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Alınanya'da Katoliklerle Hit
erciler arasında mftsademe· 
ler olmuştur, Alman hftkt1· 
illeti Katolik kurumlarını 
~patmıştır. 

e ULUSAL e 

iz.mirde çıkar, akıamcı siyasal ia2etedir 

Fransız tecim bakanı M. Ge· 
orges Bennes; Paris'te bulu
nan tecim heyetimiz onuruna 
bir şölen vermiş, elçimizde 
şölende bulunmuştur. 
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lınan hnkil.meti, Katoliklerin hiltnn mallarını mllsadere etti j J Hollanda kabinesi fevkalKde toplandı 

llitler' cilerle Katolikler ara- Kum!~?.~an· l(raliçenin verece· 
sında ~arpışmalar oldu k:.:~bş~~~~~~m~0t_ği karar bekleniyor 

8eru . k . 1 '. . ı ~ k. 1 • . yodan haber veriliyor: 
ll n pıs oposu, Hıt er ın sıyasa muvaf ıa ıyet erını, Japonya sn bakanı Gene- Florinin düşmekten kurtarılnıası 
l\lllolikJ k "' ) "k b d "'• • . 1. ral Ayaş, Çi-Çi·Karı mınta-

ere arşı açtıgı savaş a, ay e ecegını söy ıyor kasında~i tayy~re karar2a- için bütün çarelere baş vurulacak 
Hitlercilerle nihayete kadar hını teftış etmış ve mütea• 

lıt Hiıler hfr geçid resminde 
U,·d:llbuJ 25 (Özel) - Ber· ler, çok kanlı olmuıtur. 

' .,. tll haber veriliyor: Katolik kiliseleri papasla· 
~~~ 1 "'- d 1 erle Hitlerciler rı ile Berlin Piskoposa(Ogüst 

11 1 baılıyan müsademe· Von Galen), Katoliklerin 

çarpııacaklarını ve hiçbir ıey· kiben Japon kumandanlarını Lihey 24 (A.A)- Kabine 
den korkmadıklarını, Hitler toplıyarak uzun müddet ko- bu sabah fevkalade bir top· 
hükumetinin, beyhude müca· nuımuıtur. 
dele ettiğini ve siyasal mu- Rus gazeteleri, Japon as· 
vaffakiyetlerini, Katoliklere keri ricalinin faaliyetlerini 
karşı açmıf olduğu savaşla beğenmemekte ve bunların, 

kaybedeceğini söylemiıtir. barııı ihlil eden birer imil 
Karlaruhe 24 (A.A)-Ha· olduklarını zikreylemekte· 

vas Ajansı bildiriyor: 
Alman iç bakanı Dr.Frilc; 

Genç kuvvet ismindeki Ka
tolik kurumu ile bütün ku· 
rullarını kapatmışlar. Kuru· 
mnn bütiln malları müsade· 
re edilmiştir. Kolonya ile 
Ren vadisinin bir çok ma· 
hallerinde Hitlerci gençlik· 
lerle, genç kuvvet misyon· 
ları arasında aaf halinde mü· 
sademeler olmuıtur. 

diri er. 
General Ayaş'ın, yakında 

Nankine giderek Çankay 
Şek'i ziyaret edeceği söyle
niyor. 

lrlanda 
ikiye ayrılmış 

bulunuyor. 

· Yevti~ 
Partisinin progra
mını deniştiriyor. 

Jantı yaparak siyasal durum 
hakkında görüımede bulun· 
muştur. Konsey kat'i kararanı 
yarın sabah verecektir. 

Bugün kabine, florini icap 
eden bütün çareJere bıı vu
rarak tutmak emelinde oldu· 
ğunu teyit eylemiştir. 

Genel oy, Kraliçe Vilhel· 
min ne açılmış ve ne de ko· 
tarılmıı olmayan buhrandan 
çıkmağa i:nkln verecek ka· 
rarını beklemektedir. Krali
çenin başbakan M. Kolijinin 
şahsiyetine hllkümetin eko· 
nomik ve finansiyel ıiyasa· 
sına ve florinin şimdiki kıy
metini korumaya mUsait ol· 
duğu ıüphesizdir • 
iktidar mevkiinde tehlikeli 

ıerait içinde bir Katolik -

--~~~~~----.... +..-.... ----~~~~~ latanbul 25 (Özel) - lr
Janda' da kar2atalıklar batla· 
mııtır. Şimal taraflarında ·ki 
Protestanlar, lngiltereyi iste· 
mekte ve Katoliklerde istik· 
lil aavaıını ilerletmek arzu
sunda bulunmaktadırlar. ih
tilaf, iÜnden iÜDe şiddet 
kesp eylemektedir. 

Sosyalist kovalisyonuna ve· 
remiyeceği muhtemeldir. Merkezi Avrupa kupası 

Sparta Yuventü-
sü 2-0 yendi 

p --azar ~ünü Torino'da ikinci 

f) bir karşılaşma yapılacak 
'~~I -Radyo: Sparta sa- guay, Şili, Brezilya takımları 
~~ 1 

ve kırk bin seyirci ı girmişlerdir. 
'r,•e1a:d•. ltalya şampiyonu ----------
S~ llı ıle Çek şampiyonu F sa 
...... k •rıanıda baılıyan r an 

tti A k d .. llai f' "'vrupa upası o· 
ı11,1 M J . ~kı11a nıaçında " Sparta emur arifi maaş 

llaitt• 
1 ltılyanları 2·0 yen· 

11~.~\ iki devre olarak ya- larını endiriyor 
•t1a11 lıı .nıiiaabakaların re· 
)'l>ıl, Orıno'da Pazar iÜnÜ 
et.· tık v f 
~, ç it e ınalistler mey-

1ıı 1 •cıktır 
Qerı· • 

llaillt t~~ - Radyo: Alman 
tider ,_ 11111 lıllnda adasına 
U e" l 1 ' b· 1 loda milli takımı 
~ ır ltl 
~'lip •ç Y•pmıı ve 3·0 

ti Rtloıittir. 
~ t 9York . 

laıeti'- , - Radyo Cenubı 
~· "'da 1 ) 011 Yapılan futbol şam· 
t 111 •on ._) t • ermiş ve Vru-
U• • •kı1tı f' . 'ı " 1 ınalde Arıan-
~ 4:•] 
t laıerik Yenerek cenubi 
Qr. llıı \k~•nıpiyonu olmuş · 
- toı'1ay 1 

ere Arjantin ve 
ttJi b 

1 
derecesinde kuv· 

ıı Qna p 0 eru, Para-

ı\nıas;a 'da 
s " 

l\11a •eatdar arttı 
~ '•Yı 24 ( 'i ttlııdu . A.A) - Bir 
t. 'rt1,.... r •ıcaklar şiddeti· 
,. -•ıtır Dn. 'teti l4 · un ııcaklak 

i bulmuıtur. 

M. l.aı·al 

lstanbul 25 (Özel) - Pa· 
risten haber veriliyor : 
Lava) kabinesinin, Finanıi· 

önemli 
Bir ihbar vu

kubu ldu 
Karşıyaka'da Damdis· 
yon mektebinde bir 
adam öldftrmftşler 

Haber aldıiımıza iÖre; bu 
sabab, Hanri Korçberg 
adında bir Bulgar, zabıtaya 
bir ihbarda bulunmuıtur. 

Hanri Koçberg, bundan 
sekiz sene kadar evvel Kar
şıyakada (Notr Damdisyon) 
kız Fransız mektebinde ba
deme iken; bir gün, tanıma· · 
dığı bir adamın papaslar 
tarafından öldürülerek bah
çenin bir tarafına iÖmlUdü
ğünü ve mes'elenin de böy
lece ört·baı edildiğini söy-

-Devamı 4 üncü Sahifede-

yel ıslahat hakkında hazır· 

lamakta olduğu yeni kanun· 
lar, F ransanın bütçe açığını 
kapatacaktır. Bu kanunlara 
göre, bütün memurların ma • 
atlarından indirimler yapıla
cak ve bu suretle 10 milyar 
959 milyon frank tasarruf 
edilmiş olacaktır . 

Paris gazeteleri, Fransız 
milletinin, cephelerde düt· 
man karşısında gösterdiği 
özverenliği (f edakirhğı ) fi· 
nansiycl ıslahat savaşında da 
göstereceğini yazmakta ve 
bu hususta büyük ümitler 
beslendiğini yazmaktadırlar. 

M. Laval'in; bu mücadelede 
muvaffak olduğu takdirde 
Fransaya en btiyilk hizmeti 
yapmıı olacağı kanaati ge
neldir. 

Katoliklerin sol cenabı, M. 
- Devamı diJrdancü sahifede 

kanı M. Y evtiç, partisi için 
M. l' eı:tiç yeni bir program yapmaia 

lstanbul 25 (Özel) - Bel2· karar vermiştir. Yevtiç'in bu 
rattan haber verildiğine gö· programda takip edecej'i 
re, Yugoslavya sabık baıba- yol, tamamen baıkadır. -------· ............ ·-------

Habeşistan; arsıulusal Salibiahmer kurumuna girdi 

Italya • Habeşistan lıarhının 
önüne geçmek imkilnsızdır 
Italyan gazeteleri; Ingiltere'nin son kararı ile Italya'ya 

karşı düşmanca hareket :ettiğini yazıyorlar .. 
Cene~r~ 24 (A.A). :-- Habeıistanın. ~aria j kararı veya konsey raporundan sonra üç ay 

orta elçısı memleketının 27-7-29 tarıhınde zrafında barba müracaat edilmesini menet· 
Cenevrede aktedilmiş ve mektedir. Bu usula baş-
harpte yaralananlarla has· r vurulmadığında, aza olan 
talara bakılmasına dair devletin veyahut bizzat 
olan arsıulusal mukavele- uluslar sosyetesinin mes-
ye iltihak ettiğini lsviçre eleyi konseye vermesi 
federal konseyine bildir- lüzumu Londrada kabul 
miştir. edilmektedir. 

Londra 24 ( A.A ) - Roma 24 (A.A) - ltal· 
Londrada umumiyetle te· yan gazeteleri, ln2iltere 
lakki, ~talyan· Habeş ha- ..,. hükumetinin Habeıistana 
kem komisyonu mütevas· silah satılmasına müsaade 
sat hakemin seçiminde için verdiği son karar 
a~laısa bile, uluslar soı· dolayısile ln2iltereye hn .. 
yetesi konseyinin barıı cum etme kte ve ltalya· 
tebdidinia ortaya koydu- nın; lngilterenin bu dOı. 
ğu mes'elelerin hey'eti manca hareketini hiç bir 
umumiyesını inceleme•i vakit unulm ı ya cağını yaz-
lizım ieleceği merkezin· maktadır. 
dedir. lstanbul 25 (Hususi) -

12 nci maddeyi Italya· Paris gazeteleri, 1Dgilte-
nın kendiliğinden ileri Rabeş'ler göniillü yazılıyorlar renin Habeşistana silih 
sürmesi temenni edilmelidir. Bu madde u· satılması hakkındaki kararının Habet·ltal
luslar ıosyeteıi Oyesi arasında mOnasebat yan harbının önüne geçilmesi imkinlarını 
kesilmesini mucip olabilecek anlaımamazlık ortadan kaldırdığını yazmaktadır. 
halinde, hakeme veya konseye baıvurmaıı· lıtanbul 25 (Özel) - Evvelce yazıldıtı 
aı derpİf etmekte ve biç olmaza• hakem [Devamı d6rdüncü ıahifede) 
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lzvestiya gazetesinin bir makalesi 

M. Mussolin ° sekiz hakan
lığı da elind~ L ulunduruyor 
Doğu Afrikasındaki lta!yun askerlerinin yuzde 

otuzu, ~rupik hastalıklara uğramışlardır 
lzvestiya gazetesi, yazdığı 

bir betkede, Habeş - ltalyan 
durumnnu inceleyf:rek di
yor ki: 

ftalya'nın barba hazırlan· 
ması ve şarki Afrika müs· 
temlekesine askerler gön· 
dermeıinin ilk hedefi Habc· 
şistan'ı korkutmaktı. İtalya 
kabinesinde sekiz bakanlığı 
elinde bulunduran Mussolini 
16 Kinµnusani 1935 de müs· 
temleke bakanlığınıde eline 
aldı ve o tarihte İtalya 'nın 
Eritre ve Somali müstemle
keleri Afrika 'da ki diğer 
İtalyan müstemlekelerile bir
leştirilerek tek idare altına 
alındı. O tarihten itibaren 
Habeşistan aleyhine sefer
berlik başladı. 

Bu senenin Mayıs sonuna 
kadar Habeşistan sınırlarına 
ve şarki Afrika mü~temleke
lerine şu kıtaat gönderildi : 
Dört piyade fırkası, dört mi
lis fırkası, 4 siyah gömlekli 
Faşist taburu ve iki yerli 
fırka. Bunlardan başka 10 
bin işçi ve teknisyen de ke· 
za bu topraklara yollandı. 

Maamafib bu kıt'aların sa
vaşa kafi gelemiyeceğini ve 
bunların en az daha iki misli 
artırılması icap edeceğini 

Mussolini de görüyordu. Çün· 
kü ltalya askerlerinin Habeş 
askerlerine nazaran teknik 

üstünlüğü Habeşistan sava· yarılmasına zaruret hasıl 
şında büyük bir menfaat te· olacaktır. 
min edemezdi. Sanayi mer· İklim şartları ise İtalyan 
kezleri ve büyük şehirler yok- ordusunun sıhhati için bü· 
luğu Tayyare hücumları için yük tehlikeler yaratmakta
de büyük menfaatler temin dır. Altı ay zarfında ltalyan 
edemez. Binaenaleyh bu cep· askerinin yüzde 30 u grupik 
hede tayyarenin işi de ya- hastalıklara uğramışlardır. 
lın ız keşiften ibaret kalacak Bu sebeple orada bulunan 
gibidir. Yerli halkm göçe· 22,000 askerin savaş için 
beliği de Topçu için geniş kafi gelmesi imkansızdır. Bu 
ve tesirli harekete meydan miktarın hiç olmazsa bir 

bırakamıyacaktır . J • . •ıı· . 
irtifaları 4000 metreyi aıan ZIDI r SiCi 1 tıcaret 

yüksek dağlık arazi ve bu } ...- d 
arazinin çaylar ve yarla ile memur ugun an: 
kesilmiş olmuı Tankların lzmir'de birinci kordon'da 
hareketine de elverişli değil· Cendeli hanında muamele 
dir. Sahillerden ve dailık yapan (Kompani Dasürans 
savaş meydanlarana kadar Jeneral lzmir acenteliği) 
ise İtalya askerlerinin yüz- nakliyat kısmı için AbdiVeh· 
lerce kilometroluk sıcak ve 
susuz çölleri geçmeleri la
zımdır. Bunlar ise ltalya as· 
keri harekatı için savaşı çok 
çetin kılacak hallerdir. 

Habeşistan ahalisi ve as
keri kıt'aları, küçük müfre-
zeler halinde çetin dağlar 
arasından İtalya askerlerinin 
arkasını keserek ve onlara 
hücum ederek çok tehlikeler 
yaratabilirler. 

Erzak ve mühimmat kol-
)arına saldırarak da harekatı 
büsbütün güçleştirebilirler. 

Bu itibarla askerlerin mühim 
bir kısmının erzak ve mü· 
himmatın muhafazası için 

bi lzmir şubesine verilen ve-
kaletname ticaret kanunu 
bük ümlerine göre sicilin 1451 
numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

l - Vekaletname 
lzmir Sicilli Ticaret me-
muru resmi mührü 

F. Tenik imzası 

Vekaletname 

ve 

-------·--· -~-------

Ben zirde vazelimza lstan· 
bulda Galatada Voyvoda 
caddesinde "Jeoeral,, banın· 
da dairei mahsusasmda kiin 
"Kompanyi Dasüraos Jcne
ral Kaza • Sirkat - Nakliyat
MÜhteJif tehlikeler - Reasü
rans,, sigorta şirketinin (Nak
liyat) kısmı için vekili umu
misi Abdi Vehbi, bu kerre 
haiz bulunduğum salahiyete 
binaen ve şirketi mezküre 
ile mün'akit 12 Şubat 1935 
tarihli tavzif mukavelenamesi 
mefadına tevfikan lzmirde 
mukim Abdi Vehbi İzmi~ 
şubesini "Kompanyi Dasü· 
rans Jeneral Kaza - Sirkat 
Nakliyat - Muhtelif tehlike· 
ler - R~asürans,, sigorta şir· 
ketinin (Nakliyat) kısmı için 
İzmir viliyeti mülhakatı acen 
talığına nasp ve tayin ve şir· 
ket nizamnameyi esasisine 
ve nizamatı sairesine ve ken
disine ita olunan veya bila· 
hara ita edilecek talimata 
tevfikan ve daireyi vekaleti 
dahiline münhasır olmak üze
re hususatıatiye için mümes· 
sili bulunduğum şirket nam 
ve hesabına vekilet ita ey
lerim, şöyleki: 

Almanya - Avusturya 

Nasyonalistler, A vus
taryayı Bırakamazlar. 

Alman casusları, Viyana'da nıüte· 

madi bir faaliyet içinde bulunuyor 
Paris - Aliikadar çeven

lerin verdikleri teminata gö· 

re, 1\lman Nasiyonalistlerin, 
Avusturyayı günün birinde 

iEtedikleri dereceye getirmek 
ve Almanya ile birleşmesini 
temin eylemek üzere geceli 
gündüzlü Viyanada gizli ter· 

tibatta bulunmakta ve hiç 
bir fırsatı kaçırmadıkları gi
bi, perde arkasından hazan 

da hadise ihdas etmeğe ça· 
lışmaktadırlar. 

Alman nasyonalistlerinin 
yegane emelleri, Avuslurya
nın istiklalini istiyenleri ve 
bu uğurda çalışanları ne 

vesile ile olursa olsun siste· 
matik bir halde ortadan 

kaldırmaktır. Şu kadar var 
ki, Alman nasyonalistleri, 
bu amaçlarını son derece 
gizli tutukları için Avustur· 
ya siyasal adamları Alman· 
ları açıktan açığa ittiham 
edemiyorlar. 

1934 senesinin 25 Tem· 
muzunda Dolfüs öldürülür· 
ken, Berlin siyasal çevenle
ri, Avusturya'nın, kolay· 
ca yutulabilecek bir lokma 
haline geldiğini zannediyor
lardı. Fakat o zaman derhal 
alınan tedbirler üzerine Dol· 

füsün siyasasını harfiyen ta· 
kip ve tatbik edecek olan 
başbakan Şuşning iktidar 

mevkiine geldi. 
Şuşning 13 Temmuz 935 ta· 

rihinde feci bir kaza geçirdi 
ve çok sevdiği eşini kaybet· 
tiği gibi, kendisi de uzun 
müddet için istirahat istil· 
zam eden bir yara aldı. Bu 

hadise, Almanya'nın Viyana 
elçiliğini derhal harekete 
getirdi. Casusluk yapan Al-
man nasyonalistleri faaliyete 
başladılar ve bir hadise 
çıkarıb çakaram,yacaklarını 

düşündüler. Fakat beyhude 
zahmet, zıra Avusturya 
zimamdaranı ve bizzat 
Şuşning, Alman Nasyonalist 
lerine fırsat vermemek için 

ne lazımsa yaptılar. Başba

kan, istirabata muhtaç iken 

lıerçe had abad, doktorları
nı dinlemiyerek vazifesi ba· 
şına koştu. 

A vuıtury ada en önemli bir 
şahsiyet olan ve bütün Avus
turyanın sevgisini kazanmıt 
bulunan Starenberg boş dur· 
madı ve bu suretle Avustur· 
ya, ikinci bir anarıiden 
kurtuldu. 

Teklif edilecek nakliyat 
sigortalarını anifülbeyan ta· 
Jimat meyanında tayin olu
nan sigorta hadları daire-
sinde ve meri tarifede 
muayyen fiatlarla kabule ve 
bu bapta esas sigorta mu· 
kavelenameleri, zeyilname, 
tecditname ve indelhace mu· 
vakkat sigorta ilmühaberleri 
imza ve itasına, bilumum 
sigorta ucurat ve teferrua
tını \ahsile makbuz itasına 
ve talep vukuunda sigorta
ların kısmen veya tamamen 
feıhine muvafakata velede· 
licap bunların kısmen veya 
tamamen feshini re'sen işara 
ve yangın zuhurunda şirket 
hukukunun muhafaza ve vi
kayesi zımnında memurini 
mülkiye, adliye ve zabıtaya 

ıALAHATTi,_. • • • 
EYYUB;.~, 
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Tefrika No. 110 , 

1\lman imparatoru birinci Frederik Seyhan nebr•. . ıı 
kenarında kendini bekliyen fel3kete kurban gitt11•.~1 

Dedi. MuzaHereddin de bitine bağırdı: Alman ordusunda il•' dl 
· 1 b b ·· t · f Yo mektubu okuyunca, yumruk- - Bana kitap er aşını aş gos ermış ı. ,pr 

)arını sıkarak homurdandı: çağırın ! halka chhşetJi zulüm y Si' 
- Bu defa her şeyi, her Biraz sonra katip başı g . l- yorlardı. Yorğundul•'·111111ş· 

şeyi halledeceğiz.. miş ve emrini almıştı : liblarını taşıyamaz 0 
,i· 

Salaheddio, müteessirdi. Bütün islim emirlere, bey· lardı. Bilhassa ihtiyari•';,;• 
Neş'eıi kaçmıştı. Oğlu, mek· tere, şeyhlere ve ~ağda~'t~ki la .. hları pa~~~hyo~, ~o: yet' 
tubunda şöyle diyordu: halife Elmüstadıy Bıllaba gomüyor, gorünmıyec d f•' 

"Mevsukan haber aldım mektub yazılacak, yardım lere fırlatıp 11tıyorlar 1
' d•' 

ki Alman imparatoru islim istenecekti. kat asıl muharip kısılll• 
b 

'ıd 
1 

• · k yıkmak Onlar nasıl Hristiyanlık yanıyordu. b•ı~· 
e e erını ya ıp d" G" · · k" · il . . 

2 
O OOO k" Tk b" _ noktasından hareket e ıyor- un gelmıştı ı, sı\' ast'' 

ıçın. O. , . ışı 1 ır 0~ )arsa şimdi kendilerinin de tan bir kısmı, açlık Y, 
du ıle ınmış, Rum Kayserı- bunu bir islim mes'elesi ola· den elbiselerini k••0 

ni ıiyaretten sonra İstanbul rak düşünmeleri ileri sürü· yemişlerdi. ~· 
tarafından Anadoluya geç· lecekti. Birinci Frederik Silif~Ôr 
miştir. Malumunuz olsun. Birinci Fredrik, Konya'dan varında pek eğleneaıe~· ff 
Ona göre, işinize bakınız!,, sonra Silifke'ye doğru iler- duyu biran evvel, ze~~ıo e-

Salaheddin, şu dakikada lemişti. Karşısına Rum Selçu· münbit yerlere yetııtıtdl 
olduğu· kadar hiç bir zaman ki beyi Kılıç Arslan'ın kuvvet· istiyordu. iflİ'' 
düşünmemişti. Gerçe Avru· leri çıkıyordu. Fakat hiç biri . Nıbayet Tarsusa gellll,Jf~ 
pada bazı hareketlerin baş· tutunamıyordu. Kılıç Arslan, Öğle vakti idi.. Su•

0 ~ 
ladığını duymuştu. Saliheddin'Je kız mes'eJesin- gırtlakları parçalıyacalı ~ 

Fakat böyle yüz binlerce den sonra bir ittifak akdet- recedeydi .• Bayılanlar, ~ 
kişilik ordular sevkedilebile- tiği için bu düşman ordusunu, yenler, düşilp ölenler iıil' 
cegını ummıyordu. Yalnız hiç olmazsa burada durdur- çoktu. Bizzat imparator"" 
Alman ordusu ?.00 bin kişi mak ve püskürtmek isti· susuzluktan çatlamak 
olursa diğerleri ne kadar yordu. Fakat onun büyük reydi. ••' 
olacaktı ; kuvvetini görünce geri çe· Ansızın, ileriden bir •

0

16. 
İleride duran bir hassa za- kilmeğe mecbur kaldı.. rinin dört nala koştui0 

lzmir ~lilli Emlak müdürlüğünden: 
Üçüncü Karataş Hilal sokağında 32 numaralı ev 155 
Karantina Selçuk sokağında 46 numaralı ev 705 
Buca belediye caddesinde 33-35 eski 25-27 taj No. 125,40 

lı dükkan ve fırın 
150 
152 

Bayraklı taksim sokağında 4 numaralı ev 
Karşıyaka Bostanli mekteb sokağında 62 eski 142 

taj No. lı dükkan 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peşin para veya ikinci 

tertip mübadil vesikasile ödenmek üzere mülkiyetleri 29-7 
935 Pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere müzaye· 
deye konulmuştur Taliplerin o saatta Milli Emlak müdürlü· 
ğüne müracaatları. 13-25 2097 
vesair makamata müracaata, vazı imzadan men edilmiştir. 
muhammin ve ehli hibre tayin 23 Mart 1935 pul 
ve azline ve sigorta sahiple- kilişe 

rinin beyanatını ahz ve istimaa imza 
tarafımdan talimatı ınahsu:ia Bu bin dokuz yüz otuz 
vürudun.a deyin zarar mikta- beş senesi mart ayının yir· 
rının tezyidioe mani olacak mi üçüncü günü tarihile olan 
ve bilakis tenakusunu temin bu vekalet zirine mevzu im
edecek tedabiri tahaffuziyeye za. şahıs ve hüviyeti daire
tevessüle, hasar tazminatını ce marufum Kompanyi Da
tesviyeye, sigorta şirketle- sürans Jeneral namına im
rinin teftiş ve mürakabesi zaya mezun Abdi Vehbi'nin 
hakkındaki kanun ve talimat- olup müvacehemde vaz ve 
name ve zeyilnamelerinde münderecatını ltamamen ka
muayyen ahkama tabaiyetle bul ve ikrar eyledikten son
muamelitı ifaya ve indel- ra kanununun 67 inci mad
hace balada muharrer husu· desine tevfikan tasdik et
sattan dolayı Türkiye cüm· tim. 
huriyeti mahakimi aidesinde Noter mühürü ve imzası 
ve kiffei derecat mahakim Bu suretin dairemde dos· 
nezdinde müddei ve müddei· yasından 23 Mart 1935 tarih 

aleyh ve şahsı salis ve itira
zülgayr sıfat ve suretleriJe 
hazır bulunarak muhakeme 
ve muhasamaya avukat ta• 
yin ve azline, tebliğ ve le· 
bellUğe, sulhu ibraya. her 
nevi haciz vaz ve fekkini 
talebe ve ilimatı müstahse
leyi mevkii icraya vaz ile 
tenfizi ahkamını talep ve ifa
ya mezun olmak üzere Apti 
Vehbi lzmir şubesini vekil 
tayin eylerim. 
. Ancak mezkür şube ge· 
rek namına ve gerekse şir· 

ket nam ve hesabına bono, 
poliça veya havalename ve 
yahut her hangi bir taah • 
büdii mutazammin senedata 

ve 3368 No. ile mahfuz as-
hna mutabık olduğunu tas· 
dik ederim. 

23 Mart 935 pul 
Mühür 

imza 
Beyoğlu 4 üncü 

Umumi No: 5111 
İşbu vekiletnama sureti

nin daireye ibraz olunan 
tasdikli suretine ve dosya
mızda saklı nüshasına uygun 
olduğu tasdik olunur. Bin 
dokuz yüz otuz beş yılı tem· 
muz ayının yirmi üçüncü Sa· 
h günü. 

lzmir Birinci Noteri Res· 
mi mührU ve M. Rifat 
Bayraktar oğ'lu imzası 

rüldü: 
Su!... Su!... . , ,,_. 

Ve ordu, birden bır ·otl' 
landı. Yüzbindeo fazla ı 
bir aiızdan: 

- Su!. 
Diye bağrıştı. ·ri jdi· 
Bu su, Seyhan oebı tıldt
İmparatorda ileriye • 

0
1,-

Çayın biraz bulaaık rd•· 
suları, ağır ağır ak•Y0 

.,,. 

Hayvanından sıçradı \'et•''~ 
bire doğru bir kaç adılll • 
eğildi, içmeğe baılad•··..ıst'' 

Burada rivayetler 111 

liftir. 
Bazıları; 

11 
.,r 

- imparator, s.e~b: y'I'' 
birinde müvazeneııoı 1 

derek dLışüb boğuldU· 
Diğer bazıları da; ~d,,i 
- Fazla su içti. . tefİ' 

kavrulmuş gibidi. Ak•' 
yaptı ve öldü. 01ıild' 

Diyorlar. Her ne 1 ioJP'' 
olursa olsun, Alınası ,..,d• 
ratoru, bu çay ke0~;ıııt' 
kendisini bekliyea fe oıtil· 
kurban gitmiş ve öllll ~ ~ 

- A rk0$• IJ(Jf ~ 

Ulusal 

Birlik 
Cnndelik eiyaeal ~_.~e ",,

Sahibi: Haydar Rısşd 
Neıriyat müdürO: 

Hamdi Nü:shS' 
Telef on: '1776 .• ~.el . . ....... 

Adres : lııP1r 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 'lı 
700 kurut ıeaelı la~ 
400 .. altı •Y 

il~ art1at• un Ş •. 
Resmi ilanlar i.çill iı~t 
Maarif cemiyeb t ;.iiJ' 

bnrosuna mtıraca• 
melidir. i~,tf' 

Hususi ilanlar : ~ ti 
hanede kararJ.attl ~ 
Basıldıiı yer :AN/
matbaası 
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Havraohlar huna m~ni olacakl~r N. V. Olivier ve ş0rek8· Fratelli Sperco Vapur Acentalı 

Yah d •ı H VV. F. H. Van 81 Lı·mı·ıet vapur aovAL NEERLANDAIS KUMPANYASı il } er a V r afi• "ORESTES,, vapuru elyevm limanımııda olap 19 temma~da 
Der Zee acen tası . . Anven, Rotterdam ve Hamburg limanları İÇİll y&k .ı ... 

d d 1 ı caktır. a a yayı ıyor ar & Co. Cendeli Han. Birinci kor· ~GANYMEDES,, vapuru t~~muzda beklenmekte olup 
DEUTSCHE LEVANTE LtNİE don. Tel. 2443 yÜkünü boıalttıktan sonra Burgas, Varvna ve K6stence 

il" ·- , -• "HERAKLEA,, vapuru ha- Ellerman Linyn Ltd. limanları için yllk alacaklar. . 
l\.&çak qlarak Filistiue girmek isti- len limanımızda olup 25 "FLAMINIAN,, vapuru ay "HERMES" vapuru 27 temmuzdan 1 a;ustosa kadar 

temmuza kadar Anvera, Ro- sonunda Liverpol ve Svven· Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı limanları için 
·yen 417 kişi yakalandı ter dam, Hamburg ve Bremen seada gelip tahliyede bulu- yük alacaktır. 

1td b nacaktır. "GANYMEDES" vapuru 12 ağustostan 16 ağuıtosa L ~ .. - Mevsuk bir men· Yahudilerin Havrana yayıl- için yük alacaktır. 
utdaa a " DRACO ,. vapuru 29 kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı liman-ı. vırendiğime göre, Cil- malarının bir başlangıcı mı- .. DERINDJE .. vapuru 5 
lad V temmuzda Hull, Anvers ve ları için yük alacaktır. 
lllal ~ akfulcüzami ile Sah- dır? Hükümet ve Havranlı· ağustosta bekleniyor, 8 Londradan gelip tahliyede SVENSKA ORIENT LINIEN 
s.ı:a•ıaı taraflarını işleten lar tehlikeye uyanık bulun· ağustosa kadar Anvers, •bulunacak ve ayni zamanda " VASALAND " motörü 30 temmuzda beklenmekte olap 
tirfc 

111
.on .. Raynak Yahudi maktadırlar . Rotterdam, Hamburg ve Londra ve Hull iç.in yük . -yükOnü boıalttıktan sonra Roterdam, Hambargq, Copen• 

et Setı sahiplerinden bir hey· Haleb - Haziran ayı için - Bremen için ylik alacaktır. alacaktır. ı hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve lskandinavya limanla· 
1 alıaıılcolim köyüne ge- o L •· h k t d kt' ırelc de Pasapot'tauz memlekete ALIMNIA 10 oyçe evante a.:iniye rına are e e ece ır. 
ı .. _ te~. elli ikamet için su· " " vapuru " ANGORA" vapuru 13 SERViCE MARITIM ROUMAIN ~ ve a: k giren ve Filistine kaçmak v t t b ki · Ham 
)trf ·• uına urmaya müsait agus os a e enıyor, • temmuzda Hamburg, Bre· . ~ ALB'AJULYA" vapuru 19 ağustosta gelip ayni gGnde 
L.a •• •rı. ketfetmı'ıtı'r. Bu tuhaf istiyen 217 ecnebi yakalan- bur.g, . Bremen ve Anversten M 1 ı· M ·ı B el h k t d cekt' ,._ men ve .Anversten gelip tab- a ta,. napq ı araı ya, ve ara ona are e e e ır. 
~ •1e, ~hiplerinden ga~~~t· mıı ve haklarında· lizım ge- yük çıkaracaktır. Jiyede bulunacaktır. Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki deiitiklilderden 
.. "•ıiyi iılett\q Salaoıon • _1e:n. muamele yapılmıştır. · DEN NORSKE MIDDEL- Not: Vurul tarihleri . ve Aceıı.t~ . mes'uliyet kabul etmez. · · 

hak ıirke.ti baban~ile (Eetal'arap) HAVSLINJEN (O • S. A • S Fazla tafsilit için ikinci · Kordonda Tahmil ve Tabliye vapurlan., isimleri üzerine lzv - · ..... •• • •• _..b ) . SPANSKELINJEN) OSLO değiıikliklerden mea'uliyel tirketi binaıİ arkasında Fratelli Sperco acentalatına mllracaat 
, estiya gazetesinin . İr maka esi "SVILLA,. mot6rü halen kabul edihnez. edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
ltaieJi lla,ıaraft 2inci sahifede- Dev)et bankası altın kar- Jiman1mızda olup Dieppe ve 
""- •rtıralmaaı ve bu kuv· şılığı 12 milyardan 5,5 mil· Norvec limanlanna yük al Satılık motör • 
'-'ll de nihayet Eylül niba- yara diltmüttiir. Döviz yok· maktadır. 
--~İe, lrıdar o mıntakaya luğu itbalitı da kabil olduğu SERViCE DIRECT 12 beygir kuvetinde (Dizel) 
~~al~iı olm•sı lizımchr. ·kadar tahdide sevk. etmek- DANUBIEN markalı az kullanılmıı bir. 

aze temız ucuz 
ilac; 1iQai 281iıtanda yağmur mev- tedir. TUNA HATTI. .,,otar satılıktır. Taliplerin 

w_ Yllilde bitmekte ve Şilpbe yoktur ki, ltalyan 
-.erı h "TISZA" motöril :n tem- , : arehanemize mOracaatlatı ..... •rekit ancak ondan maliyesi bir harbm ağırlığını Her tOrlO tuvalet çeşitleri f .. t ; b.~Jıyacak ve bu müd- kald_ıracak halde değildir. muzda bekleniyor, Buda- ı '. in olunur. 
~eırınievvelden itibaren Bir dış istikrazı ise imkan· peşte. Bratislava ve Viyana 

. IIanıdi Nüzhet "'-1,:._bııına kadar devam sızdır denilebilir. Siyasi ağır- için ytik alacaktır. Kitaplanmza 
ft.ı ... cektir. lıkları da buna ilave etmek "BUDAPFST,, motöril 1 O Cilt, Hatıralannıza Şık 

~•ıaın ~n cenubi nok- lazımdır· ağustosta bekleniyor, Buda· 
~ il. Sornalinin iskelesi ~-ll!!D•O~K~T~01~Rlll!lll-• peıte, Bratislava ve Viyana 
~o._'• Eritrenin de 4000 için yük alacaktır. 
U. Y•~tre olması ve l>u yol Ali Agah Geliı tarihleri ve vapur-
'lbi •ıı asker değil, erzak, Çocuk Hastalıkları lann isimleri iiıerine mea'u '•ij·1111111

t ve saireoin de Mütehassısı liyet kabul edilmez. 
~r 1 

lllecbariyetinin ne ka· ''·inci Beyler Sokagı N. 68 Birinci Kordon, telefon 
!ait :or olduğunu gösterir, Telefon 3452 No. 2007 • 2008 
...... 

1•1aı 'ht' . . -~... ı ıyaçların Hındı-
~ı, ~ .. ılınması ise ltalya· 
• ._.~ 1 llliitkülitı doJayısile 

4i •.ıdır. 
t\ ~·~i. ~alde italya dev· 
t :-ııı.ıı._ ç ••nın senelik açığı 
[··~ır L· 
ııç l.ör 1 •rete varmaktadır. 
,.., fk,ç,, 1927 de 83 mil-
,,, h -t iken till}di, 105 mil· 
111 qrete '-•ae •ırınııtır. Ticaret 
~ Jtr QeJi 1934 de 2 mil· 

1~~,,~l •çık gö,teriyordu. 
~,, 11 •on iki senedeki 
~t. 11111••~eneleri de pas-

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rwtem beyin foıografhanui, lzmirde en ıyı 
foıograf çekmekle şlJhreı bulan bir san•aı ocağıdır. En 
müşkülpeıent olanlar dahi~ burada çektirdikleri ~oıokraJ· 

liJrdan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem. bey.in, f oıoğruJ mulrcmeai •atan ma
gazası da muhterem milfterilerinin ince zevklerine giJre 
her çeşit malları~ f otograr makinelerini bulıındunnalcıa· 
dır, Bir zıyaret her şeyi üpaıa kafıdir. 

(lzmir • Ba!fturak caddesi, Refik -

IKQ]li~f 

Bir AlbOm, Ve Bair 

Cilt Jşleri Yaptır- · 

m ak isteneniz : 

• l 'El\' I KAVAFLAR• 

Çarşısında 34 Numarmla 

Sıhhat Eczanesi 
Haşturak No: 37 

• H 111 IHHI 111111 tllll il lllll lll l il il l l il il il l l l il lltllll lll il lllllll lllll l llllllll llll lll lll llllll 9 
~_lzmir yün mensucatıl_ 

· · Ali Rıza - -
MDceUilbaneıine uiirayımz. iTürk Anoiıim şirketil 

- -~ Bu mfteseese, iki yftz bin lira sermaye Ue § 
_Ö_.k•s•a•re•n•ıe•r•! ----· = le!fekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 

__ =: fak"örers Limited (Şark halı) şirketine ait =-§ 
laka (Okamentol Y 

~ 5 lımirdt:. Halkapmardaki kumaş fabrikasını satın § 
~ksOrOk şekerle· ,.. - · -

edi ~ ~ almıştır. Fabrika bOtOn teşkilAt ve tesisat ve mfts· § 

ıiz .. 
..__, s tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnunuBanİ 1935 ta· § 
~ = rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· § 
'-"' ~ mektedir. Her nevi yft.n iplikleri, kumaş, batta- § 

CQ E5 niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emaa· § 
~ line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi,tir. § 
~ Bu mamullt Peştemalcılar ba,mda eski Oromibak § 
~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve s&tllf fab- § 
:= rika içinde yapılmaktadır. § 
~ Posta kutusu: 127 § 

~ ~ Telgraf adresi: lzmir;-:.Alaancak ; 
~ ;:: Telefon oumarası 2432 ve 3564 55 
~ •:ı11111111111111111111111111111ıı• ıııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ii 

Ve POrjen ~abapın 

en Ostftn bir mfts· 

bil şekeri · olduğu

nu unutmayıoız. 

:Q Sümer Bank--

Ku.vvetli mftıhil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat eftrgtın 

haplannı Maruf ~ 
ecza depolanndan 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

S~tılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

ıağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
giln ıaballdan a~pma ka-

.daı U~OIJ\L JllUJJc 
ruetetii•··~~
caat etmeliclirler. 

~ Fabrikaları mamulatı 

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

..; 

Dereke kumaşlaın 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yer~i mallar pazar .. 
lzmir şubesinde bulursunuz 



25 Temmuz 93S (Ulual Birlik) 

------------·-------

Italya • Habeşistan ihtilihınn, btısbtlttln yeni bir safhaya girdiği söyleniyor 

Uluslar kurumu toplantısı gele
cek haftaya talik edildi 

"""""""'~............ ..... .. ........... ....,,.....,,..,,...............,~ 

Doğu Afrika'sında bir harb çıkarsa, Avrupa barışının da tehli· 
keye düşmesi ihtimalinden endişe edilmektedir 

Paris 25 (Radyo)- BugQn için toplanması .mukar· 

rer olan uluslar kurumunun, gelecek haf taya tehir 

edildiği cenevreden haber veriliyor . 

ilgili çevenler, ltalya • Habeşistan ihtil4fıom, bOs· 
bOUln yeni bir safhaya girdiği kanaatinde bulunuyor· 
lar. Diğer bazı rivayetlere göre, ltalya • Habeş arasında 
bir harp çıkarsa bunun bnynmesi ve Avrupaya sirayet 

Alakadar devletler bugOo uluslar kurumu genel 

sekreterliğine metalibatını yazı ile vereceklerdir. Kon· 
sey gelecek hafta toplanacaklar. 

etmesi ihtimali gôzônOne getirilerek endişe edilmekte 
ve böyle bir hale meydan bırakılmaması için son de
rece çahtılmaktadır. 

Hind 
Ahalisi cnzzam 
hastalığından 

muztarib 
İstanbul, 25 ( Ôzel ) 

Hindistan'ın Bombay ıehrin· 
den haber verildiiine 1ıöre, 
Hindistan'ın muhtelif kasa· 
balarından mezkur ıehre 
akın eden miskinler, bele· 
diyeyi müşkül mevkie ıok· 
muşlardır, miskinlık haatahğı, 
Hindistan'ın iç taraflarında 
son derece ilerlemiş bulunu· 
yor. Bombay'a gelenler, be· 
lediyeden tedavi edilmelerini 
istemektedirler. 

Belediye, gelen miıkinle· 
rin tedavisi için ayrı dispan· 
ıerler açmııtır. 

Yunan 
Hükumeti ithalatı 

tahdid etti 
lıtanbul 25 (Ôzel) - Yu· 

nan hükumeti, ithalatı ta· 
mamen tabdid eylemiştir. Bu· 
nun üzerine Atina, Sellnik 
ve Patras ticaret odaları yö· 
netim kurulları Atinaya gele
rek başbakan ve ulusal eko· 
nomi bakanına ıiklyet et· 
mitlerdir. 

Atina ticaret odasında ya· 
palan genel toplantıda baş· 

bakan M. Çaldaris, bu hu· 
ıuıta hükümetin diktatörce 
hareket edeceğini ve itbalfu 
serbesti vermiyeceğini ıöy· 

(emiştir. 

Konuşuyorlar 
lstanbul 25 (Özel) - Ro

madan haber veriliyor : 
loiiJtere ve Frans~nın Ro

ma elçileri, ltalya • Habe· 
ıistan ibtilifını konuşmak 
üzere toplanacak olan 
uluslar kurumunu tenvir için 
ltalya başbakanı Sinyor Mas· 
solini ile uzun milddet ko· 
nuşmuılar ve milteakiben 
Cenevredeki lngiliz ve Fran· 
ıız delegelerine telsizle mu· 
faısal maHimat vermiılerdir. 
Romanın siyasal çevenlerin· 
den aııan haberlere göre Io
giltere h6kümeti, Habeıistaa 
da• .. aibi •sığlar mukabi· 
linde ,.kilebiJeceğini Muaao· 
Jioideı bir daha ıormuıtar. 

K 
Anka~adlı bisSlöçkr·d ıöndn~er T oşef 

onya a ı ometre· Kabinesi zabitle-

lik bir yarış yapıldı ri siyas~dan vaz 

Bu koşurla Talat düşerek yara· 
landı. Eyyub birinci geldi 

Konya 24 (A.A) - Diln dan Talit, sekizinci kilomet· 
Ankara biıikletçilerile Kon· rede düşerek yarııı bırakb. 
ya idman yurdu arasında 50 Bir saat 9 dakika ile birinci 
kilometrelik bir yarıı yapıl· Eyyup geldi. Konyadan Ra· 
dı. Yarııa Ankaradan yalnız uf ikinci, Abdullalı ilçüncü, 
Eyup'le Talat, Konya idman Hamit dördüncü oldular.An· 
yurdundan yedi kiti girdi. karalı bisikletçiler bu sabah 

Yarıı ilk on kilometrede Kon yadan ayrıldılar. Yarın 
çok heyecanlt oldu. Ankara- Ankaraya varacaklardı. 

~~~~~----..... .-.. ......... --~~~~~ 
öııemli 

Bir ihbar vuku 
buldu 

-Ba,tarafı birinci ıahifede-
1,miıtir. 

Hanri Koçenberg uzuun 
zamandanberi bu mektepte 
hademelik yapmakta idi.Fa
kat bu sene mektep kapan· 
dıjı için bu Bul gara yol ve· 
rilmiı ve iıinden çıkarılırken 
kendiıine vadedilen ikrami· 
ye de verilmemiştir. Bu' ba· 
le fena halde içerliyen Ko
çenberg sekiz s.ene evvel 
cereyan eden bu vak'a za: 
bıtaya bildirmiıtir. 
Zabıta; Karııyakadaki mek· 

tep bahçesinde hafriyata baı· 
lamııtır. Bulgarın iddiası 
doiru ise maktulün kemikle· 
riain bulunacaj'I ıüpheaizdir. 

Bu ihbarın ne dereceye 
kadar doğru olduğu, ancAk 
hafriyattan sonra anlaılla· 
caktır. 

Biazns sarayı 
bulundu 

lıtanbul - Şimdiye kadar 
yapılan hafriyat neticesinde 
Bizans sarayının zemini bu· 
lunmuıtur. Zemin, kıymetli 
çinilerle sOslenmiı bir hal· 
dedir. Hafriyata devam edil· 
mektedir. 

Taşla 
Başından yaralamış 
Dün; Çorak kapıda birjn

ci Aziziye mahallesinin top· 
çu sokağında oturan Nedim 
oğlu ŞilkrO ile Y apr oğlu 
Ali arasında para mes' ele· 
sinden çıkan kavi• sonunda 
ŞllkrO, Ali'yi taıla ba11ndan 
ajır surette yaralamııbr. 

Şlkrll derlaal yakalanmııtar. 

Var olsun Balı-
kesir'Jiler 

Hava kurumuna 50 
bin lira verdiler 

Balıkesir 24 (A.A) - Ha· 
va kurumu için yükea ve 
verit yekunu ıimdiden elli 
bin lirayı bulmuıtur. Hava 
tehlikesini bilen llye sayısı 
gilnden gilne artmaktadır. 

Fransız 
Tecim bakanı, hey'e· 

timiz onurunu bir 
şölen verdi 

Pariı ?.4 ( A.A) - Tecim 
bakanı M. Georges Bennet; 
Türk tecim hey'eti onuruna 
bir tölen vermiıtir. 

Şölende Türkiyenin Paris 
büyük elçisi Suad ile Tür· 
kiye Ekonomi bakanlığı yö· 
netgeri ve hey' et başkanı 

Faik Kurdoğlu bulunmuılar· 
dır. 

habeşistan~ arsıulusal 

Salibiahmer kurumu· 
na girdi 

Ba,ıarafı ı inci ıalıijeıl~ .. 

gibi Eritrede hüküm ıüren 
şiddetli sıcaklardan doliyı 
ltalyan askerlerinin sıhhi 
durumu çok endiıelidir. Her 
ıtin ölüm vakaları görün· 
mektedir. 

Adis-Ababadan Cibutiye 
gelen Italyan aileleri, vapu· 
ra bindirilmiıler ve ltalyaya 
sevk ediJmiılerdir. 

Bere giymek 
yaHaktır 

Ankara - Zabıta, Bere 
ıl1eoler hakkında kanuni 
takibata batlamııhr. 

geçirecek 
lstanbul 25 (Özel) - Sofya· 

dan haber veriliyor : 
Toşef hükumetinin, siyasa 

ile uğraşacak olan Bulgar 
zabitlerinin derhal ordudan 
uzaklaştırılmaları ve bir da· 
ha devlet hizmetinde kulla
nılmamaları hakkında yeni 
bir kanun çıkaracağı söyle· 
niyor. Bu haber, Bulgar süel 
çevenlerini teliıa düşilrmüş· 
tür . ·-
Habeş 

Kadınları barba 
hazırlanıyorlar 
lstanbul 25 (Ôzel) - Ha· 

beıistan imparatoru Haile 
Selise'nin Habeı halkına 
verdiği bir diyevde, Habeıis
tan topraklarının savgasında 
kadınların erkeklere örnek 
olmalarını ve harp olursa 
cepheye koımaktan geri kal
mamalarını söylemitti. Bu 
söylev llzerine Habeı kadın· 
)arı rönüllü yazılmağa ve ka· 
danlardan miirekkep alaylar 
teıkil etmeğe baılamıılardır. 

ismet Inönü . 
Hopa'dan Trabzon'a 

geçtiler 
Hopa 24 (A.A) - Bııba· 

kan ismet Ioönü; 24 Tem· 
muz sabahı Arhinden hare· 
ket ederek Kıvartshana ve 
Margul bakır mıntakalarını 
dolaııb Hopaya g~lmiş ve 
Trabzona hareket etmiıtir. 

Hollanda kabinesi tev· 
kalade toplaodı 

-B<J§tarafı 1 inci sahifede -
Kariynin kalkınma usulünil 
ve zoraki ta1arruf pllnına 

olan muhalefete Sosyalistlere 
iltihak etmiı olmakla bera· 
ber, Katolik partisi çoğun· 
Juğunun florinin kıymetten 
düşürülmesine karşı geleceği 
muhakkaktır . 

Lntfi Kırdar 
Balıkesir 24 (A.A) - Parti 

yönkurul ba,kanı Kütahya 
saylavı doktor Lntfi Kırdar, 
ilçelerdeki tetkiklerini biti· 
rerek buraya dönmllttllr. 

Panayır hazırlıkları 

Bir c;ok tirmalar - . muracaat ettı 
ranayırın, bu yıl çok verimli so· 

nuçlar vereceği muhakkaktır 
9 Eylill arsıulusal panayırı devletler için ihtiyat P''; 

için dıı fülkelerden her gün yonlar ayrılmııtır. Y11':,i 
müracaatlar vukubulmakta· hükumeti, panayırımııa 'tir· 
dır. Komite, bu müracaatla- mikyasta iştirak edecek , . 
rı tetkik etmekte heman il· ispanya hükümetinin de 1~ 
gili müesseselere cevaplar tiyeceği pavyonlar telll 
vermektedir. edilmiştir . ______-: 

Haber aldığımıza göre, Yu· ~ • 
nan hükümeti ve diğer dost üye taksiıJerı 
Keserle Y aralamıf. Hava kurumundan: Jll' 
Dün saat 22 de kemer Hava tehlikesi i~Y~' kC' 

caddesinde oturan Osman maaşlarının yüzde ikisıaı ftlr 
oğlu Mebmetle Mustafa oğlu aecek olan ticarethane, bl' 
Osman eraıında bir siiara rika ve müesseselerde~ t•• 
yüzünden kavga çıkmıı v..: zıları tarafından baDf1 blf' 
Mehmet keserle Osman sai rihten itibaren tevkifat• ldll' 
elinden yaralamııtır. lan ıcağı sorulmakta 0 IS' 

Yakalandı ğundan mezkur te'lk~f•,., 
Temmuz ayından iti 1 iJe 

Dün öğleden sonra Şamlı baılayıb her ay bir Jiıt~. 
sokağında bir yaralama ha- kurumumuz vezneti~• . ·Jit· 
diseai olmuş ve Derviı oğlu derileceği tavzihan bıJdifl 
Mehmed adında birisi, karısı Yangın 
20 yaılarında Sebileyi ya· ~ 
banca bir ıabısla gördüğün· Diio, saat ı2 raddele ~d•' 
den Sebileyi bıçakla üç ye· Göztepe Tramvay c• "' 
rinden yaralamış ve kaçmıı sinde 850 numarala ~ 
idi. Sebile, derhal hastaha- oturan Alman (Otor0• .~ 
neye nakledilmiş ve Meh· kızı Şerbat, çamatır yık•:,; 
med'in takibine koyulmuştu. için mutbahta yaktıi'1• ;,ttl 
Zabıta, dün gece yaptığı a· ateıtea davar içiodek• bil 
raştırmalar neticesinde Meh- direkleri ateı almıı •• Jı 

• ' P" med'i yakalamıı ve Adliye· odanın tavanı yanmıt 11 

ye teslim etmiıtir . derhal söndürillmOıtllr· 

lzmir muhasebei hususiye JJJO' 

dorltığOnden: 

Eksiltme şartnamesi 
1 - Vilayet için bir iı otomobili satın alınacaktır. ·bi-' 
2 - Bu otomobil 17-7-935 tarihinden 1·8-935 t•''tıt· 

kadar ıs gün müddetle açık olarak ekıiltmiye çıkarıllll~,li 
3 - Eksiltmiye iıtirak edec~k olanlar üç bin lir• ~,ı 

mahammenin yllzde yedi buçuğu nisbetinde teminat •et• 
bir banka mektubu ibraz edeceklerdir. 11r 

4 - Bu otomobil ihale tarihinden itibaren 20 ıil0 
fanda teslim edilecektir. 

5 - O.tomobil yedi kiıilik ve 35 modeli olacaktırf. ıV 
6 - Şası Vilbeyis yani iki dinkil arasındaki me•• e 

pus olacaktır. oJI' 
7 - Ôn ıustalar ıon model otomobillerde mevcut 

diz tertibatı ve arkaaıda çift sustalı olacaktır. 
8 - Altı silindirli ve arkası sandıklı olacaktır. 
9 - Teamül olan yedek aksamı beraber olacakl•'a ,,,t 

10 - ihale ı-8·935 tarihine müsadif perıembe 111°. _, 
ı 1 de encümeni vilayette icra edileceğinden talipler•• iti"' 
vakkat teminaılarile birlikte vakti mezkürde or~;.6' / 
bulunmaları ilin olunur. ~ 

C. H. P. lzmir Esnaf, işçi ıe-

şekkülleri hnrosundan: 1~ 
Ticarethane ve müessesat, memurin ve ınDıt•:~1-f' 

cemiyetinin idare heyeti intihabı yapılacağından 2 11 wf 
cuma günü saat on yedide bilumum mukayyet asal•'~ 
esnaf birlikleri umumi bDro toplantı salonunda b:' ./ 
maları illa olunur. ~-. 

lzmir-zi_r_a-at_m_e_k t_e_b_i __ nı_.tıdfl'' 

lttğOnden; 
Cinıi Kilo Muhammen 

Patates Ödemiş 1200 
ince• kepek ı500 
Salamura zeytin 
siyah 600 

6 
2 

ıs 

6,15 

~1' 
k•~t-~·-

Okulamızın yıllık erzak ihtiyacı için açık e el'' ~'' 
çıkartılıp ı8-7·935 gününde ihalesi yapılacağı •"" d•I'" '' 
edilen yukarıda yazılı üç kalem erzaka talip çık111'1t ~~il 
on gün uzatılmak üzere 30-7-935 ıalı günü 11 

t'_wf' 
okulamızda eksiltmesi yapılacağından alıcılarıo ~ 
muvakkate makbuzlarile birlikte okulada baJll 'JY 
maları. 


