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rekoltesinin, geçen sene· 
kinden fazla olduğu ve bu se· 
sebepten fiatlarıu düşmesin· 
den korkulduğu söyleniyor. 

Fiab (100) Para 

lmanya'ya kimler para veriyor? 
x 

, Itnlya-Habeşistan ihtilafı ve yeni hazırlıklar I' .. ~ TiUile!i\ko seyahata çıktı 

•ııyor Mussolini, tayyareci- Ataturk l(üçül~ itilafın ha-
l • • ı Ah ı "" Bursayı şeretlendirdi- ı h • ) • _, • 
erı Si a a tına çagırıyor ter. ~tudağdabirge· re iet ır ıgı 

1 · · zı yaptılar _...:..· --·--·-----
Ya, deve mübayaatıua başladığı için Mısır, çıkıtını Karıştırıcı haberler hakkında Ro-

Yasak Betti. \Yeni talıtelbabirler yapıyorlar manya dış bakanı ne diyor 

Askerleri 

retmiştir. Ayni zamanda 
ikinci Sila ismini taııyacak 
olan bir fırka teşkil edilmiş· 
tir. Bundan başka beşinci 
siyah gömlekliler fırkasının 

da seferber edilmesi emre• 
dilmiştir. Buna 1 Şubat fır· 
kası ismi verilecek ve halen 

ulusal milis kurmay baıkanı 
olan general T erruzi buna 
kumanda edecektir. 

1909, 1910 ve 1912 iıtih· 

kam ve otomobil sınıfları da 

,ilah altına çağrılmıştır. Ha· 
va bakanı diğer pilot ve 
~ 

uzmanların silib altına ça· ~~ ha~~n 
~ iı '' 16 (A.A) - hal· 
~ ~:•rları tarafından faz· 

bakanhğı bildiriyor: fğırılmasını : emrettiği gibi, 

'ıltrda deve satın alın
.:,riae hnkumetin Erit

' ~il•. ~hracabnı yasak 

Habeşistan'da ıüel hazar· deniz bakanı da 10 der.izal· 

' dirılınektedir. 
'\: '-.. 16 (A.A) - Bildi· 

11 ve propaganda 

lıkların gittikçe artması, aü· 

el mahiyette yeni tedbir 
alınmasını · atilum etmekte· 
dir. Silahlı kuvvetlerin ba· 
kanı olan Duçe; Sila fırkası
nın seferber edilmesini em· 

tı gemiıinin derhal yapılma
sına başlanmas10ı emretmit· 
tir. Bu gemiler Faıist devri· 
minin 14 üncil senesinin ilk 
ayları içinde denize indirile
cektir. ............. ·--------

~ !"riye ve Filistin'de olanlar • JngİIİz 

gıltere, Yahudıle Kı·ahhava kuvvet 

re söz vermiş 
~- -·-~ lldalar komisyonunun verdiği 
~"karar, kongreye bildirildi 
~i k'' ~urumu mandalar mafih müstedilerin istediii 
,'~1-t 0~11Yonunun, Filistin veçhile gizli muhaceretin Ö· 

~ '~ ~kle Yahudi muha· -Devamı 4 üncü Snlı~fede-
\ k,,, kında vermiı oldu- 1 ı •• .. 
t._ lttai t: Suriye - Filistin n O fi U 
~ ltkıcra heyeti umumi • 
~· teterine gönderil· b ) 

\, ... 1,
1011 

Tetkik seya at a-
1ttı~1-rı11 y bu kararında, rına devam edivor 
~""t k' •hudi mubace- .1 
~.. 'Pıların açık bara- ... 

~'-;h ~ •hudilere arazi 
ı._;),t t'· kında lngilizleri 
~ i._ ~~.ı~lerini, Yahudi-
,.,. .. • ıar • 
~~~ ibiUt •n de kendile-
~, ~d61ın v~tan kurmak 
~Ilı ltıa, 1 ıcra etmediği 
k~kt, old:lliliıleri şikayet 

\j'iay
011 

klarını yazıyor. 
~ te~, ' Araplara ver
,, '.l>to~tat, lngilterenin 
~, ~•liau:}olunda yahudi· 
~ 'k te be milli vatan 
~. 'ldt1t' hüdü altına gir· 
L ''ti Unu b 
'~~ ıaı, 11 ' unun için 
' Gde etıne talebinin bu 
'~te,. \l~gun olmadığını, 
,, •ta evletin verdiği 
S ... tetet· '.•ıaran y ahudi 
~, •tıın FT . 
~ '-tııu 1 ı ısbndeki 

ola ' krın hukukuna 
ti Ca dereceyi bul· 

•terınedı'i'ı · oı, ma· 

ismet lnönQ 

Iğdır 16 (A.A) - Başbakan 
ismet lnönU, 15· 7-935 sabahı 
Karak&seden hareketle Di· 

)erini teftiş etti 
Istanbul 17 (Özel) - ln

giltere kralı, 38 tayyare fi· 

!osundan ibaret bir kuvveti 

teftiş etmittir. Bu teftiıte 
kraliçe ve prensler hazır ' 

bulunuıuılardır. 

Kralın teftiıini görmek 
için akşamdan teftiş meyda

nına gelerek geceyi otomo

biller içinde geçirenler, 35 
bin kişiden fazladır. 

•• 
Cunıuriyetçi 

Bakanlar kabinede 
kalabilecekler 

lstaobul, 17 (Özel) - Yu
nan kabinesini. teşkil eden 
nazırlar arasında Cumuriyetçi 
olanlar1D, plebist nihayetine 
kadar yerlerini muhafaza 
edebilmeleri kararlaıtuılmıt· 
tır. Yunan iç işler bakanbğıi 
reyiim sonucunda toplanacak 
alan reylerden, kaçının ne· 
sab ekseriyet teıkil edebile
ceği etrafında tetkikat yap· 
makta ve bir talimatname 
hazırlamaktadır. 

yadin kazAııoa gelmiş ve 
yoluna devam ederek Kızıl· 
dize gümrllk merkezini, Gür· 

cübulak hudut istasyonunu, A.i 
ra bölgesini tetkik ettikten 
sonra, akıam Jjdıra dönmilı· 
tar. 

Bursa 16 (A.A) - Ata· 
tUrk, Orhan Gazi, lznık ve 
Yenişehir üzerinden dün 
Bursa'ya gelmiılerdir. 

Köıklerinde kısaca din· 
lendikten sonra Çekirgede 
gezi yapmışlar ve bu ara· 
da eski kaphcayı gezmiı

lerdir. 
Bursa 16 (A.A) - Cu-

mur baıkanımız Atatürk, 
bugün 15 te Uludağa çık· 
snılardır. Buraa balkı,Ata· 
türk' e kavuştuğundan do· 
layı coşgun sevinç içindedir. 

Ruslar 
Celal 

ziyafet 

Bayar'a 

verdiler 

Bükreı 16 ( A.A ) - M. 
Titülesko, saat 23 te ecne· 
bi memleketlere hareket et· 
miştir. Dış yönetgeri M. Sa
vel Padoleıko da izinini ge· 
çirmek üzere ayni trenle 
Fransaya gitmiştir. 

M. Titüleıko gitmeden ön· 
ce gazetecilere şu diyevde 
bul un muştur: 

- .. Memleketten çok mem· 
nun olarak ayrılıyorum. Ar· 
••ulusal durum karııık ola· 
bilir; fakat küçük anlaıma 
ile Balkan aalaımasının ile· 
ride çıkabilecek hadiseler 
karşısında hattı hareketi çok 
açıktır. Sinaya görüımeleri 
bana müttefikimiz Yugoslav
ya ile aramızdaki tam görüı 
birliğini teyid imkanını ver· 
mittir. Bu görüımelerden 
haberdar edilmiı olan M. 
Benes de ayni fikirde oldu· 
ğunu bildirdiğine göre; kü· 
çiik anlaımanın hareket bir
liği her zamankinden daha 
ziyade mevcud olduğunu te· 
yid edebilirim. 

Yunan dıı itleri idaresinin 
M. Makıimos tarafından ka
bul edilmesi, Bükreıte Mayıs 
ayında toplanan konferansta 

Moskova 16 (A.A) - Tas Balkan anlatması tarafından 
ajansı bildiriyor: Rosengoltz alınan kararların, Balkan 
Celil Bayar'la yanındaki ze· devletlerinin en keskin ça· 

hıma beraberligifikri içinde vat oturuna diln akşam bir 

ıölen vermiı ve ıölende M. 
Krestinski Piatakaf, M. Mi· 
ıel Kaganoviç, M. Kamineski 
Zukerman, Zekai Apaydın, 

M. V ruyet, Türkstroy direk

törü M. Zubtaret, Türkiye 

büyük elçiliği ileri gelenleri 

dış tecim ve ağır sanayi ko
miserlikleri ileri gelenleri 

hazır bulu12muşlardır. 

Moskova, 16 ( A. A ) -

Tas ajansı bildiriyor: 

Celil Bayar beraberinde 

Türkiye büyük elçisi Zekii 

Apaydın olduğu halde dün 

dış tecim komiseri M. Ro

zeogolis ile muavini M. Eli

ava, ağır sanayi komiseri M. 
Orconikist, muavinleri Pia

tokof ve Miıel Kagatoviç ve 

dıı komiserliği muavini Kreı
tinski'yi ziyaret etmiıtir. 

•• 
Şükrn Kaya 
Yalovaya gitti 

lıtanbul 16 (A.A) - Bu 
gün· ıabaleyin An karadan 
ıehrimize gelmit olan iç ba· 
kanı Şükrn Kaya, bu akıam 
18 vapuru ile Yalovaya ıit
miıtir. 

tatbik edileceğine en iyi ze
mandır.,, 

Fransız 
Siyasal partileri 
n uzlaşamıyorlar_ 

M. 'far<lio 
lstanbul, 17 (Özel) - Pa· 

riı'ten haber veriliyor: Parti 
münazaaları devam ediyor. 
Eski muharipler, sosyalist· 
lerle komliniıtlere karıı ateı 
plakOrllyorlar. (Ami Di P6· 

Titülesko 

M. Titülesko dışarda ya· 
pılan bazı karııtırıcı haber· 
ler hakkındaki soruya kar
ıılık demiıtir ki: 

- ueu haberler uluıal bir· 
liğimize diifman olanların 
propagandasının bir sonucu
dur. Dıı siyasamızda bir yö· 
net ( iatikamet ) değiıikliği 
mi? Bu imkansızdır. 

Böyle bir deiiıiklikten 
bahsedenler, ciddi surette 
dllıünmiyenlerdir. Bizim dıı 
aiyasamız her ıeyden evvel 
toprak bütünlüğümüzün ko· 
runmasıoa dayanan ulusal 
bir siyasadır. Herhangi bir 
memlekete karıı çevrilmiı 
bir dış siyasa giltmüyoruz. 

Romanya ayrı gayrı olmak· 
ıızın bütün devletlerle dost-
luk istiyor ve hudutlarımızı 
ve müttefiklerimizin hudutla
rını korumayı hadim olmıya 
müheyya olan herkesle mu· 
karen ete amadedir. 

Parolamız şudur: 
Her şeyin üstünde Ro

manya ve Barış! Bunun için 
teyid edebilirim ki, ıimdiki 
dış siyasamızda değişikliğe 

değil, bunun bütün yönetler
de (istikametlerde) gelişimi
ne tanık (şahit) ol~caksınız . ., 

Kral 
Donaömaya geçit res· 

mi yaptırdı 
lstanbul - lngiliz kralı, 

157 barb gemisine geçit reı· 
mi yaptırmıştır. 

pi) gazetesinde (Jan Reno) 
imzasile çıkan bir makalede, 
sosyalistler lideri Leon Blo
m 'uo öldürülmesi tavsiye 
olunuyor. 

Hükumetin durumu müş
küldür. Laval istifa ederse, 
yeni kabineyi, şimdiki halde 
en kuvvetli olan Tardio'nun 
teşkil etmesi kuvvetle muh· 
tımeldir. 



i."abife 2 (UluıalBlrllk) 

Genera Göriugin hal ayı seyahatı 

l{an i tif a it 
n • • 

i stıyo z m 

ve acaı· · stan a 

l~L~H~ 
EYY~---

Ron .anya 
Elayvan tttccarla-

1 rına kolaylık 

gösteriyor 
A tina Yunanistan, son 

zamanlarda Romanya iJe 
Bulgaristandan rnevaşi alma· 
ğa başlamıştır. (Ayazoti) ve 
Katina vapurları, bir ayd ı\0 -

beri mütemadiyen Rumanya
dan Sığar ve Koyun taşımak· 

Ulusal 

Birlik 
Gdndelik aiyaeal gaıe~e Ö~ıl" 

Sahibi: llaydar Rüşdu 
Neşriyat müdürü : 

Hamdi Nazhet 

Telefon: 2776 .ıAri . ,,... 
Adres : lzuıır 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

rıı 700 kuruş sene 1 tı 
400 " altı •Yb 

ilin şart~~!~ t 

Resmi ilinlar •.çı ~--~ 
Maarif cemiyeti J;I' 

bftrosuna mürac••t 

melidir. id•"' 
Husuıi iliolar ; b' ıJ 

hanede kararlattı'(,o~ 
Basıldığı yer :AN/>. 
matbaası - ur~ 

tadır. Ôtedenberi 
1,!~~· 

den mevaşi alan y~o IJ"::~· 
carları, Romanya i e g6,d~~ 
ristandan kolayhk IJd .l' 
!erinden ihtiyaçl•'!~1

0ttl" 
memleketten tedarı 
başlamışlardır. 
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Suriye'de oluh bitenler N. V. Olivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 

B .. t ı . ı . ı A vv F H v L. . ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI es fil US a { 1 Vl 8 • • • • an Si ımıtet vapur "GANYMEDES,, vapuru 26 temmuzda beklenmekte olup 

' Deı· Zee acentası yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence Jiman· 

ı l 1 ları için yük alacaktır. 

Yet { ru a ca {. .PT Co. Cendeli Han. Birinci kor· "ORESTES,, vapuru 15 temmuzda gelip yükünü boşalt-
~ don. Tel. 2443 tıktan sonra Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 

• - DEUTSCHE LEVANTE LıNİE Ellerman Linyn Ltd. limanları için yük alacaktır. 
Enıı·ı· Suud'un ~uı·ı·ye ta-htına ge'e- "HERMES" vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar u 1 "HERAKLEA,, vapuru 22 "FLAMINIAN" vapuru ay Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
Ce"' • h b J • J k ) temmuzda bekleniyor, 25 sonunda Liverpol ve Svven- "k ı kt 

gı a er erı ya ana Çl aı·ı 1 yor temmuza kadar Anvers, Ro- seada gelip tahliyede bulu· yu a aca ır. SVENSKA ORiENT LİNİEN 
lialep - Suriye cumuri- bir reis ve üç vezir veya ter dam, Hamburg ve Bremcn nacaktır. " VASALAND ,, motörü 24 temmuzda beklenmekte olup 

Ytttinin beş müstakil vilaye- müdürden teşekkül edecek- " DRACO .. vapuru 29 yükünü boşalttıktan sonre Rotcrd.amr Ham burgn, Copen-
t için yük alacaktır. h D Gd · G 0 ' t 1 I k d' 1° l . ayrılarak 11 ademi merke- tir. Bunun vazifesi, u:numi temmuzda HulJ, Anvers ve age, antzıg, ynıa , o e >urg ve s an ıca\•ya ıman arı 
li" t " DERINDJE ,, vapuru 5 k 1 k k .,e " usulile idaresi bak· bütçeyi tanzim ve bütün vi· Londradan g elip tahliyede için yü a aca tır . 
.. •nda gene şayialar dönme- )ayetlere ait işleri tertip et- ağustosta bekleniyor, 8 bulunacak ve ayni zamanda " BLAALAND " motörü 1 ağustosta beklenmekte olup 
!.t. ve bu vilayetlerden ba- mek olacaktır. ağustosa kadar Anvers, Londra ve Hull için yük yükünü boşalttıktan sonra Hamb

1
urg, Copen bagen, Dantzıg, 

.. ıa Rotterdam, Hamburg ve Gdynia, Goteburg, Oslo ve skandinavya limanları için . •ne tayin olunacak valile- Hükumet merkezinde, bir alacaktır. 
rın dl Bremen için yük alacaktır. • vük alacaktır . 
h a art bile söylenmeğe umumi istişare meclisi teşkil " ALIMNIA ,, vapuru lO Doyçe Levante Liniye • SERViCE MARITIM ROUMAIN 
J •ılaınıştır. Eski şayiaya ek- olunacaktır. Bu meclis aza- .. ANGORA,, vapuru 13 G..J&r bi Akdc:'lİZ için ayda bir muntazam sefer 
tı:ıen ı d d 1 A l' k ag" us tosta bekleniyor, Ham- d H b B 
Lt şey ~r e var ır. arı, umumı mec ıs ·anununa temmuz a am urg, re- EŞ l 5 d l' · ·· d M it 
~•le ş F f k f burg, Anvers ve Bremen A 1. h .. PF L • ,, vapuru temmuz a ge ıp. aynı gun e a a, 1 k p, am, Humus, rat, tev i an ve nü us sayısına men ve nversten ge ıp ta - Marsilya, ve Bnrselona hareket edecektır. 

0~ enderun adlariyle teşkil göre vilayetlerden seçilecek- limanlarına yük çıkaracaktır. )iyede bu!un a ca ktır. Hamiş: ilandaki hareke t tarihlerindeki değişikliklerden 
y ~~acak beş müstakil vili- tir. istişare meclisinin vazi- SERViCE DIRECT Not: Vurul larihieri ve Acente mes 'uliyet ka bul etmez. 

0~ ıo birer "Umumi meclisi,, fesi, merkezi hükülJ.!et tara- DANUBIEN vapurların isimleri üzerine Fazla tafsilat için lltinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
b·'Caktar. Bu meclisler özel fından teklif edilen projeleri TUNA HATTI değişikliklerden mes'uliyet şirketi bina sı ~rkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
.. 

1
' Yasaya tevfikan seçilecek tetkik ve kabul etmekten edilmesi r ica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•t ııTISZA t•• ·· 31 tem kabul edilmez. " •"lllB 
't 

9iliyetin bütçesini tetkik, ibaret olacaktır. " mo oru • -
trgiJ · . y · k 1 1 k Ş ınuzda bekleniyor, Buda- ~ 1 k t • ltb . crıoı t\.abit, masrafları enı teş i o unaca am .:''atı 1 nıotör z emız ucuz 

tır dıt ile meşgul bulunacak· vilayeti valiliğine şimdiki peşte. Bratislava ve Viyana 
ita' Ayni zamanda, vilayet adliye veziri Ataeleyyubi, için yük alacaktır. 12 beygir kuvetinde (Dizel) 

ita t~urlarını tayin, azil ve İskenderun valiliğine sabık "BUDAPFST,, motörü 10 markalı az kullanılmış bir • ı A 
V \kemeye tevdi etmek gibi ziraat veziri Bediilmüeyyedin ağustosta bekleniyor, Buda- motör satslıktır. Taliplerin l ac 
İcr' ıye verilen salahiyetlerin tayin edilecekleri söylen- .> 

•sı d peşte, Bratislava ve Viyana idarehanemize müracaatları 
Ctk n a meclisin reyi alına- mektedir. Her türlü tuvalet "eşitleı"İ 
li)· tır .. Vilayet memurları, o Halep - (Niyüz Krooikl) için yük alacaktır. ilan olunur. ~ 
c,~Yetın asıl ahalisinden ola- gazetesi muhabirine verdiği Geliş tarihleri ve vapur- • a nd lt> Nu·. zl1et 

tır · beyanatında Fuat Hamza, ların isimleri üzerine mes'u· 
V·ı· Kitaplarım7..a GOzeJ Bir tiı:ı 1 

ayetler, kendi bütçele- Fransız hükumeti ile Suriye liyet kabul edilmez. 
e gö ş h k b · ld J ·ı Cilt, Hatıralarınıza Şık ltaa re, am ü ümetinin ta tı ıçin yapı ığı söy em en Birinci Kordon, tele fon 
Stafı · · b' l · d- k k 1 d B' Atbıı V · ttıı ıçın ıssc erme u· müza eratın va i o ma ığını No. 2007 _ 2008 ır um, c anır 

CtkJ bıu~yyen bir para vere- ne Emirin, ne de babasının Cilt işleri Yaphr· 
erdır. Merkezi hükumet -Devamı 4 iincii Salıifed,·- Tütt""ın 

O mak Jstcrseııiz : 

•
ag'-ı•stan .-ec+-•-1u • ....,..m u ı• yet•• lkramİyt)lerİ "' ırEN, KAVAFLAU * 

Çarşısmda 34 Nrımurotlu 
lzarir Askerlik Şubesi Ri· 

ll(}ı .. n l 5 llCİ yı) dönüm.. yaş:~:::'m•ntnk•••nd• bu- •. Ali Rıza .. 
Mücellithanesine uğrayınız. 

. 
,, 
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~ zmi · yü m sucatı:: 
~ ·· _o · ş· rketi:= 

"1ih agıstanın merkezi olan ler için kendi dillerinde mek- lunan şehit öksüzlerile harp 
bcşiaç. kalede, Dağıstanın on tepler açılmıştır. 1913 de malullerinin 935 senesi tülün 
btt'~cı yıldönümü münase· Dağıstan dillerinde ancak 26 ikramiyesinin havalesi geldi-
M~ e büyük bir tören ya- kitap vardı. Şimdi her sene ğinden, vilayet mektupçulu-

ÖksOrcnler! Mut-

• = Bu mnesscse, iki yüz hin lirn sermaye ile = 
•ı ıe~ekkül etmiş ve Di Ür) eııtal l\arpet l\fauu-

k0 ıştır, Bu törende Mos- Dağıstan lehçelerinde yüz- ğunun riyaseti altında teşek-
ııı:~ nıerkezile komşu cu- )erce kitap piyasaya çıkmak- kül eden komisyon marifeti-
bıa{'Yttlerin oruntakları da tadır. Şekspir, Puşkin, ~ak- le vilayette Temmuzun J 1 
1( lltıınuştur. sim Gorgi gibi büyük edip- inci Perşembe gününden iti-

·~~•fkas dağlarının bu yük· 1
1
erhin 

1 
eserleri d~I ~a.ğıstan baren haftada üç gün: Per· 

b. Çtvreletı· . . d e çe erine çevrı mıştır. b C 
ltb· . ıçın e yaşıyan ı1nma ___ _.._

1
•--•• şem e, uma, Pazartesi gün-

l:)•ğ•tınden ayrı kabilelerile D O K T O R feri yalnız sabahları saat 8 
11ı, 11:stan _çar hükumeti za- den 12 ye kadar tevzi olu-
~~&t tıda ınkiraza giden bir Ali Agalı nacaktır. İlk Perşembe günü 
itti be·ı:nleke idi. Bu kabile- Çocuk Hastalıkları Bayanlardan başlıyncaktır. 

ltb' • 
~tlı" ırıne düşman kılmak Mütehassısı Sıra ile bir gün Bayanlara 
lSıın siyaseti idi . 11·inci Beyler Sokağı N. 68 bir gün Baylara verileceği 

~Gitti •ene içinde kabilelerin 'l'clefon 3452 • ilan olunur. 
bc-v,·reı seviyeleri yükseldi. ----------
f,btikın~eo sonra kurulan lzmir ithalat gümrüğü ıııüdttrlli-
Oltııı a •rdan dikkate değer 
Y,, ~rı cam fabrikası, kim· ğünden: 
f,btik ensucat ve konserve Tesbit No. Kilo Gr. Cinsi eşya 
D•iı~arıdır. 99 479 00 Demirle mürettep pirinç karyola 
~~ııiİnlj~~ aıaden ve petrolca Yukarıda yazıh bir kalem eşya harice götürülmek şartile 
~ık, gı Çar zamanında Bel- ve açık arttırma suretilc satılacağından alıcıların 15 Tem-
dltlar Ye Amerika sermaye- muz 935 günü saat 9 da lzmir ithalat gümrüğll satış ko· 
~itti. \ 1 t~r~fından incelen- misyonuna müracaatları itan olunur. 1848 
~'i'ııt u ıkı devlet arasında 
taj t anda inhisar mücade· 
'il a UQı ~ r~u unıı harbe kadar 
~Uy011~tü. Sulak nehrinde 
dt bir a;ca kilovat kuvvetin
~•lııtak e tktrik istasyonu ya· 

~~'n ~şUnülmüş, fakat o 
~:ı. unu başaramamış-

d •ene · 
b~ kıtra ıse Avar dağların· 

•l bu;-.. ~u ~oğaz.ında gerge
~11tıtı k u hır elektrik istas
t''Yorı Utulrnaktadır. Bu is
L~~ b ~~rafını avdınlathk· 
11()1 aha B ., 
ot t~sinin uynak sanayi 
'c•kt kuvvet kaynağı 
şi~d· 'o'· 
~- ı a w b· "'"k gıstan tarlalarında 
t 'tkiler v; tUtün gibi sınai 
;1-rd, le ekilmektedir. Bu· 
-~-... ezgi, Nugay, Tat 

.. r ve · ' 
saıre gibi kavim-

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzenıe mağazası 

llanızn Rüstem beyirı Jotoğraflıaucsi, /:::mirde en 

fotoğraf çekmclrlc ~ölırct bulan bir sarı'aı ocağıdır. En 
milşkülpescnı olanlar dahi, burada çelairdilcleri foıokraj

lardan memnun lralmışlardtr. 
liamza Hüsıem bey in, Jotoğraı trı(llrcme i satan ma-

gazası da muhterem nııi.şterileriııin ine<• zevklerine göre 
her çeşit mallan , fotoğraf nıaldnelcrini bulundurnrnkuı-

dır, Bir zıyaret iter ŞC) i i pata lrtifidir. 

(Jzmir - Raştural caddesi, Refik bey ... .. 
lznıiı· milli emlak müdürlüğünden: 
Yetmiş beş lira muhammen kıymetli cumhuriyet müddei

umumiJiğinden devrolunan müstamel ceza evi kamyonu. 
22-7-935 pazartesi günü satt 15 te satılacaktır. Taliple

rin o saatte milli emlak müdüriyetinde müteşekkil satış 
komisyonuna müracaatları. 9-17 2032 

laka (Okamentol) 

öksilrOk şekerle· ~ 
ı·ini tccrilbe edi- llllllmlııj 

niz .• 

Ve l'ürjen ~ahapın 

en Ostnn bir mfis· 

~ 
~ 
~ 

bil şekeri olduğu- > --... ..... -
Kuvvetli mnshil 

nu unutmaymız. 

istiyenlcı· Şahap 

Sıhhat sürgnn ~ 
haplarım Maruf ~ 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 
arusmlar. 

..... mgıl .......... _ ...... 

Satı lıl\: Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

dar ULOSAL BİRLiK 

1 gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler . 

fakçörers Limited (Şnrk halı) şirketine nit = 
ı İzmirdt. Hnlkapınardaki kumaş fnbrikasım sutın -'= almıştır. Fabrika biUOn teşkilat ve tesisat ve mfis- = 

talıdiınini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 tn· = rihiııdcn itibaren yeni şirket turafından işletil- -= mektedir. Her nevi yün iplikleri, kumaş, batta- _ 
= niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın cm a- _ 
- line faikiyeti her tarafta takdir ,.c kabul edilmi-;tir. = = Bu mamulat Peştemalcılar bnşın<ln eski Oro7.dibak = 

ittisalindeki sergide teşhir edilmekte \ ' C satış fob- = 
rika içinde yapılmaktadır. 

- Posta kutusu: 127 = Telgraf adresi: İzmir~- Alsancak ------ Telefon oumarası 2432 ve 3564 

i.111111111111111111111111111111 ı ı• 11111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111 mii 

·-Sümer Banli--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli ınallaı·ın en iyisi, eu sağla-
011, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kıımaşları 

Beykoz k11nduraları 
Bakıı·liöy bezleri 

Süıneı· IJank yerli mallaı· paza11 
lzmir şubesinde b1ılursuı1uz 1 

- .. -= • --~ :·,;:~: l•~ ... ' ~ : , • : • • • •• 

Trakya lsta b l ve 
Şeker Fbrikuları 'fürk Anonim Şirketi 

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



Temmuı 17 93S ( Ulual Birlik) 
------------------~ 

Londra gazeteleri, Baldvin hnktlmetine karşı topları çevirdiler! 

Bitler, lngiltere'den aldığı paralarla 
Alman ordusunu silahlandırıyormuş! 

"""""- .._...._....__....,,,. ....... wıl"'i -~ .. ,,.,...,. .......... ~.,,,.~_,. .........,.._. 

924 yılındanberi Almaoya'nın lngiltere'den koparrlığı para, 2 buçuk 
milyar rent mark imiş. (Andnasyon) un hücumları 

lstanbul 17 ( Özel) - Londradan haber veriliyor: 

lngilterenio, 924 yıhndanberi Almanya'ya iki buçuk 

milyar Rent mark verdiği halde son zamanlarda tek· 

rttr ikrazatta bulunduğu anlaşılmıştır. 1..oodra gazele· 

teri, bu mes'eleden dolayı hO.kO.mete hncum etmeğe 
başladılar. (Adooasyou), yazdığı şiddetli bir makale· 

de, . Hitler'io Iogiltere'deo aldığı paralarla mntemadi· 
yen Almanyayı silAhlandırdığmı ve bntnn acunun bil-
diği bu hakikat karşısında logilterenio neden gaflet 
gösterdiğini sormaktadtr. 

ilgili çevenlerio verdikleri teminata göre; Almanya 
hnkO.meti, bnynk sermayedarlar grubundan da son 
zamanlarda iyi para almış bulunuyor • 

Rekabet • Yunan borçları • ' 

Trenleı·,yozdeelli Sefırler, Çaldarıs e 
Çiçek hastalığını 

Yayan hapse malı· 
kt1m oldu 

tenzilat yaptı nota verdiler 
lstanbul 17 (Özel) - A· 

tinadan haber veriliyor: 
Kamyonlarla Yunan ıimen· 

diferleri arasında esaslı bir 
rekabet baılamııtır. Şimen· 
diferler idaresi, kamyonların 
rekabetini kırmak için bü
tün hatlarda yolcu ve eıya 
nakliyatında yüzde elli ten· 
zilit yapmııhr. 

Uzmanlar 
Kfiylerde faydalı ko· 
ouşmalar yapıyorlar 

Merain, 16 (A.A) - Halk 
partisi ve halkevi 6yelerin
den doktor, baytar, kültürcn, 
ekonomi uzmanı, tarımcı, 

uçakcı ve baıka ertik adam
larından bir grub Mersin'in 
GCSzne ve Belensik köylerine 
giderek yüzlerce köylü Ö· 

nOnde çok faydalı konuıma· 
Jar yapmışlar, köylünün di· 
)eklerini dinlemişler:lir. 

Tebrik 
Telgratları çekildi 
Ankara 16 (A.A) - Ame· 

rika milli bayramı münase· 
betile reisicumur Atatürk ile 
Amerika cumur başkanı 
Franklen Ruzvelt arasında 
verilip alınan telgraflar aıa
iıdadır: 
Ekselans M. Franklen Ruzvelt 

Amerika egemenliğinin yıl 
dönümü mllnasebetile ısı 
tebriklcrimle beraber özel 
g&nenciniz ve b6yük dost 
cumurluğun genliği için bes· 
)ediğim dostça dileklerin ka· 
bulünü ekselansınızdan dil~· 
rim. 

Kamil Atatflrk 

Ekselans Kamal Atatürk 
Türkiye Cumurbaşkanı 

istiklal günü münaıebetile 
zatı devletleri tarafından iz
har buyurulan halisane te· 
menniyatı fevkalade taktir 

eder ve gerek kendi namı· 
ma ve gerek Amerika mil· 
leti namına temenniyatınıza 

mukabele etmekle büyük bir 
babtıyarlık duyarım. 

Frankleo Ruzvelt 

Vezilv 
Gene kıpırdıyor 

ltanbul - Vezllv yanar 
dağı feveran etmeie beti•· 
1111fbr. Halk korku içindedir. 

Faiz taksitlerinin, 
fazla olmasını 

yüzde 35 den 
isti yorlaı· 

lstanbul 17 (Özel) - lngil· taksitlerinin yüzde 35 ten 
fazla olması istenilmektedir. 
M. Çaldaris, sefirlere der· 
hal cevap vermit ve finan· 
siyal durumun, ancak yüzde 
35 vermeği imir bulundu· 

tere ile Fransanın Atina se· 

firleri, Yunan baıbakanı M. 
Çaldarisi, dıı iıleri bakanlı· 
iında ziyaret etmiıler ve bir 

nota vermiılerdir. Bu notada ğuau bildirmif, bundan dola 
Yunaoistanın dıt borçları yı teessür duyduğunu ilave· 
için dayinlere verilecek faiz eylemiıtir. ........ ~------

Rus· japon 

Şimdiki Rusya Çar-
lık Rusyası değil 

-· japonların uzak şarktaki hareketle
ri, dikkat nazarından uzak kaçmıyor 

lıtanbal 17 (Ôzel)- Mos· 
kova'dan haber veriliyor: ~ 

Japonların Uzak Şark'ta 
takındıkları durum, Rus si· 
yasal mahafilinia dikkat na· 
zarından uzak kaçmamakta· 
dır. Söylendiğine göre, bun· 
dan sonra Japonlar tarafın· 
dan vukubulacak herhangi 

bir askeri hareket, mukabe· 
leıiz kalmıyacaktır. 

Sovyet Rusya, Rus toprak· 
larından bir karıı toprak 
vermek niyetide olmadığını 
Japon hllk1imetine bildirmiş 
ve şimdiki Ruıyanın, Çarlık 
Rusyası olmadıiını ilave ey· 
lemiıtir. ........... _____ _ 

Amerika Çaldaris 
Pamuk 

sene 
rekoltesi 
fazladır 

1 
bu Ve Maksimos Anka· 

Nevyork - Amerika pa· 
muk rekoltesi bu sene faz· 
ladır. Hükümet depolarında 
bulunan stok pamuklar, pi· 
yasaya çıkarılmaktadır. Bu 
sebeple fiatların düıeceğin· 

den korkulmaktadır. 

Vilayet encümeni 
Viliyet enciimeni bugiin 

toplanmıı ve idarei hususi· 
yeye ait itlerle iıtigal ede
rek bazı kararlar vermiıtir. 

Çankırı 
Yolundaki kaza 

lstanbul - Çankırı yolun· 
da bir Otorejin lile bir ta· 
mirat treni çarpıımıı, baı· 

mühendisin karııı ile bir ma· 
kinist CSlmllttOr. 

Mllhendis ve çocuklara ile 
bazı memurlar atar yarala:lır. 

ra'ya gelecek 
lstanbul - Yunan başba

kanı M. Çaldaris ve dıı 
bakanı M. Maksimos Teıri· 
nievvelde Aokara'ya gele· 
ceklerdir. 

Kavga 
Alsancakta Burnova cad· 

desinde aıçıhk yapan Halid 
oilu Cemal'in dilkkinına gi
den et kaçakçısı Durmuş otlu 
Besim, bir alacak mes'ele· 
sinden aıçı ile kavga etmiş
dir. Cemal, Besim'i dilk· 
klnından dııarı çıkarmak 
isterken eli kaçakçının be· 
linde bulunan kınsız bıçağa 
ıiirtmüı ve kesilmiıtir. Za • 
bıta tahkik1&ta devam let· 
mektedir. 

Hayvan ihracatı 
Dün limanımıza relen Linta 

vapuruyle Yunanistana bir 
miktar sıjır ve koyun eevk 
edilmif tir • 

Ankara 16 (A.A) - Çiçek 
hastalığından dolayı kordon 
altında olan Afyon vilayeti
nin Emirdağı kazasına bağlı 
Eluygun köyünden hayvan 
kaçırarak hastalığın Bayat 
nahiyesine sirayetine sebe· 
biyet veren Köynilk köyün· 
den Arıkoilu iki ay hapse 
ve para cezasına mahkum 
olmuıtur. 

lstarya 
Mftddeti uzatıldı 
Liman direktörlilill, 24 

saata endirmiı olduiu istarya 
müddetini üç gilne çıkar· 
mııtır. 

Yaramaz çocuk 
Kamyonun arkası· 

na asılmış 
Şoför Abdülkadir oğlu 

Musa Kazımın idare ettiii 
Seydiköy belediyesinde ya
zılı 20 numaralı kamyon, 
karpuz yilklü olduğu halde 
Kestelli caddesinden geçer· 
ken 12 yaılarında Sabri is
minde bir çocuk kamyonun 
arkasına takılmıı ve bir 
müddet &'itmiıtir. 
Yokuıta kamyonun hızlan· 

masandan korkan Sabri, el
lerini bırakıverince fena bal· 
de çarpalmıı ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden yara
lanmııtır. Sabrinin ayağının 
da kırıldığı tahmin ediJmek· 
tedir. Yaralı çocuk hastaha· 
neye kaldırılmıştır. Şof<Srün 
hiç bir kabahatı olmadığı 
anlatılmııtır. 

Bekçinin 
ftzerioe sal~ırmışlar 

Dolaplı kuyuda oturan 
Mehmed oğlu Ahmed; Mus
tafa oğlu Ahmed ve Meh· 
med oğlu Sabri sarhoı ol· 
dukları halde sokaklarda 
ıarkı söylerken gece bekçi· 
ıi tarafından görülmilı ve 
kendilerine susmaları ihtar 
edilmiıtir. 

Bu ihtara fena halde içer· 
!iyen Sabri, bekçi Ômerin 
nıerine aaldırmıı ve taban· 
caıını almak istemittir. Fa· 
kat bekçi kendini müdafaa 
etmit ve bu sırada civar 
balkı da vak'a mahalline 
yetiıerek mütecavizleri ya· 
kalamıştır. Yalnız bunlardan 
Sabri kaçmııtır. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Suriye ve Filistin'de olanlar 

.. • re soz vermış 
Mandalar komisvonunun verdiği 

"' 
karar, koo~reye bildirildi 

-Baştarafı 1 inci sahifede -
nüne geçmek için esaslı ted· 
birler alınacağını bildirmek
tedir. 

Yahudilere cevabında ko· 
misyon, hicret işinde giren· 
lerin yalnız halini değil, müı· 
takbelini de temin etmek 
icap ettiğini, bunun tıtbiki· 
nin mandater devletin uhde
sine verilmesi gerekli oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Berut haberleri : 
Berut tüccarlar hey' eti, 

tüccarlar cemiyeti reisi Al· 
fred Nasrin evinde içtima 
ederek şunları kararlaştırdı. 
1 - Gümrilk resmi Filis· 

tindekinin seviyesine indiri
linceye kadar ecnebi malı 
getirmekten vaz geçmek. 
2 - 1934 yılına kadar te· 

:nettil bakayasını istemek. 
3 - 1935 temettü müsak

kafat, belediye vergilerinin 
yüzde elli indirilmesi. 
4 - Lübnanın büyük bir 

sayfiyesinde bütün tüccarla· 
rın çaimlacaiı bir içtima ak· 
dederek bu kararları arzet· 
mek. 

Gftmrnk geliri: 
Bu yılın ilk Uç ayınd• 

gümrüklerin safi varidıtl 
1975242 Suriye lirasını bol· 
muştur. Geçen yılın ayni •1' 
larının varidatı 2081934 lit• 
ve 1934 yılının son Qç ayıD1!' 
varidatı ise 2458719 lira id•· 
Gümrük varidatındaki açık 
meydandadır. 

Ticaret milvazenemiı fr .. 
sız mandası altındaki aaelll" 
leketlerde bu senenin ilk iÇ 

aylık ithalitı 7675365 soı!r 
lirası olup bunun 64127"" 
lira kıymetindeki miktatl 

memlekette kalan eıyanıocll' 
Geçen senenin ayni ayları•• 
da 8401785 liralık etY• ,ıı
mişti. 

Tranıit suretile memlek•" 

te 126292 liralık eıya girt 
Geçen sene ayni aylarda 
miktar 1605891 lira idi ... . 
racatımız 3612050 lirahk ... ~ 
ya çıkmııh. Bunun 223400'. 
liralığı manda altındaki 111•" 
leketlere aiddi. Geçen ıe••• 
nin ayni aylarında umulll ila' 
racat 3071981 lira idi. ....... _____ _ 

Tramvay içinde Suriyede olup 
Sarkıntılık yapmağa bilenler 

yeltendi 
Gllzelyah'da Şeref sokaiın· 

da oturan Maksut oğlu 22 
yaşlarında Silleyman, 13 ya· 
ıında Mehmet kızı Milıerref 
ile 11 yaıındaki Muzafferin 

tramvay içinde memelerini 

ııkmak suretile sarkıntılık 
yaptığından yakalanmıştır. 

•• 
Fııad Y urddaş 

Ankara'ya gitti 
iç itler bakanlığı tabiiyyet 

direktörlilğilne atanan, hu· 

kuk itleri direktöril Fuad 

Yurddaı yeni &devine bat· 

lamak üzere bu sabahki 

trenle Ankara'ya gitmiıtir. 

Arnavutlar 
Ve Boşnaklar 

lstanbul - Arnavutlarla 
-Boşnakların tebaamıza kabul 
edilmeleri kararlaıtırılmıı ve 
illere bildirilmiştir. 

-~~----~---~-
Hırsızlık 

Otuz liralık jilet 

- Baştarafı 3 ncü sahifede..,, 

Suriye tahtını batırlaruı• ,.. 
tirmediklerini s6yle111iıtit· 
Sonra: ., .. 

" Emir, yakında Sufi 
Filistin ve Lnbnanı ziy•rtt 

edecek ise de, bu ıevab•td' 
gayesi, bu memleketleri t .... " ... 

mak ve bunlarla Hicaı •' tJ 
ıında doıtluk mlinaıeb• 
tesis etmek hududunda• dl" 
ıarı çıkamaz"~ 

Sopa ile 
F eoa halde dfivınOtlel' 
Eırefpaıada oturan Ali or' 

Ali, Ali oilu Muıtaf• t; 
Hüseyin kızı Litife, Cedi lı 
oilu Salib'in evine ıidet• 
kiracılarını tehdit ettiji•d" 
bahisle kendisini kapı)'• ç•" 
ğırmıflar ve Salih dıt•fl ct," 

•• kınca her üçü de nıetl . . ,o· 
çullanmışlar, elleriodek• ,ıd• 
palarla zavallıyı fen• b 
davmiiıler, yaralamııl•1:, 
Vak'adan zabıta babe ;ıi 

olur olmaz her üç mntec:a~b 
aşırmış yakalamıthr. Yaralı ~ ..... 

Karşıyakada Kemal paıa memleket haıtanesioe k 
caddesinde tiltilnclllnk yapan rılmıştır . ~ 
Musa oğlu Muhiddin, dün ~ iod•' 
öğleyin dükkinından ayrıl- şahıs diikkinın vitrıo ·;ıct 
mıı ve anası Meryemi ora- otuz liralık liç paket :.ı.· 
da yalnıı bırakmııtır. bıçajı ,almıthr. Zabıt• 

Bu sırada belli olmıyan bir kikata baılamııtır. 

lzmir Eşref paşa hastanesi baştS' 
babetinden: ,,. 
Arkası büyük cetvelli bir adet 14Remigton marlı•;Jı-' 

makineai ıatın alınacaktır, ihalesi 29-7-935 tarih P1
• tıt'~ 

günil yapılacağından tartları anlamak ve eksiltmeye :,t f 
etmek istiyenler ilan tarihinden itibaren her rila ~ 
dan 12 ye kadar Eırefpat• hastanesi heyeti idaresi•• ıt4' 
yedi buçuk teminat ile mtlraçaatlan illa olaaur. 


