma· 

ları ve bu gibi yapı işlerini iyi bir surette yaptıklarına dair 
vesaiki ibraz eylemeleri lazımdır. 2·6-10-14 1955 

lzmir ithalat gümrttgü müdür-

lüğünden:. 
Adet 

1 Kuzu derisinden mamul gocuk 
Balya 

1 ipek çizgili yün mensucat 
Çuval 

45 Sulfat dö sut 
250 Su kireci 

Gr. 
500 

580 

Kilo Liste oo. 
3 121 

95 

4240 
12500 

127 

123 

Yukarıda yaz.ılı eşya barice götürülmek üzere 16 temmuz 
935 gününde satılacağından taliplerin o günü lzmir 
ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 10-15 1925 

Ark0~1 

Ulusal 

Birli1' 
_.,,, ~·_,J 

Go.ndelik siyasal ~a ()1"" 
Sahibi: Haydar il ... 

• .. diiriJ · 
Neşrıyat mll .. bel 

Hamdi NüS116 i 
Telef oıı: 2 . i~ 

Adres : lıll'1' 
Beyler sokağı . 

Abone şarılo'' · 6~ 
700 kuruş selle ,1~~ 
400 .. altı 

ilan ş~~=.J 
,,_ı r ıçl ~ 

Resmi iliw~ .,ti ",/ 
Maarif ceoı1Y '-''t 

bürosuna ııınt8 ... 1 
l'd' ·' me ı ır. . 

Hususi ilini•' ·~OO~~ 
rl•f 

hanede kar~ ~~ 
Basıldığı yer ,,. 
matbaaıı 
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:;::::: - 0 Z acentaSl muzda Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman· 1 Bu·· yu·· k Pı· yangosu = e&r Co:.Je. e ları için yilk alacakbr. E Cendeli Han. Birinci kor- "HERMES " vapuru 10 temmuzda gelip yiikUnü boşalt-
~ Ş - don. Tel· 2443 tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına hareket 1 İnıdiy.e Kadar Binlerce l(işiyi - DEUTSCHE LEVANTE LıNIE General Steam Navigation edecektir. 
~ - "VVINFRIED 8 Go Ltd. " ORESTES " vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar ;::§ Z • • . = ,, vapuru 8 ~ engın etmıştır - "PETREL,, vapuru tem- Aovers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
~ • = temmuzda bekleniyor, 11 muzda Londra için yükleye- yük alacaktır. 
~19.cu tertip 3.cü keşide 11 1'emmuzdadır temmuza kadar Anvers, Ro- ccktir. SYENSKA ORİENT LİNİEN 
;::: = ter dam, Hamburg ve Bremen Ellermao Linyn Ltd. " SMALAND ,, motörü 7 temmuzda Hamburg, Copen-

IBüyü k lkt"amİ ye: 50,000 Liradır - için yük alacaktır. "RUNU,, vapuru 12 tem- hagen, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
;::§ - " ALIMNIA " vapuru 20 muzda Londra, Hull ve An- limanlarına hareket edecektir. 

~ Ayrıca: 20,000, 12,000, 10,000 lira ik- = temmuzda bekleniyor, Ham- versten gelip tahlıy~de bu· "VASALAND,, motörü 18 temmuzda Roterdam, Ham-
;;:: nı· ] - b A 8 d lunacak ve ayni zamanda burgn, Copenhage, Dantzıg, Gdyoia, Göteburg, Oslo ve Is-;;:: _!ye erle(20,000) liralık rnilkntat vardır. urg, nvers ve remen en a. ,_ Hull için yük alacaktır. kandinavya limanları için yük alacaktır. 
_'1/Jllllllflllllll ~ yük çıkaracaktır. " DRAKO " vapuru 29 SERViCE MARITIM ROUMAIN 

-....: llllllfllllllllJlllll.lllllllflllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllll\\W JOHNSTON VV ART EN LI- Garbi Akde:ıiz için ayda bir muntazam sefer 

il • NES LTD - LIVER L " PfLEŞ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
.__ 1 PU temmuzda HulJ, Anvers ve 

anı Rü t r t w fh 1 Londradan gelip tahliyede za S em 10 ogra ane Ve "DROMORE " vapuru 4 Malta, Marsilya, ve Barselon için yük alacaktır. 
bulunacak ve ayni zamanda 

~ t w f" J temmuzda bekleniyor, An- Yolcu ve yük kabul eder. 
ıo ogra ma zeme mağazası vers ve Liverpoldae yük çı· Londra ve Hull için yük NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

11 • alacaktır. 
I'. anıza Rilsıem beyin Joıoğraj7ıuflesı, lzmirde erı karıp Burgas, Varna, Kös· lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 
ıotolh.af k k·' h b z b • d Doyçe Levante Lioiye 0 ' çe me ~e ıö ret ıı an ır san aı ocagı ır. tence, Galaç ve Braila li· " RINOS ,, vapuru 21 temmuzda lımirden doğru Nevyork 
~~~lpesenı olanlar dahi, burcıda çektirdi/deri fotokraJ· manlarına yük alacaktır. " ANGORA" vapuru 12 için yük alacaktır. 

n memnun kalmışlardır. SERViCE DIRECT temmuzda Hamburg, Bre- Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki deg· işi kliklerden 
110nıza Rüstem bevin, roıo"'ruı muln.?me!:.t 5uta11 nıa· 

lf J J' e .., men ve Anversten gelip tah- A • I k b 
o<ızası da h - ·ı · · l. l · DANUBIAN cente mes u iyet a ul etmez. h mu terem muşıerı enıım ınC(• zev ; crıtıtj göre 

d
er çeşit malları, foıoğraı maldnelerini lmlmıdumıakta· TUNA HATTI liyede bulunacaktır. Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
ır n· Not.· Vurut tarihleri ve İ '~ zıyareı her şeyi ispata "DUNA" v tpuru balen Ji- şirketi binası arkasında FratelJi Sperco acentalığına müracaat 
( Zlııır · Ba~turak caddesi, vapurların isimleri üzerine edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

l' manımızda olup Budapeıt~, 

.,.,s';:7.bul ve 'l 'rakya ::~ıi:::v:kı::ır.Viyana için ~!~ik!~::::.n mes'uliyet Taze te111iz llCU=; 
Geliş tarihleri ve vapur- Kitaplarınıza 

Şek Fb ·k 1 1' k A · ş· k !arın isimleri üzerine mes'u· ş k • ı A er rı a arı Or p uouını ır eti Cilt, Hatıralnrmıza 1 - } ac 
S liyet kabul edilmez. 

ermayesi 3,000,000'fürk Jirası Birinci Kordon, telefon Bir Albilm, Ve sair ., 
lst b Cilt işleri Yaptır-

an ul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 No. 2007 - 2008 Her türlü tuvalet çeşitleri 
ınak isterseniz : 

1 ..... 11!11111~11111111!1~~-~ ..... 
Znıir defterdarlığından: Do K T o n * YENı KAVAF/.,AR * 

Sab'b Al· A Ah Çarşısıt11/u 34 Nımwmda IIaı11di Nüzl1et 
töre ~ İnin .vergi borcu.odan ötürü !ahsili emval yasasına 1 ga 
kli 7· aczedılen mahmudıye m~hallesınde kuyulu soj<ağında Çocuk Hastalıkları 
det~ -~. sayılı dükkan ilin tarilıindeo itibaren 21 gün müd- Mütehassı~ı 
'ttılee·nıuzayedeye çıkarıldığından almak ve pey sürmek isti- ''·irıci Beyler Sokağı '\', 68 

· - Ali Rıza - · 
Mücellitbanesine uğrayınız. 

Sıhhat Eczanesi 
Raşturak No: 37 

..,, rın defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri 2-6-10-15 1944 Telefon 3452 • 
...,......_.a;.;.;;~~~~;;~.:;:ı;~~~~~==:::::::::::::::ı::::::::::::::::;=• 

Ôksnrenlcr! l\lut· 

. . • r : , ..... ~ '. ~~·. . . ·· .. ~ ·.· . 

TLJR KiYE 

l 1 Q, ı~T 
BANı ASI 

i 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
)RAı-tAT--bD~Q 

--

·~1111111111111111111111111111111111111111il1111il111il1111111111111111111111111111111111111111111111• 

laka (Okamcntol) Jı-1 =lzmif yün fileflSUCat J_== 
~ksnril k şekerle· 

rini tcerDbe edi-~ ~Türk Anonim sirketi~ 
. ~ = ~ = nız.. ~ 

~ := Bu mllessese, iki yfiz bin lira sermaye ile = 
:Q = teşekknl ctmi~ ve Di Ory en tal Karpet Maııu-= 

Ve Pllrjcn ~ahapın 

en Ostno bir nıüs-

bil şekeri olduğu· 
Kuvvetli mfishil 

nu unutmayınız. 

istiyenlCi- Şahap 

Sıhhat snrgnn ~ 
haplarını Maruf ~ 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano . 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
'gün sabahdan akşama ka-

l dar ULOSAL BİRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

_ fttkçörers Limited (Şark" hah) şirketine ait = 
izmirdt Halkapınardak.i kumaş fabrikasını sahn = 

- almıştır. }'ahrika bntnn teşkilut ve tesisat ve mils· =: 
- tabdinıini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- = 

rihinden itibaren yeni şirket tarafmdan işletil- ~ 
mcktedir. Her nevi yiln iplikleri, kuma~, batta- = - -

_ niye ve çorap imal edilecektir. l\lamulutın emsa· = 
- line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 

Bu mamulat Pcştemalcılar başında eski Orozdibak E5 
ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve atış foh- ~ 

= rika için~e yoınlmaktadır. =: 
- Posta kutusu: 127 = 
_ Telgraf adresi: İzmir~-:.Alsancak E5 
_ Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 

• ı ı 1111111111111111111111111111 ıı• 11111111111111111ııı11111111111111111111111111111111111111 ııı ı uii - - - ----- --... 

·-Sümer Bank--
Fabrikaları manınlatı 

Yerli malJarın en iyisi, en sağla-
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kuuduralaı·ı 
,Bakırköy bezleri 

S~meı· Bank yerli mallar pazar .. 
lzmir şubesinde bıılursuııuz 



10 Temmuı 9JS (Ulual Birlik) 

-------------------
• Jallll~ 

Geri kumpanyasındaki cinayetin divall 

Koodilis ile Mussolini arasında ilk görftşmeler olmuş ve sonra bir tebliğ çıkmıştır 

Receb'i öldüren 16 se
neye mahkftın oldu 

Haheşistan'ın l{ahire patriği Roma'ya 
geliyor, s1ılh ic;in zemin arıyacakmış 

---~---····------Soğancı Mehmed maktulün verd# · 
sine 600 lira da tazminat verecek 

Geri tütilo kumpanyasında harç •erecektir. 
kendielol tıe almadı~ı11dan us Karar okununca baık .. 5' 
tabaeı Receh't bıçakla yarah· nyya: 6' 
yarak ôldüren ıoğancı Mehme· - · Ooaltı yıl hapse 111•~ 
din ağırceza bakyerlnde devam oldun. Karan temyiı 

~ """"~ _....._... ... ...... ... .. ..... .......... ..,~. ~~ 

Italya mttstemlekat bakanı, Napoli'den tayyare ile doğu Afrika'sına 
hareket etmiştir. iki Italyan fırkası rlaha tesis olunuyor etmekte olan duruımaeı diln lireln. ~ 

neticelen mit ve karar tef hlm Dedi. Buaun Gzerlae .ı 
lstanbul 10 (Özel) - Ro

madao haber veriliyor: 
ltalya müstemlekit baka

nı, Napoliden tayyare ile doğu 
Afrikasına hareket etmittir. 

Gazetelerin neşrettikleri 
resmi tebliğe göre, ltalya 
hükümeti iki fırka tesis et· 
meğe baılamıştır. Bu fırka
lar, Temmuz nihayetine ka· 
dar doğu Af rikasına ~areket 
etmiş bulunacaktır. 

latanbul 10 (Özel) Ka· 

hire'den milstacel kaydile . 
bildiriliyor: 
Habeş imparatoru Haile 

Selise, Kahire'deki Habeı 
patrikine çekmiı olduğu bir 
telgrafta, heman Romaya 
giderek ltalya kralile temas 
etmesini ve bir Habeı - ltal· 
yan barbanın önüne geçil· 
mesi için zemin hazırlaması· 
nı bildirmiıtir. Roma siyasal 
mabafili, bu hususta ltalya· 
nın malilmata olmadığını söy· 

liyorlar. Bununla beraber, 
Habeıistan'ın ileri silreceği 
teklifler ltalya'nın menfaati
ne uygun gelirse iki devlet 
arasında derhal müzakere· 
lere başlanacaktır. 

lstanbul 10 (Özel) - Yu
nan Sü bakanı ieneral Kon· 
dilis, ltalya baı bakanı Mus
solini ile konuştu. ilk temas
tan sonra çıkan resmi teb
liide, Kondilis ile Mussolini 
arasanda vukubulan temas 

unasında iki memleket ara- ıı.ı..,,r , edUmlıdr. Soğancı Mehmed'lo okunduğu ıırada dodP-
sındaki siyasal mllnasebatın ıuça ald delillere nazaran ta · oynatıp duran mahkum: ,..., 
ve muhtelif mes'elelerin göz- ammftden ıuço tı'edlği merke· ..... Şimdi meı'ele bll'°de 
den geçirildiği bildiriliyor. zinde glSrGlmlf fıe de Receb Sfz kararınızı nrdfnls. 8'' 9' 

Kondilisin bu akşam veya· uıtadan ıon bıçaklama ııra bazı ıeyler ıôyliyecelflD· 

hut yarın sabah Romayı ter k tında da: Hk'ayı ben kaaten yapU,,,;r'..,. 
- it nrmlyecekmiıln? Diye Dedi. Baıkan jaadar 

edeceii ve Belgrada uğraya- ,,,JIJI 
ıual ıormaaı n maktulGn Yer· mahkdmu gôtGrmelerlol 

rak Kral Aleksandrın meza- dt .ı...ı: miyeceğlal ıöylemeıl ezerlne · Fakat o gitmek lıte r~ 
rına çelenk koyduktan sonra 
Yugoslavya baıbakanı Sto
yadinoviçle konuıacağı söy
leniyor. 

mu~ber Ye mfttehen6r olarak - B11akın yahu! Bit 
cinayeti ltledfğl nazarı dikkate aôıflm Yar. ,tlJ 
ahumıı •e enlce anneel Zehra Diyordu. Bakyerl .. ıoa 'Iİ 
ile gayri meoro mClnaeebette balanaa mah._ dmun aaadl 
bulunan fmncı Flllbell Meh ra da: 

Af ilan ettiler Berlin'de bir miting med'I bu mftnaeebetl enlce - Yapma eYltdım. ~ 
blldtğl halde ôldGrmftt olma blrıey aôyleme, kendi•~ 

100 milyonluk tah Versay muahedesi
vilaı hemen satıldı ne lanet okudular 

11ndan ve ahı yıl mahkumiyeti ma. Diyordu. fl .. akal dl' 
artırılmak ıuretile Tftrk cesa Mehmed; jandarmalar tt ; 
kanononua 44.8 inci maddesine dan ıaloadaa çıkarıl•rke~ _... 

mıyor •e natra ile yeal P"" 
gôre 15 eeae tayin edilen haplı tığa batını •alhyarak: fi' 
cezası oaaltı eeneye çılı:ar.ı - Bana İf vermedilet• ...» 
mııt1r. MaktulGo nreeeıloe fedaiyim. Diye baiJrıY~ 
600 lln ôlGm ıaamlnatı, 60 Ataiı g6tOrGJOp ae,.....
mahkeme murafı •e 12 lira haneye konda. Mehmed Spaho partisi, Skopçinaya "Hitler,herşeyiyolunakoyacaktır.Es 

••••••••• girmeğe karar ·verdi ki mOstemJekelerimiz bizi bekliyor,, 
Iıtanbul 10 (Özel)- Belg· Hllk6metin takip ettiti mil· lıtanbul 10 (Özel)- Berlin· mahrum eden bir hakıızlık 

Mozeden Gelenler 
raddan haber veriliyor: llyim ıiyaset neticesinde den haber veriliyor: bOccecidir. B6yle bir mua· Altın çalanların muha· Bu ıabah Jimanımıı• .~ 

len deniz yolları iılet•'" r 
lzmir vapuru ile AydıD "_, 
lavı topçu otlu Na11Di 11' 
Konya saylavı Ali Rid1~ 
tanbuJdan tebrimiıe I~ 
lerdir. ~ 

Stoyadinoviç kabineıi ta· Skopçina milzakerelerine it· Eski Alman muharipleri hedeye linet olsun. Müıtem· kemesine başlandı 

f d D hazırlanan aenel af tirak etmek iıtemiyen Meh· , Paıartesi gilnii muazzam bir Jekit mes'elesi, Avrupanın ı • 1 1 . d 150 •. 
ra ın a a el S h .. fik . . l d B . k sm r m ıeeın en un 

Sk 
• d . me pa onun partısı - mıtıng yapmlf ar ır. u mı· en u•vetli bir zamanda bile kanunu op,.ına an aeçmıt tak alhnı çalarak •tmak •e 

' " • riaden vaz geçmiıtir. tinrte general " Von Hep " bizim için ihmal ediJmiyecek 1 ııbr Kanun Ô para11nı zimmetine geçirmekle 
ve onay anm • lıtanbul 10 ( zel)- Yugoı· uzun bir ıöylev vermit ve bir meı'eledir.Eski müstem· 

1 d·ı · ıuçlu mtlıe ambar memaro 
resmi gazete i e neıre ı mıı· lavya Maliye bakanlıiı 100 ı6ylevini ıu cllmlelerle bitir- lekeJerimiz bizi bekliyor. Hit· 

Eud'ıa duruıma11na dGa Af. 

Parmağı ko~ tir. Bu kanun, blltiin Yugos- milyon dinarlık dahili lıtik· mittir: ler, biUOn itleri sıraıında ve hyeceaa hakyerlnde baılanmıt-
lavyada son derece iyi tesir raz tahvilitı çıkarmııtır. Tah· "Veraay Muahedesi, Al· birbiriardınca yoluna koya· tn. Saçla memur, bakyerlnde 
yapmııtır. villt, bir gllnde utılmııtır. manyayı mllıtemlekelerinden caktır .,, 150 altını muhtelif samanlarda Bu ubab ylla m• ""' 

ahb tattığını n paraılle lhtl· fabrikaıında feci bir ~ 
yacı olan oeylerl aldııını itiraf oJmuı, tezglhJarda !',Jll' 
etmlıtlr. Sonra ıabldler din· bir amele elini makı• .,,I' 
lenmlıtfr. kaptırmıı ve parm•~ -~ 

------~..... .. ... . ..... ~ ............ _____ _ 
Rus 

Tebaası Mançuri
den kaçıyor 

lstaobul 10 (Özel) - Mos· 
kovadan haber veriliyor: 
Ruı tebaalarının Mançuriden 
ayrılmak için emir aldıkJarı 
ıayleniyor. 

Snvarilerimiz 
Berlin'e gittiler 

lıtanbul - Viyana'dan dö· 
nen silvariler, 936 olimpiyat· 
ları için hazırlanan denme 
yarışlarına iıtirak için Ber· 
lin'e hareket etmiılerdir. 

Silvarilerimiz tezahllratla 
uğurlanmışlardır. 

Atina muhteliti 
3 - 1 galib 

htanbul - Atina muhte
liti, lstanbul muhteliti ile 
yaptıiı .on maçı 3-1 kazan
mııtır. 

Görünmez kaza 
Dün; Mevlüd oğlu Sami 

adında birisi, lkiçeımelik 
caddesindeki Mevllld'nn kah· 
vehaoesinden çıkarken ayağı 
tentenin ipine dolaımıı ve 
yere yuvarlanmııtır. Sami'nin 
yuvarlanma neticesinde diz 
kap•iı taıa çarptığından 
ayaiı kırılmıı ve derhal 
Memlel.et baatahaneaine kal· 
clıralmııtar. 

Siyasal Karar Karabağlarda 
._ · Avusturya hanedanına Bir çocuk çifteyi kur· 
Suçluları alıb reamen tebliğ olunuyor calarken yaralandı 

'-. lstanbuJ 10 (Özel) - A- Karabağlarda siltçil Esadın 

muttur. Yaralı amele..,...-
MGze dlrektGrft Sellhlddln 

Kantar yaptıgı aylık kontrolda haneye kaldıralmııhr/ 
verecegtz , vuaturya adliye müstepn, Nesrin adındaki beı yaıla· altınları eklik gGrdtlilnG •e Yank;;fcili" 

Jıtaabul 10 (Ôzel) _ Hil- Avuıturya parlamentosunun rındaki çocuğu, dedesinin 
k6metimizle Yunaniıtan ara· Habsbag hanedanı hakkında çifte tiifenii ile oynarken, 

banan Qserlne alAkadar daire· . _.ti 
lere haber nrdlglnl 16ylemlı· Sulubandaki Yerli "!"'; 

ıında siyaıal ıuçlular için 
iadei milcrimin muahedeai 
imzalanmııtır. . ·-Borsalar 
ôğleden sonra da 

açılacak 

lıtanbul - Ekonomi ba
kanhgı illere yolladığı bir 
emirde, ticaret borsalarının 

öğleden sonra da açık bu
lundurulmasını bildirmiıtir. 

Göçmen geldi 
lstanbul - Romanyada bu· 

lunan soydaılarımızdan bin • 
kiıilik bir kafile, Nazım va· 
puru ile ana vatana gelmiı· 
lerdir. Bunlar ve daha gele
cek olanlar Çanakkale ve 
civarına yerleıtirileceklerdir. --Çarpışma 

lstanbul - Kumkapı'da 
bir çarpııma olmuı, Çerkeı 
köyden gelen marıancliı 
istasyonda bulunan boı iki 
vagona çarpmııtar. V aıonlar 
parçalanmıtbr. Nlfuca za. 
yiat 1oktar. 

vermit oldutu kararı Arıi· dolu olan çifte ateı almıı ve 
diik Ottoya ve diğer hane· çocuk yaralanmııtır. Nesrin 
dana bildirmeğe memur edil- derhal memleket hastahane· 

tir. Şahid olarak dinlenen po· majazaııadan ate-beri ~ 
liı memurları da; Eiad'ıa ıu maia giden Marad ~ 
çana ne ıekilde itiraf ettiğini Hasibe'nin çantaıındaD iJ-4' 
anfatmı1lard1r. ÔoUlk altınları lira aııran yankesici 
hır,.zhk mah olduklarını bile· zabıtaca yakalanmıt~ 

mit ve müsteıar, Brilksele sine kaldırılmıştır. 
hareket etmittir. • • 

Son dakika: 
Yeddienıin 

Oldu di)'e dövnıOş 

Bozyakada oturan Hasan 
ojlu Mustafiı'nın borcundan 
dolayı mahsulitı icra daire· 
ıince haczedilmiş ve yeddi
emia sıf atile Demir oğlu 

Mustafa adında birine teslim 
edilmiıtir. Demir oğlu Mus· 
tafanın yeddieminliği kabul 
etmesine içerleyen çiftçi Mus 
taf a, yanına dört arkadaı 

alarak bekçinin evine gitmit 
ve hem kendisini hem de 
kız kardeı Rabia'yı fena 
halda davmilılerdir. Çiftçi 
Mustafa ve dört arkadaıı 
yakalanmıılardır. 

Esrar bulundu 
Nuriye'nia genel evinde 

sermaye Ali kızı Emine Pe· 
rihan'ın odaıındaki ot min
eler içinde 80 rr•m esrar 
bulunarak zabıtaca mllladere 
ıclilmiıtir. 

Fransa 
rek ıaha 'almakla ıaçla ıaraf 

Leon Balbif; memur F.ead'dan 

••Ol 
Köp_ ek ısı~JJI~~ 

13 ahın aldıgıoı, bunların ôo· Hulusa oğlu Zeka •~ 
tilk olduklarını bilmediğini 00 yaılarında bir çocOclJ':. 
yaldıı altını oldukları aannın· ıancak Mesudiye cad ~ 

Dahili kargaşalık- d• balunduguno 101ıemı,t1r. den geçerken nıeri~• " 

ı · Eııd; Leon'un yalan ıôyle- k6pek hilcum etJDlf .~ 
ar arelcsinde dlgtnl ye kendlılne 139 tane karnından ııırmııtır- "t1ı1't' 

lstanbul 10 (Özel) - Pa- altın ıattığını eôylemlıtlr. Gel· Alıancak'ta oturaD Sı 
risten haber veriliyor: memtı olan bir ıabidln din· aittir. 

Gazeteler, Fransanın bir lenmeıl için duruım• baıka Y gı il 
siviller muharebesi arefesin· gGne barakılmıthr. 80 f'lt' 
de bwundutunu yazmakta Kavga etmişler lımetpaıa buıvar•04:ı,"'' 
ve hilkGmetin son derece aeyin otlu Muıtafay• • b'' 
nazik bir durumla karıı kar- Karııyakada Oımanzadede rakada yangın çık••I f~ 
flYa geldiğini kaydetmekte- Haaan °ilu 11 J•tlarında rakanın çatısı ile et1~ 
dirler. Hiisnil ile Arif oğlu 10 yat· bir kısmı yandıktao 

( Meyi Rus ), yazdığı bir larında Recep sigara meı'e· ateı ı6nd6rillmilftllt· fi'_ 
makalede diyorki : lesinden kavga etmiıler, y ang'lnın, ot mi•~ 
· - .. Ne acıklı bir ıeydir Hüınil Receb'i taıla yarala• rinde aig.ara. ~~~- _/ 
ki, bu giin Fransayı kardeı mııtır • çıktığı ~11: 
kaoile boyamak iıteyealer1 1 • · ı ıA 1 Ak d J w oııde"' 
yurdu kurtaran dünkü mu- zmır mı ı em a mil Or Og ,,-', 
zafferlerdir.,, Emniyet mildilriyetindea mlldevver 20 lira mu.,_ ~f 

14 Temmuz bayramında . kıymetli pırlanta altın bileıik ile dart lira muhalDlll'~' 1 
Franıada kanlı bldiseler ola· ı metli altı kale' etya 12-7-935 cuma ınnn 1·~~tı.ti' 

1 

cajından son derece endiıe kuyumcular çartıııncla pazarhkla satılacaktır. ...'59 
edili1or. aaatte maballiDde ba11r balumalan. 


