
TGrk-Fr.aosız tecim aodlaş· 
lllası, bugno Paris'te Faik 
ıcurtoğlu ve Fransız tecim 
lllGsteşarı tarafından prafe 
edilecektir. 

ULUSAL 

lımirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Ekonomi hakanı Celal Ba
yar, Sovyet Rusya'daki ioce· 
leme gezisini bitirmiş ve 
heyetle biı·likte 1\toskova'dan 
ayrılmışlardır. 
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Ingiltere • lrlanda -·ı;ı;'7os}ıetesinde. 'i~;iıt;;;.yi Eden temsil ed~~~k-- "'"' j '" 
General dö Bono, Eritre halkına hita- Belfast'aki kanlı 

ben bir beyanname neşretti .,;arpışmalar. 
ltalya, ulusla;.- ;;;yelesi nsekreterıığı;:;;-göı'ıd~rd,iği ""bi~·-ıeıgraf ta, 

evvelce Habeşistan'a sulh teklit ettiğini teyid eylemiştir 

Dluslar SoSYeiesi Çaİ-şaınh3 güllü ·toı}lanıyor 
it Ce11evre 28 (A.A) - Ulns olursa, ltalyan hükümeti ulus· 
'•oayeteıi konıeyi31Tem· • lar sosyetesi konseyinin baı· 

~'1ı Çarıamba gnnn saat kan tarafından istenilen bir 
de topla naca~ tar. tarihte yapacağı toplanb da 

~11tonıa 28 (A.A) ltalya söz almakta g6çlnk çekmi· 
~Gllleti bu sabah Uluslar yecektir • 

'°'Yeteıi genel sekreterliği· .Ancak ltalyan hükumeti 
'e lf•iıd k. t 1 fa gön· ıu fikirdedir ki, iılerin bugün 
dtr11aiır 8 1 e gra içinde bulundukları durumda 

It1ı7:'· • konsey toplanbıı, yalnız ko· 
"-t . hükümeh, Ulu~~~r miıyon çalaımalarına faydalı 
ile 2tteıı genel ıekreterlıgı· olarak tekrar bıılanabilmeıi 'S Temmuzda göndermiı için gereken en iyi araçları tatJ.: l:iir telgrafta Habeş aramaktan ibaret kalabilir. 
dt 

2 
etine biri 14 ve öteki Eğer böyle olmıyacakaa, Ital· 

l Temmuzda olmak yan bükilmeti bu husustaki iti· 
e razlarını bildirmek bak kını 

lıalya kralı Mussolini ile bir gezintide muhafaza eder. 
muı olduğunu bildirmiıti. olarak ıorulmuıtur. Londra 28 (A.A) - M. 

Ha bet hli&. ümetine yapılan Habq büldimetinin düıün· Eden, Londrada.-, Uluslar 
bu bildirikJerden birincisinde, 'celeri reımii olarak belli -Devamı 4 Onca Sahi/ede-
Italyan hükümetinin, uzlaıma .. • .. •• • •• •• 
ve hakem :komisyonununliı· &>?"; Deniz kuv' etlerinin tahdidi 

'ıe, GerıeraZ dö Bono 
e ilci bildirikte bulun· 

ferine tekrar baılaması hu· 
ıuıunda fikri aağlanmıı!ve 

·bunuo için de tabiatile .. ko· 
misyon çalıtmasının iki taraf 
arasında kırarlaştırılmıı olan 
tahkimnamenin çerçevesi 

, içinde kalmaıını] ıart koı· 

muştur. 
ikincisinde · ise, yukarıki 

tabkimname ile giriıtiii yü· 
kllnleri tutup tatmıyacatı 
Habef hüldimetinden kat'i - -............ _____ _ 

ltanri Koçberg yalan söylemiş 

Araştırmada bir 
Şey bulunamadı 

ı\~ık gözflo emeli, para koparmak 
~ltıiş. Bugnn adliyeye verile.cek 

rt,::,'Y•lcadakilOam Dösyou 
~•ftiy ı lllektebinde yapılan 
-'til .... ~ta evelki akıam son 
~- .... ,ti, o 
""Qıi b • ç gün zarfmda 
teıaiıli-~' nıetre murabbaı 
~'tre ~ll~e bir saha iki 
~~•t lıi e~~aıliiinde kazılmıı, 

llle111i ~· •r ıeye tesadüf e· 
8-b 1 ır . 

la Çede b· .. .. 
t old\l" •r ceset gomu· 
:~İıa e~aıu iddia eden mek· 

-' lllenıu 1 bahçevanı ve ida· 
: he1 1 

ru Bulgar tebaalı 

lngiltere -yeni bir 
teklif y~pacak 

Donanma lordluğu, yeni teklifin ha· 
rışı temin•:edeceğini ~:zannediyor 
lstanbul 28 (Özel) - in· 

giltere htlkiimetinin,, deniz 
kuvvetlerinin tahdidi hak· 
kında yeniden müzakerata 
baılanmak üzere blitüa bü· 
ylık devletlere bir t~klıf te 
bulunacağı ve bu husus için 
Avam ve Lordlar ka..nara· 

farında konuımalara baılan· 
dığı söyleniyor • 

lngiltere donanma Lord·•· 
luğu, yapılacak olan teklifi 
uzun uzadıya tetkik etmit .. 
ve bu teklifin kabul il halin· 
de barııın uzun yıllar ıçın 

lt min t.dilmiı olacağı kana· 
atını göstermiıtir. 

lngiltere hükilmetir:i.:ı böy· 
le bir teklifte lu!doması, 
gittikçe çoğalan ve büyük , 
bir yekune baliğ olan deniz f 
masraflarından kaçınmak is· Bir· lllgiliz horb gemisi 

temesindendir. lngiltere denizi çesi, lngilteı eyi c üıündOre• 
ballanhğının son masraf büt· cek kadar kabarıktır. 

HayındırJık 
Bakanı Denizli'de 
Denizli 28 (A.A) - Ba· 

"Organiıt.. ler adı altında 
tanılan lrlanda Protestanları 
12 Temmuz 1690 tariliinde 
Boynelo nehri kıyılarında 
vukubulan ye lrlandanın in· 
giltereye mn'kavemetinın so· 
nunu teıkil eden meıhur har• 
bın yılclönQmliali her ıene 12 
Temmuzda kutlarlar. Ancak 
uzun zamandanberi gilrlUtll· 
s6zce katlanan bu yıldönilmD 
bu yıl yapılan katlama bay• 

ramı eınııındı kanlı bir hal 
ılmıt ve lılanda mes'elesi 
tekrar ortaya çıkmıtbr. 

ruz kalmışlardır. York Street 
denilen mahallede vukua ge· 
len çarpışmada bazı kimse
ler vurulmuş, bazıları:da ya-

• 
ralanmıştır. Hadiseye müda-
hale eden zabıta kuvvetleri, 
çağıralan muavin polis kuv· 
- Devamı 2 inci sahi/ada -

~~~---------~--Ş ar bay 
Istanbul'a gitti' panayır 
işlerini takib edecek 

Şarbay Behcet Uz, dün 
Türk vapurculuk soıyeteai· 
nin (Aksu) vapuru ile lıtan• 
bul'a gitmiştir. Hareketinden 
evvel vapurda kendisi ile 
görüıen bir mubarririmize. 
ıarbay demiıtir ki: 

Şimali lrlındınıa merkezi 
olan Belfast ıehrinde Boy· 
nelo barbanın ytldönümü mü· 
nasebetile zuhur eden kanla 
hidiseler bütün dünya efka
rı umumiyetinin nazarlarını bu 

b Şarbay Behceı U:: 
fe ir üzerine ve dolayısile .. 1 b l'd b. b ft 
lngiltere - irfanda mlinaıebet· k d kstı8n ~ a B ar .. dd ~ 
lerine çekmiıtir. Hidiseler ,.. 8 fard a acagım. u ~ul .e. 
.. zar ın a panayır ış crını 
ıoyle. baılamııtır : takib edeceğim. Bazı firma· 

lngıltereye sadık olan uı. larla temas ederek panayıra 
ster protestanları 12 Tem· ittiraklerini temine çabıa
muzu kutladıktan sonra Bel
fa11t' a dönerken Nasyonalist 
katoliklerin bilcumuna ma· 

cağım." 
Behcet Uz'a 

vel<ilet edecektir. 
asıarbay 

~ .............. ! ....................... , 

Yeni Tefrik.amız 
,.- l83ey az u=»apağanın Sırrı 

BugO.nd~n itibaren ncşr- 1 
etmt>ğe başladığımız bu ~ 
zubıta romooını ikinci l 
~Sahift'mizde hu lacaksınız! 1 

Baştan,.. başa , heyecanJ.a 
dolu olduğu gibi, okuyu

cuyu 818'.ma(lan sOrOkliycn 

ve daha ilk baskıda bin· 

lerce nOshası satılmak su· 

retile Avrupa'nıu her ta· 

-- - - -·-·-· ... 

'"llli11de1a elle evvel Yahudi 
~- Lt daaerek Katolik 
~ ....... ,. 
~ IG11aıu' Koçberg, cese· 

~•dar li .bulunduğu yerin 
~.. bar ıa'ıa dahilinde• 
.... ~, ... : 16~1enıiıti. Halbu· 
. ~&! .... bir kenıik dahi 

sız olduğu ve Hanri Koç· 
berg'in, mekteb vekili umu· 
miıi Madam Jan'dan para 
koparabilmek için böyle bir 
ıey uydurduiu aııeydana 
çıkmıthr. Kefaletle serbest 
bırakılan Hanri, bu1ıün tasnii 

rafına yayılan bu romanı 
yındırlık bakanı Ali Çetin p w -· - • • • - ·-·--·-·-

her halde takib ediniz! 

--.tar. 
Hanri Koçbers 

Htdi .. aia tamımea ual· 

cürüm suçundan dolayı ad· 
)iyeye verilecek, iıtintak 

bakimliii lilzum ıörilrae 
keadiıiai tevkif edecektir. 

Kaya, dlin saat 19,30 da bu· 

raya ıelmi, ve iıtaıyonda Beyaz Papag~ anın Sırrı 
çok kalabalık halk tarafın• 

daa karıalaamııtar. l~-----•••••••••---••P 



29 Tem••!!!-l'alalfe 2 (OlualllrUls) 
.~:".":':".'::".~~~~ ..... ~ ......... ----.............. ------------------------------..l:::::::::=::L.. ...... ----------.:,_-------------------
~11111ın11111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ I n g i I ı ere-I r J a o da 
~Zabıta Romanı § -Başıarafı 1 inci ıahifede _ 

~ ~ vetlerinin yardımile hadiaeyi 

iBeyaz Papag"" anın: ~=~:;;:~Y·;:~~;~ ~=::~:~ l~L~H~TTi~ 
= §§ mtcburiyetinde kalmış ve EYYV8i..~., 
S ı Türlı·çeye. .. 1 SIRRI= bundan sonra gelen kuvvet-
5 29-7-935 Çeviren • KAl\tf ORAL =: lerle kanlı çarpışmalr devam 
5 Tefrika umarası : ı := etmiı bir çok kimseler ya-

if.ilflllfl 111111111111111111111111il1111111111111111111111111111 IUll llllllJ lllllllllllllllllll lllll llll~ kala nmıı ve bazı şüpheli ev-

29 Temmuz - 1935 .. Ya:an: JI. ~ 
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Birinci }.,asıl 

Polis komiseri (Amprien), 
karşısında ve masanın yanı 
baıında oturan gence baka· 
rak: 

- limdi delikanlım, bu· 
rada gördüğün birinci mü· 
lizım (Con Straun) çalışma
ja hevesin olduğu taktirde 
ıana çok iş verebilecek 

. mevkide bir adamdır. 
Dedi ve, yaylı koltuğunu 

(Con Straun'nın) oturduğu 
yana çevirerek devam etti: 

- Con, bu küçük hile
kir, rahmetli kız kardeıimin 
otlu, yani ıenin anlayacağın 
yeienim. Emrinde ve cani· 
leri taharri kısmında bir iı 
temin ederaem, bu yıl seçi· 
minde [ 1 ] kaybetmekliğim 
muhakkaktır. Şunu da ilive 
edeyim ki, sana yaramıya· 
caj'ını anladıiın dakikada 
yol veriraen, tabii gücenecek 
dejiJim. 

Hamilton taharri imiri bi· 
rinci müliıim [Con Straun ), 
m6tebeasim bir çehre ile, 
elini uzatmak &zere ayata 
kalkmıı olan genci tepeden 
tırnağa kadar s6zdükten 
sonra: 

- Adı nedir, delikanlının 
komiserim? Diye ıordu. 

- Kız kardetim - dedi 
komiser • eier .. Donti" adın 
~i~ lskoçyalı ile ıeviımeye 
ıdı, çok çapkın bir ıey ola
caktı, Baksan a, görd6ğün 
aibi ıiyah saçla olmasına 
raj'men gözleri mavi, tıpkı 
bir lrlanda Çocuğu.. Baba· 
11ndan kendisine intikal 
eden isim, [Cimi Donti)dir. 
Maahaza kfiçük adını tercih 
ederseniz. ıicilinizde .. Boni 
Donti,. diye kaydedebilirsi-
niz. Koca · delikanlı oldu, 
hlli "Boni" diye çağrıyoruz, 
bununla beraber artık bu 
adla maruf oldu. 

Ne dersiniz Con, seçimde 
kazanmamakJığım tehlikesi 
muhakkak olmakla beraber 
dedelutif iıleriode bir defa 
kendisini tecrübe etmesine 
m6saade edermisiniz? 

.. Con Straun" kendisine 
uzanan, (Boni)nin taze ve 
kuvvetli elini sıktıktan son· 
ra, cebrinefs eder gibi: 
-Madem sen istiyorsun, ya· 

parız. Yalnız, nizamatımız 
dairesinde Boni'nin bir ker· 
re yoklamadan geçmeııi ıart-
br. / 

Boni, yoklama neticesin· 
de galib geleceğinden emin 
bir tavırla müstakbel amiri· 
ne heman karşılık verdi ve: 

- Elbet, çok teşekkür 
ederim. Sizi temin ederim ki 
bir ihtiyaç dolayısile maiye
tinize girdiğimi size az za
man içinde unutturacağım. 

Boni'nin dayısı komiser 
Ampritn heman abldı: 

- ihtiyaç mı?. Şunu bil· 
meliıin ki delikanlım, Boni, 
senin menfaatından ziyade 
Hamiltonun iyliği için yapı· 
yorum. Müfettiı [Ceıup]un 
dediklerinin yar111 dahi yalan 
olu, gene ıeai iatilıclam et· 
l tjiaclea dola11 •eo. Stra· 

un" kendisini bahtiyar ad· 
decektir. 

Dedi ve çekmecesini çe· 
kerek, resmi bir kağıt üze
rine yazılmıt olan bir takriri 
birinci mülizime uzatb: 

- Oku ıunu Con, 
Dedi. 
Birinci mülizim "Con Stra

un" , komiserin verdiği tak
riri dikkatle okuduktan son
ra [Boni] yi çekingen bir 
nazarla daha süzdü ve: 

- Şu halde Skotlend Je
amd'da çalııtınız? 

Boni cevab verdi: 
- Evet, yalnız altı ay 

için. Fakat önemli itlerde 
deiil, müfettiı [ Ceıup ) un 
maiyetinde idim. Harici iı 
vermiyorlardı. Bununla be· 
raber, lnıiliz zabıta11nın bü· 
t6a metotlarını öirenmete 
muvaffak oldum. 

Boni'nin, hiirmekirane bir 
tıvurla ve çok tamimi ola
rak verdiği bu izahat, ta. 
harri Amiri birinci mülizim 
Con Straun'un üzerinde ilk 
mBaait tesiri tamamen bırak· 
mııtı. Con Straun, muhak· 
kak menfi bir cevap bekli
yerek beınan sordu: 

- Ümit ederim ki, tah· 
ıilinizde iyidir 1 

- Zannederim - dedi 
Boni - hayatımda en çok oku
duj'um, cezai cürümlere ait 
eserlerdir. Vaktimin en ço
ğunu, bu eıerleri okumağa 
hasretmiıtim. Bunun içindir 
ki, mektepte öirenmekliğim 
lizım gelen ıeyleri, ıırf bu 
yüzden öj'renmeğe vakit bu
lamadığımı zannediyorum. 

Con Straun, bir lahze ıll· 
küt ettikten ıonra: 

- Zabıta vak'alarının de 
dektifi olacakıınız. Maabıza, 
Hamilton tehrini, bir cina • 
yet merkezi olarak farzedi
yorsanız, ilmitlerinizin boıa 
çıkacağından korkuyorum. 

Hiç hatırlamıyorum ki, bir 
4gÜn, evinin yatak odasında 
veya yazıhanesinde, evin bü
tün kapı ve pencereleri ta
mamen kapalı olduğu halde 
ihtiyar bir zenginin, kalbin
de saplanmıı bir bıçak ol
duğu halde öldürülmüş ola
rak bulunduğunu haber ver· 
sinler. 

Hamilton'da bildiğim ev
lerden hiç birinin bodrumun
da sokak kapısı yoktur. 

Komiser Amprio )ifa ka• 
rıştı ve Boni'nin yüzüne 
bakarak: 

- Con Straun'un hakkı 
var. Bizim buradaki haydud· 
lann, alimeti farıka namına 
hiç bir ı~yl~ri yoktur. Hep· 
si, eski tip katillerdir. Eski 
biçim piıtovlar, karılarını, 
maşukalarını ekseriya ustra 
veya kasap bıçaklarile gıcır 
gıcar keserler. Kadınlara ge
lince - itiraf etmeliyiz • on
lar da bazen minfirlerine 
zehirli kurabiyeler ikram 
ederler ve öldürüb soyarlar. 
V .:lbasıl Boni iıimizin mo
aoıon m6tkilile çok yorulu
yoruz. Buranın halkı, hep 
tatlı ıu llaydacllan. en.--..., 

lerde araıtırmalar yapalmıı· 
tır. Ulster iç işler bakanı 
Belfast, hadiselerinin mürettep 
olduğunu söylemiştir. 

Salaheddinin oglu, Alman ordusunun yolunu 
mişti. Muharebe çok şiddetli o~uyordu 

Bilindiği gibi 14organist" ler 
lngiltereden ayrılmamağı, ka· 
tolik lrlandalılar ise, bilin· 
diği gibi, cenubi lrlanda ile 
Ulıter'in birletmeıini ve m&s· 

Aralın yürekli Rişar, bu 
neticeyi ve kararı dostu 
Fransa kralı Filip'le, Kudüs 
kralına bildirdikten on, on 
bet gün ıoora adadan ay
rıldı ve Akki sahillerine takil bir devlet olmasını is· 

temektedirler. Bunlar lrlan- yanaştı .• 
* •• 

hareket etmiş, Şamtrablusa 
gelince, Sur tehrinin yeni 
Merkis parlak bir tekilde 
Alman Veliabbnı kartıladı. 
Meşhur Piskopos Kilyom da 
orada idi. Hemen Ermeni 
olan beye gitti. 

- Fırsat bu fırsat!. Bizim 
papaılar arasında iyi bir 
ressam var. Ona bazı resim· 
ler yaptırabm, balkın ve 
Alman ordusunun arasında 
teıbir edelim ... 

danın müstakil bir devlet o· 
larak yaıayıp inkitaf edebil· 
mesi için bunu ilk ıart ad· 
etmektedirler. Valera da lr· 
landa serbest devleti itlerini 
eline aldıiı gündenberi lrlan
dalı Katolik Nasyonalistler 
bu gayeye eriımeğe uğraı· 
maktadırlar. 

Belfast hidiseleri hakkında 
bir bıımakale yazan .. The 
Tempı" gazetesi diyor ki : 

.. Ulıter nasyonalistleri ile 
lrlanda protestanlarını bir
birinden ayıran yalnız dini 
çarpıımalar olmayıp ayni za
manda lngiltere - lrlanda 
meı'elesinin eıasını teıkil 
eden lrlanda protestanlarının 
loriliz birliiine ndakatları 
ve krala ve miittehit kral
lığa bıilı kalmak h"uıuıua
daki ıa"'ıılmaz azimleri 
vardır. 

Bugünkü Belfast hAdise-
lerini Ulıter nasyonaliıtleri
nin logiltere kralının 25 nci 
yıl dönOmil kutlamalanna 
iıtirak etmeii reddetmeleri 
ve bu suretle lrlanda istik· 
lilinin ıon ve yegine amili 
addettikleri lngiliz tacına 
karıı husumetlerini açıkca 
ortaya atmaları izah eder. 
Bilindiği gibi Valera'nın da 
takib ettiği ıiyaaa, lrlanda'da 
lngillz kralını temsil eden 
valii umumi makamının lağ· 
vına çalışmaktan biran vaz 
reçmiı değildir ki, bu ma· 
kamın lağvı Irlanda ile m6t
tehid krallık arasındaki bil· 
tün ve bitta ıahsi bağlana 
bile kesilmesi demek olur." 
Belfast bidiseleri hakkında 

" Le journal " gazetesinde 
yaıdığı bir makalede Saint
Brice şu mütalaalarda bulu· 
nuyor: 
"Dublin hükumeti İngiltere 
Krahnın yirmi beşiaci yıldö· 
nümü kutlamasına iıtirak et
meği reddetmiştir. De Valera 
lngiltere ile lrlaoda arasında 
yeglne bağ demek olan Va-

Sur ıehrinin piıkoposu 
Kilyom, Kisarya cihetinde 
en beliğ ifadeıi ile, ıaka
hndan yaılar akıtarak, altın 
bir iıtavrozu kaldırarak y6z 
binlerce Hriıtiyana hitap 
ediyordu: 

- Evveli Aklclyı zapte
deceğiz, sonra da Kudüse gi · 
receğiz. Hazreti Mesih bu· 
rada ıehid dOıecek olanlar1 
bekliyor. Geriye dönenlere, 
kaçınlara linet olıun! 

Papaz, bu naıibaUara ve 
vaızlara çoktan baılamıftı. 
Şimdi bu civardaki memle
ketlerde bir de .. Saliheddin 
vergiıi" çıkanlmıştı. Harbe 
ittirlk edemiyenlerin kiffesi 
bu vergiyi veriyorlardı. Fa· 
kat paranın nereye gittiji, 
nereye sarfedildiiini bilen 
yoktu. 

Akki önlerine ilk gelerek 
Kudüı Kralı ile birl~ıenler 
Almanlar olmuıtu. Almanla· 
rın b6yllk bir fırkası, Antak · 
yayı kuvvetsiz bulmuş, ele 
geçirmiıti. Buradan da Liz
kiye yoluna tutarak AkkAya 

Dedi. Bey kabul etti. iki 
Oç g6a sonra ıehir ve civa· 
rındaki ordugib velvele, 
feryad içinde kaldı.. Cahil 
baçlılar batırlarını d&vü
yorlardı .. 

Resimler, umuldujundaa 
parlak olmuıtu: 

Bunlardan birinde Kudiis
teki Kamame kilisesi ateı
ler içinde gösteriliyordu. 

Diğerinde de lıa Peygam
berin kubbeli tllrbesine, bir 
M6ılüman ıuvariıinin pisle
mekle olduiu taıvir edili· 
yordu. 

Papaslar 'bağrıııyorlardı. 
- Kardetlerimiz, ey Hris

tiyanlar! lıte bakınız. Hris
tiyanlık bu kadar çirkin bir 
hakarete uğramamııtı. Eğer 
bunun acısını çıkarmazsak, 
Hazreti Mesih artık bize 
cennetinde yer . vermiyecek. 
Tanrının gazbma, haımetine 

lzmir milli emlak modorlnğondeıi: 
Seydiköy gaziemir yolunda bili numaralı 1013,53 

metre arsa 202, 72 
Tuzcu mahalleıinde hacı bamza çıkmazında 30 eski 

44 taj numaralı harap ev ve arsası 35 
Oçüncil karataı burhaniye giridi sokağında 17 kapa 

21 taj numaralı 20 metre arsa 8 
Yukanda yazılı emvalin mülkiyetleri bedelleri peıin para 

ile ödenmek üzere 12-8-935 pazartesi giinü ıaat 15 de 
ihale edilmek ilzere müzayedeye konulmuttur. Taliplerin o 
saatta milli emlik mlidüriyetinde m6teıekkil nbı komis· 
yonuna müracaatları. 2332 

lstanbul ve 'lrakya 
Şeker Fbrikalan TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'f ork lirası 

lstanbul Bahçe kapı d5rdüncü Vakıf ban 30-40 

lzmir ithalat gomrOğO mttdor
Joğonden: 

Jii umumiliğin lağvını istedi· Liıte no. Kilo Gram Cins eıya 
ğini ileri aürmüıtür; kendisi 123 O 600 Kapsul 
ilerideki seçimde p .. rola ola· 4 41 300 Av saçmaıı 
rak tamamen müstakil ve ,, O 430 Boı av kovanı 
lngiltereoin yalanız müttefiki ,, 2 680 50 adet dolu av fiıengi 
olmak üzere bir cumuriyet " 1 320 50 adet dolu av fiıeagi mamul 
iliaı fikrini ortaya atacağını " 2 230 Toplu rüverver 
ıöylemiıtir. l~te Sir Thomaı " 13 220 15 adet toplu rllverver 
bu tecavüze mukabelede bu· " O 430 25 adet fişenk 
lunmuş ve lrlandalılar lagil- " O 800 Köhne kubur 
tereden ayrılmak iıtiyor ise· " 1 2 adet rüverver bir fitilli 
ler logilterenin kendileri ne ,, O SSO 56 adet rüverver fişengi 
yabancı muameleıi yapmak- ,, O 270 22 adet rüverver ,. 
tan çekinmiyeceğini ıöyle- ,, 118 Kapsal 
miştir • ,, O 750 99 adet rUverver fiıengi 

Bu vaziyet, Çekiç ile Örs Yukanda yazılı eıyalar 12 8-935 pazartesi ı&nii alıcııı 
araıında bulunan Ulıter'de j barice gCitlrmek .. rtile utılıia çıkaraldığından talip olan· 
akislerde •e tesirlerde bu· lana o rlla itbalit glmriltG utıı komiıyonuna mlracaatlan 
Jaamaktu ba6 kalmamlfbr.,. illa olaaar. 29-31 2301 

uğrayacağız! b·'oİf 
Salibeddin'i Eyya 1 

• 

oğlu Haleb beyi Mel•kBSS:, 
bir; bir ordu ile Trablalf'.., 
civarında Alman orduıatl~ 
yolunu kesti.. Çarpışnı• et· 
ıiddetli oldu. Almanlar / 11k1t 
bit telefat verdild, • ... 

"'e 111"' Akki yoluna geçmef 
vaffak oldular. 

* • • . 1'i' 
Akki kalesi mütbıt 

t.:hlike karıısındaydı.. ot4 
Arbk bütün düşma0• 

duları relmiıli.. • .... 
ilk harb~ girenler, A _. 

orduıu ile Kudüı ordulll 

du. d,pıt 
Saliheddin, kendi or ..,. 

araıında güvercinlerle 111
11 ifd

bere uıulü ibdaı etlll tır 
Ve bunda çok bilyDk ,Jjl 

muvaff akiyet ve iıabet , .. 
r6lüyordu. ~ 

Salibeddin,' hili Sur 1,, 
rini zapta çabııyordu. Is" 
karıdan sarkan düım•~.~ 
vetleri, evveli buraya 
ettiler. S' 

Salibeddin, onları• ' 
ve Soyda arasında ~k~:...
hirde lslimların ırti 
keıeceklerini anlannıtı • ~ 

Genç kumandanlard•• a" 
nülbenrvayı çağırdı. 8'!.dt 
mandan, ordu içinde ıu;.;
liği, kahramanlığı ile ::. ff 
mııtı. Denebilir ki, ·~ it" 
çehre g6zelli;inde eıı 1~ 

Hikümdann on• il 
derin bir itimadı, o•°' t>' 
hllkümdar için icatiaocl• ~IS 
verecek kadar bir ıecl• 
ve ıevgisi vardı. • .. ~ 

- Oğlum • dedı 
bir iıe gideceksin. ·rl 

- Hazırım Ya EaJ• ~ 
- Almanlarla KudD~lı ,t 

lanın askerleri, k&pr0~11 tf~ 
mek arzuıundadırlar. ~ 
tirde artık ıuru ele ıf 16 
mek imkinı kalaJ•111 ~ 
)ur. Buna mani ol~c•bf'! 
fakat ıunu iyi bil kı. ~ 
vereceğin yer, açıktır-.ı; 
ıana çok az kuvvet • 
leceğim. ~~ 

- ArlrtU• "°':""""""' 
Ulusal 

Birlik 
C1ııdelik nyaul ,,_.-~ 

Sahibi: Haydar RaşdO 
Neıriyat mlldilrl : 

Hamdi Nashsl 
Telef on: 2776 . · . ..t.I 

. •""'"' Adru: I••' 
Be1ler sokatı 

Abone ,arıları : 
700 kUl'Qf seaeli~ 

• 400 .. alb .,~ 
ilin şartl~ 

Resmi Ulalar i.çİ" ~ 
Maarif cemiyeti ;J" 

bilroıana maracaat 
melidir. ~ 

Husaai illa~ : ._,,.fll 

lwaede kararlaflP.:11 
Buılclıjı yu :ANt\ 
matbaaıı 



......._&öu. s 

'l'Ork • Fransız ı 
€koın • .. onu a11laşması bu 
~n prate edilecek 
F,,:riı. 28 (A.A) - T ürk 

1111 
111 ekonomik anlaıma-

1\ 111 
Pazartesi günll Faik 

'-rtotı ·ı 
illa) u 1 e tecimel anlaı· 
Foi ~ dairektörü M. F onn 
tdı'J '•Ponne araaında prafe 

ece" ' ~ıı sanılmaktadır. 

Oti\ier ve şOreki· 
81 Li . 

nııtet vapur 
acentası 

4,:-deli Han. Birinci kor· 

lıı Tel . 2443 
"F'l ernıan Linyn Ltd. 

'°''-•d~Ml~IAN" vapuru ay 
"-d Lıverpol ve Svven· 
'-tı~tftlip tahliyede bulu· 

" ır. 

ı. ... ._~RAco " vapuru 29 
'-'•d,_~a Hull. Anvers ve 
~'•• •n gelip tahliyede 
~ tılc ve ayni zamanda 

"k~ ve Hull için yiik 
1) ır. 

"~~ Levante Liniye 
lewa.11111 ;ORA " vapuru 13 
~'il .: • Hambarg, Bre· 
··~, b A.ı:reraten gelip tab· 
~tt: tahınacaktar. 1 
~ V~t. ta~bleri ve 
~lcul'Qa ı11mlerı illerine 
~ lderdea meı'aliyet 
~mez. 
8•ta7""h_k_m_o_tö_r_ 

12 ta. 
,._ 'lir lcavetinde (Dizel) 

ııı:ıı. 
'.'~ 11 kullandmıı bir 
~ 'r,L_ lltalılctar. Taliplerin 
i L "tlae111• 
~ ,1 ıze müracaatları ..... , . 

~ Gtbel Bir 
· ~ 11.tıralannıza Şık 

Ciı .tlbtıın, Ve 88ir 
t itleri Yapbr

'-•k 1 ' l't ıteneniz : 
~, NI KAV AFLAR • 

laıfld 
, a 34 Numarada 

- - Ali Rıza . . 
~llitı...a 

eaine ajTayınız. 

(Ol!!!!__Blr_ı_ık.) ____________ ~ __________ _.. ______________ 29 __ T_em __ m~uı __ 9'~)---

F ratelli Sperco Vapur~ Acentası \ N. V. 
ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı VV. F. H. Van 

"ORESTES .. vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda Der Zee 
Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük ala· 
cakbr. 
"GANYMEDES" vapuru temmuzda beklenmekte olup 

yükilnü boıalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köstence 
limanları için yük alacaklar. 

" HERMES " vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
Anvers. Rotterdam. Amıterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacakt1r. 
"GANYMEDES,. vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 

kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 

Sıhhat Eczanesi 
Raşturak No: 37 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rtı.ıem beyin Joıopafhaneai, lı:mirde en iyi 
foıopaf çekmekle 11Jhreı bulan bir ıan'aı oc<ıgıdır. En 
maşkalpuenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

kırdan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüsıem beyin, f oıopaJ malremeıi ıaıan ma-

ga:ası da muhterem ma,ıerilerinin ince zevklerine slJre 
her çe,iı mallan, f oıopar makinelerini bulundurmakıa· 

dır, Bir ı:ıyaret lıer ıeyi ilpata kqfulir. 
(IDDir • Başturak caddesi, Refik 

& Co. 
DEUTSCHE LEVANTE LtNll 

"HERAKLEA" vapuru ha· 
len limammızda olup 25 
temmuza kadar Anvera, Ro
ter dam, Hamburg Ye Bremen 
için yük alacaktır. 

" DERINDJE " vapuru S 
ağustosta bekleniyor. 8 
ağustosa kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacakbr. 

" ALIMNIA " vapuru 10 
ağustosta bekleniyor, Ham· 
burg, Bremen Ye Anverıten 
yük çıkaracaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIEN 

TUNA HATTI 
"TISZA" motörü 9 ağaı· 

tosta bekleniyor, Buda· 

pe,te. Bratiılava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri Ye vapur-
lann isimleri üzerine mes'u 

2 ve 20 komprimelik ambala jla rda 

bulunur. Ambala j ve komprim e · 

lerin üzerınde halislığin i tekeffül 111!•!11~~ 
eden EB m a rkasını ar ay ını z 

liyet kabul edilmez. -~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l lllflh~ 
Birinci Kordon, telefon ~. ~ 

_N°_· 
2~0011!m1 ·~200~81_.-l'f ürk Hava Kurumu! 
DOKTOR = = 

Ali Agah ~-$ Büyük Piyangosu ;_: 
Çocuk H•stalıklan 

Mütehauııı =-~ Şimdive kadar binlerce kişiyi -~ 
11·inci Beyler Sokagı N. 68 J = . . . = ---~·e·'"•ifo·n-3.45.2 _ _ _ ~ zen~ın etnııştır. ~ 

Nüfus sayımı 
20 Ilkteşrin Pazar 

gnon yapılacak 
20 llkteşrin 1935 Pazar 

günü memleketin her tara· 
fıoda genel nüfus sayımı ya
pılacakhr. 
1 - Nüfus sayımına esaı 

olmak üzere Belediyelerce 
biiUln binalara numara ko· 
nulmaktadır. 
2 - Numara11z binalarda 

oturanlar bOkimete haber 
vermete mecburdurlar. Otur· 
duğu bina numarasız olduğu 
halde haber Yermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve ıi· 
len ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 
6·13 20-27 3-10-17-24-31 

~ 19. cu tertip 4. en keşide 11 Ağuıı;to~tudar~ 
1 Boynk ikramiye: 35,000 Liradır i 
~ Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 lirallk ~ 
~ ikramiyelerle (20,000 lira) Jık mllkabat ~ 
~ vardır. ~ 

\iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırırııııırııırııııııııııırırııııııııııııııııııııııııınl 
•1111111111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

llzmir yün mensucatıl 
=Türk Anonim ·şirketil 
~ Bu mtıeueee, iki ytız bin lira aermaye ile ~ 
~ teşekktıl etmit ve Di Oryental Karpet Manu-~ 
=: fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait § 
~ lzmirdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasını 88bn 5 

~~---~-~~-~~~---~----~---~-~-~ :alm~b~hbribbO~n ~şüüt~tesiut ~mtı~E - -

..,_ 

~~· 
IKUrUL" . o 11 ıu ı~ 

1 & lraal .C>ANl.<A~I 1 

~ tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnunuuni 1935 ta· ~ = ribinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- S 
~ mektedir. Her nevi yon iplikleri, kuma,, batta- ~ 
§ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatm emsa· § 
E line faiüyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. E 
~ Bu mamulAt Pqtemalcılar başında eski Orozdibak § 
§ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah- ~ 
E rika içinde yapılmaktadır. § 
~ Posta kutusu: 127 SS 
~ Telgraf adresi: lzmi~: Alaancak iS 
;;; Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
m .11111111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uM 

,..--Sümer Bank-· 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en gnzeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar· , 
lzmir şubesinde btılursunuz 



--- ------ .. - - --

·~ 
29 Temmaı 9SS 

Atletizm birincilik nıii" 
sabakaları yapıldı . 

Uzak şarktaki durumun iyi olmadığı kanaatı var K8zım;320kilometrelik bir mesafeY1 

Mongolistan kuvvetleri, Mançuri top- on~:t~e:~~e:.~~m-~?.- ~~=.:~n~~::~~ 
ki 

e de ı k ı nın ikinci k11mı yapıldı. Ya· D 4 ehfid' 

ra arına gır ı er ve çı tı ar ~::·~: .. !~~ .. mY!~~ •• g7.::~; ~::::;~~~:.:~~~!:~:-~ 
arasında Altanordudan Tev- b•fl 

japon kumandanları, son hadise üzerine Maoçuri hudutları· 
nın hemen takviyesi lazım geldiğini bildirdiler 

kilometrelik bir ıı ,.n it 
fik 17 ,2-1 le birinci, gene ıatta gezerek saat 20.:,, 
Altınordudan Hllseyin Şnk- tekrar lzmire dönlDBt:.ı,. 
rli ikinci, Altaydan Suha Sabahleyin hareket_:.af' 

lstanbal 28 ( Özel) - Mançuri hudutlarında top· 
lanmı' olan Mongolistan ordolarımn, Mauçori toprak· 
lanna girdikleri ve muhtelif noktalardan ilerlemişler 
iae de mukavemet gôrmcdiklerinden tekrar geri çe· 
kildikler Tokyodan haber veriliyor. Bu haber, Japon 

siyual mahaf ilinde asabiyet uyandırmışhr. Japon ku· 
mandaulart Mançuri hudutlarındaki kuvvetlerin sO.r' • 
atle takviyesine tozum gôstermi,tir. 

üçüncü geldiler. bu genç, doiruca &fı....-,,.,. 
100 metre finalde birinci kb'.,r r 

Hasan Altay rekor 12 ıa· gitmiı, oradan A 
1 
~ 

lile Kırkağaç ve 

Uzak şarkta durumuu iyi olmadığı kanaati genel· 
niye, ilk günkü seçmede varmııtır. ; 
Vahap bu mesafeyi 11,4-5 Somadan Kınık yrP .1a 

le bitirmiıti. İkinci Altınor· dit r dir. 
dudan Tevfik, üçiincii Al· Bergamaya ve orı .-'. 
taydan Vahab Aliaia çiftliii, ftfel,t ,t 

Ekonomi hakanı Başbakan ismet ln· 
Rusyadan dönüyor önü Gümüşhanede 

S Adım: ve tekrar lzmire •'" ~ 
Birinci Altınordudan Hll· mittir. Bu gencin ~ 

seyin Şükrll 13,21 ikinci Al· kiyetle baıardıji bu ........ ~ 
tınordudın Tetfik 12,29 il· d ki~ 
çllncll Altaaydan 12,15 turda kendiı elin e. ~ 

Glllle: bir vesikayi geçti~.. ~ --Dey~timiz Moskova istasyonunda Başbakanımız halkla görllşto. Ge
Sovyet ricali tarahndan uğurlandı ceyi Gnmnşhanede geçirecekler 

Birinci Tevfik (Atınordu) postahane ve reslD•I J' 
10,91, ikinci Hasan (K.S.K) terine mllhllrletmit •• • 1İ 
10,60, llçllncll Sabaheddin saatı olan 20,20 yi d• 
(Altanordu) 10,31 sancakta mllhllrletlDİftlı• 

5000 Metre: 
Bocadan Hilseyin 18,23 le 

Moskova 28 (A.A) - Ce· halde bitin Tlrkiye bllyllk Gllmllıhane 28 (A.A) -
ili Bayar ve yanındakiler dlln elçiliii memurlan, Moıko · Buglln ıaat 6 da Trabzon
akıam buradan hareket et- vadaki Tllrk kolonisi, dıt dan hareket eden bathakan 

ismet lnönll, yol üzerindeki 
mitlerdir. Bakan, ista8)'oDda bakanhjı, dıı tecim bakan· kazalara utradıktan sonra 
M. Ruzenıolç, M. Krestinski lıit ve atır endllstri bakan· viliyetimiz 11nınnda kendi· 
M. Pianakof, M. Kagonoviç, bit yllluek memurlan ve lerini kartala yan il bayımız ve 
M. Elian, M. Vurobief, M. Romanyanın Rusya orta el· saylavlanmızla birlikte ıaat 
Zukerman , M. Zulataref ; çili M. Kuntu tarafındaa 12,30 da Glmliıhaaeyi ıe· 
baıta Zckii Apaydın olduğu uturlanmııtır. reflendirdiler. Kazalar bal· 

kının ıaygılarıaı sunmak üze
re gelen heyetlerle bütün 
Gömübaaelilerin ittirakile 
fevkalide coıkun bir teza
bllratla kaıılanan baıbakaa, 
halkla konuttuktan sonra 
istirahat için bazırlanmıı o-
lan viliyet konatına git.niı
lerdir. Geceyi burada geçi· 
receklerdir. 

birinci, Altınordudan Hasan 
ikinci geldi, 4X100 bayrak 
yanıına Altınordu, Altay 
takımlan girdiler. Altayın 

bayrak alıb vermesindeki 
hatasından Altınordu birinci 
oldu. 

--------~..___ .............. ...... ..... ·-------- 1500 metre: Buca'dan Fer• Amerika Alman gazetesinin yalım ~aberi 

Yunanlılan, Cu- Yugoslavya sıyasa
muriyete seclakat· Si deg._ İ~mİyecektir • 

Tuna 
rakit için görOş· 

meler devam 
ediyor muş 

hat birinci derecesi 5,5,2·5, 
Necati Albnordu ikinci, lı· 
mail Albnorda lçiucl ol

larını bildirdiler ' 
Romanya, Yugf'slavya, Hulgaristaıı lıtanbul 28 (Ôzel)- Nev• 

york'ta bulunmakta olan 
Yuaaa çiftçi partisi batkaaı 
Papanastaayu, Atina gaze· 
teleriae g&aderdiii bir mek
tupta, Amerikadaki bllt&n 
Yuaanlaların, Cumuriyet içia 
aavap hazır olduklannı ve 
ha buıusta ber t&rll lzve-
renliii (fedaklrlıiJ) yapma• 
ta amade bulunduklarını 
bildirmiıtir. 

ispanya 
Sıcaklardan 

muztarib 
latanbul 28 (Ôzel) - 81· 

tin ispanyada yalncı ncak· 
liır blik&m ıllrllyor. Sokak· 
larda bayalanlar ve teıem
mlıten hastalanarak basta· 
haneye g&nderilen çoktur. 

Amerika 
Bir nevi para mes'e· 

lesi için uğraşıyor 
lıtaabul 28 (Ôzel) - Nev· 

yorktan bildiriliyor : Blltlln 
clllaya için genel ve bir nevi 
para ihda11 hakkında Ame
rika hllkOmetince ileri sllrll· 
len fikir, Avrupacla da mi• 
llyim gör&lmektedir. Ame· 
rika bük ti met bankalarının 
direkt6rleri tarafından vu· 
kubulacak ıon bir toplanbda 
bunan için bir ıekil teabit 
edileceği ve ondan nara 
•evletlere teklif oluaacajl . , .... ,.. 

arasındaki hayali andlaşma! 
Belgrad 28 (A.A) - (Ber- ii•ikliie ıebeb olarak, Habs· 

liner Tageblat) gazetesi, on burg hanedanı meı'eleıi ileri 
Temmuz tarihli aayııında bir ı6r6lmektedir. 
betke yazmııtır. Bu yazıda, Acun gen oyunu ( efkirı 
prenı Pohın Bilkret gelisia· umumiyesini) aldatmayı amaç 

tutan bu havadis, resmi 
dea ıoan Y •rotlav,..ı• dıt çevealer tarafından kesin 
ıiya1&11nıa eaaıh ıurette de- (kat'I) surette yalanlanmak· 
iitmit olduP, Yugoslavya- tadar. Bu çevenler Yugoı· 
aıa kllçlk aacllanımaya ve lavya'aın dıı ıiyauıında 
balkan aadla1ma11nı terk meafaatlarına bayrı (sadık) 
edeceii ve Yugoslavya·Bul· olduğunu ve bu siyasanın 
ıariıtan·Romaaya araıında ereklerinin (gayelerinin) bu 
yeni bir gurup ortaya çıka- ana kadar aıla deiitmemit 
ağcı s&ylenmekte ve bu de· bulunduğunu berkitmektedir. 

-~ ......• 
Papa Tütün 

Almanyaya nota . Balkanlarda da 
verecek mi~ 

lstanbal 28 (Ôzel) - Al
manyacla Katolikler aleyhine 
baılayan cenyan, Vatikan 
mabafilinde derin akisler 
yıpmııtır. 

Papalak dıı itleri bakan• 
lıtının, Almnyaya , ilıillci bir 
nota hazırlamakta olduju 
Komadan bildiriliyor. 

Azdır. 
lstanbul 28 (Ôzel) - TO

tlla mahıulll için balkan•arda 
yapılan ıon iıtatiıtikte, bu 
ıeaeki rekoltenin, geçen ıe· 
aeainkine aiıbetle noksan 
olduiu tesbit edimiıtir. 

Fransız kabine1;İ 
Sık sık toplanıyor 
lıtanbul 28 ( Ôzel) - Pa· 

riıten . haber veriliyor ı 

Pariı 28 (A.A) - Yaban· 
ca memleketlerde çıkan ha
berler llzerine yetkili çevea· 
ler Tuna paktı hakkındaki 
ıör&ımelere diplomasi yolu 
ile deram edilmekte olduiu· 
au taarih etmektedirler. il
gili b&kflmetler, t&rlü telkin· 
lerde bulunmuılardır. Fakat 
kat beniz sarih hiçbir pro· 
je derPfİ edilmemiıtir. 

Koçok itilaf 
Ve Habsburg batJedanı 

Bllkreıte çıkan (Dimineata) 
gazetesinden tercllme edil· 
mittir: 

Bulgaristan 
Mftılimanlan Ynnlumoza ge 

mek ftzere hazırlanıyorlar 
lstanbul 28 (Ôıel) - Bul

ıarlıtaodaki Tllrlderden &
nemli bir kafilenin yurdumu
za plmek lsere baarlaa
dıklan Sofyadaa haber ve· 
rlllJot • 

Franıız kabinesi ıık 11k 
toplanmakta ve uluslar ku· 
rumunda ltalya - Habeıistan 
mes'eleıinde Fransanıa der· 
meyan edeceji mlltaleaya 
tetkik ve mllzakere eylemek· 
tedlr. 

Habıbarglar meselesi kar
ıısında da kliçük itilifın va
ziyeti gayet 11ğlamdar. iki 
sene evvel Belgrat'ta üç bli· 
kOmet m&messilleri tarafın
dan imza edilen mukavele 
abklmı buglln de mer'idir. 
Viyaaada Habsbugların ik· 
tidar mevkiine getirilmeleri 
hususunda vaki olacak her 
tllrlll hareket derhal akıi 
teıirini g6stererek k&ç&k iti· 
llfın m&ıterek menfaatlerini 
daha ııkı bir surette sajlam
laıtıracaktar. Yugoslavya va
ziyeti bu ıuretle g&rmekte
dir. Diğer taraftan iyi bir 
halde olan Prai telefon bat· 
ta ile yapılan konuımalarda 
M. Beneı te ayni mlltaleada 
bulunmuıtur. 

Yugoslavya ile Çekoslo· 
vakya; Viyana'da Habsburı
ların iktidar mevkiine geti· 
rilmeleri için yapılacak tec· 
rlbeler, klçlk itillfaa ıefer· 

, 

dular. 
Balkan bayrak yanıı he· 

yecanb oldu. Altayın 800 
Muzaffer, 400 Vahab, 200 
Hasan Bitli, 100 Hannla 
mlltetekkil takımı birinci 
geldi, Alhaordu ikinci. 

berliğini mucip olacaktır 
diyor. M&sya Laval de geçea 
hafta bu huıuı hakkında 
Fransa namına yaptıiJ be
yanatta Habsburglaran ikti· 
dar mevkiine getirilmeleri 
için yapılacak teıebbialeri 

kırm•i• dair kllçllk itillfca 
atanacak bilumum ledabire 
Fransa'nıa iıtirak edeceiini 
ıöylemiıtir. 

Bu mes'ele yakınlarda 
toplanacak olan kGçC.k itilif 
daimi konseyinde bir miza· 
kere zemini teıkil edecektir. 
Ufukları daima açık olarak 
g&ren ve kllçlik itilifı idare 
eden b6kümet adamlarımız 
bu meı'eleain doğ~rabilecek 
itleri en ince noktalarına 
kadar tetkik edeceklerdir. 
Macaristan baıvekili general 
Gamblit, Artidllk Otto'yu 
Peıte tahtına oturtması hu· 
susun da ıaltanat naibi 
Hortby ile mut tbık olduk· 
ları kOçlik itillfca malumdur. 
Macaristan'da saltanat meı'e
lesinin mOebbedea hallini 
arzu edenlerin tiddetli itiraz· 
larını b ~rtaraf etmek için 
bu vaziyet Macar'lann pek 
ziyade itlerine gelmektedir. 
ayni zaman -la milli ••Y•· 
lizme fırsattan istifade ettir· 
miyerek Habıburgların ha· 
rekltını mlldebbiraae bir 
surette meaetmeliyiz. Akıi 
takdirde Anıcblus'a yol 
açılmakla korkula bir vazi· 
1•t ibdu edllmif olar. 

Avcılar 
41 

Dlln Tabıahk6' 
f'ğlendile~ ~ 

Şehrimiz halke••. _!~it f 
derneji, diln ylı k...-1' 
kafile halinde BucaDJll W 
tabtahk&yllne gidere~ 
lenmiflerdir. Avcılara• ""' 
bir kısmi .. bab• ,t lzmirdeD aynlDı..... ~ 
lana avlana klf• 
lerdir. . ,..61/J f 

Camuriye Halk ~ 
idare heyeti baık••1 

" 

aaylavı Avni Doj'•• ~ 
çok davetlilerin 1 -,,;il 
ejlenliıiae iıtirak 
lerdir. ~ 

Köyde avcılar •..-_.~ 
ahı miiaabakaları ~ 
ve ak1&m• kadar ej ti ; 
tir. Avcaların ıiyaf• 
ıamimi ıeçmiıtir. ~ 

Uluslar sosyeteli 
lngiltere'yi Eddl 

sil ede~ek ifr"ı 
- B(Jftarafı birinCI -:, ~ 
ıoıyetui toplantıll• _, 
glln önce hareket ~ 
tir. Pariste kabP k~~ 
i• belli deiildir. 11 .,,-, 
iptida beıinci hake~ t 
nine karar ver111ell lJ 
ai edilmektedir. 

bi • 
tarzı hakkında r • 
ya vanlam•P8• 
ihtillfın heyeti tJf/I 

dakkındaki kar•fl
111 ,.~~.I 

icabedeceği bildird:, 
bir uzlaıma e .. 11 elit· _,J. 
ğı Omid edilmekte) ,. ~ 

Roma 28 (A.14 ~ 
Afrikaıı fevkılidÔI ~ 
geaeral Emily• . .,,,. ~ 
Eritre halkına bıt•~;J. 
rettiji bir beya•••

111 '11~ 
yaaın kendileri~-.. ~ 
çiftçilerine veral-;.~ 
asla toprak allD•Y~lıt- ~ 
relilere temin etli ~ 
ltalyanın EritreJ• O, 
ve yollar yaplD~k:~ 5"'~ 
ekonomik ıelitilll• 1 ~ 
den her ıeyi y•P:.
topraklana dltdl 
mldafauaaı t ..... 
J•rl•eec•tial WI 


