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Bulgar komitecileriode11 bir 
~~nin hudutlarımıza gir· 
laa 1 ve. hnkO.metimizin bu 
reketı protesto ettiği Vi· 

Y•oa'dao bildiriliyor. 

.• -

•• 
• ULUSAL • 

I 
Fransa hnkQmeti, hntnn 

memurlardan olduğu gibi, 
saylavların du maaşlarından 
ynzde on tenzilat yapmağı 
kararlaştırmıştır. 

~=-------___;; __________ , 
~: 2 • No : 449 Telefon: 2776 - Çarşamba - 31 Temmuz 1935 _ Fiab (100) Para 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

~= ~ xr •aı-:,,ri'C~~ ~ x-:·~-- x ~>< ~< . ~ ~ ~ ~~-..,..,~-.,* : .. ......,,.,.~o, -~ r - ~.~** XJili 

Atrika'da Süel hazırlıklar için bir milyar Liret sarfedilmiş 1 Elen diyarında . <C'>TAC<n~v' 

Dört sınıf ihtiyat zabiti silah altına Umumi grevteşeh
«;ağırıldı. Sevkiyat devam ediyor hüsü akim kaldı 

Uluslar sosyetesr ko~~eyi b;;gilo Öğleden - sonra s-;;ı~n ye· 
dide toplanacak; M. Litvinflf, konseye başkanlık edecektir. 

IIabeş Kadllllafı GöıiÜllü AI3}r1ar TeŞkil Ediyor 
1, ~•bbuı. 31 (Özel) - ltal- lstanbul - Habeş hükü-

Cumuriyetçiler, Yalnız Kavalada 
· f ~ Grev Yapabilmişlerdir 1-

1902 llkfi111eti, 1900. 1901 ve _. 1 ~ 7ı meti, muallem yilz bin kişi· 
•e )at\~oiu111lu sanat erbabını lik bir kuvveti hududa sev· 
d°İll "'O, 1909, 1910 ve 1911 keylemiıtir. Ordu efradının 
'İllb llllu ihtiyat zabitlerini karıları da beraberdir. 
~ •itana çağırmıştır. lngiltere ve Fransa da 

•d 'Poli limanından hareket Doğu Afrikaıına asker sev· 
-~~~ Praga vapurile 423 ketmeğe ba1lamışlard1r. 
~r '~~ neferi bir miktar Istanbul 31 (Hususi } - Ce· 
llfek •ner ve bir makineli nevreden bildiriliyor : 
"'- taburu doğu Afrika· Uluslar sosyetesi konseyi 
ı.~•reket etmiştir. bugün öileden sonra saat 

dot llbuı. 31 (Özel) - Ro· 17 de toplanacaktır. Konse· 
.... ,._•e diö-er Italyan adala· ye iştirak edecek delegeler, A . 'd "I k 
··~ 1 • tına a a üze par ·ı 
'deaa talya tabiiyetini kabul buraya gelmiş bulunuyorlar. Istanbul 31 (Özel) - Ati- mişlerdir. Bunlardan ileri git-
tta._.d•e yaşları askerliğe lngiltere delegesi Lord Eden nadan bildiriliyor: mek istliyen 4 kişi tevkif edil· 
,._: olan Rumlann, hariç llabe1 askerleri bir geçid resminde ile Fransa baıbakanı Lavalin Hükumetin bu günkü ıi· miştir. lskeçede, Selinikte 
t••-Leketıerine geçmeleri demiıti. Bu sözler Habet yapılan süel hazırlıklar için bugün öğle treni ile gelme· ve diaer bir çok ıehir· 

..._ıııı: d'I · d. k d b' ·ı J • b ki · K t yasasını protesto etmek üze· • ,, ı miıtir. kadınlarını harekete getir· şım ıye a ar ır mı yar erı e enıyor. onıey op· lerde grev akim kalmııtır. 
~ b,ıal 31 (Özel) - Ha- miştir. Adiı-Ababa'dan ge· liret sarfettiği anlaşılmıştır. -Devamı 4 ilncü Sahifede- re umumi irev teıebbüs6n· Yalnız Kavaladaki irevciler 
'-f ltı da büylik bir kay· len ıon haberler, bütün Ha- • .., ••d• 4

• _.. de bulunan cumuriyetçiler, sabah saat 10 dan akşama 
~· baılamııbr. beıistan'da gönüllü kadın Amerika urmuyor yapıcı esnaftan baıka hiçbir kadar iılerini bırakmıılar ve 

de • P•ratorun ıon söylevin- alaylar1nın teşekkül etmek· D e • e teıekkiilü kandıramamıılar· ft hrin meydanhiında topla-
.. ~ te olduğunu bildiriyor. onanma IÇJll yenı d1r. Yapıcılar, gürültn çıkar· narak protestoda buluamuı· 

~tiaa ebeı kadınlan, erkek· İstanbul 31 ( Hususi ) - mak istemi~lersa de men edil- lardır. 
e Örnek olacaklardır" ltalya'nın Doğu Afrikasında • h ı Al• Ç • k• • • •d• --- ..... .. ...... pro1e azır anıyor .. 1 e-tın ay .. a yarın gı ıyor 

londra'da verilen kararlar K } 
Cidde muahedesi Amerika donan~;sı, en büyük de- oprunun açı ma 

iki yıl uzatıldı niz kuvvetlerinden biri olacak töreni yapıldi 
~· Menemen orayı, bakan onuruna 

•caz: hattının işletilmesi için Bay· •' , · bir öğle şöleni veriyor 
fa' da bir kongre toplanacak Bayındırlık bakanı Ali ı •ıtaıronıannda durarak blıl 

h E · '"•t' "'1111
" Suud u ......... v . 

' l elıabd Emir Suud 
'-'tlal~~~~•daki lngiliz mü· 
._Gt,,dd~ arasında yapılan 
"' ıt • t' il. de c· ıç imalar netice-
~ •dde h d · · '-' )al d mua e esının 
lla Gddet •ha temdidi, bu 
8-"-hed larfında yeni bir 

tldi b haz1rla11maıı ve 
~tlaaiy,11 ~fllllctinin hoıuna 
~ literiıd•zı maddelerin ta· 
..... a.. e anlaıma olmuı· 
. .._tlt ~~~elelerin biri de 

v-rkwerdea bududu 

Çetin Kaya, bugün Bergama karıılıyan halkla, memur; amir, 
ile Akabe ve Maan iıleridir. ' • .. Menemen şosesini birleştiren mCleueaeler baoklnlan ve tecim· 
1925 te Hüıeyinin oğlu Ali yeni beton arme Gediz köp- le (Ticaretle) lotlğal eden kim· 

bu şehirleri l1.1gilizlere ver• rüıüoün açılma törenini yap· ıelerle temas •e haıblballer 
mişti. Kral lbnissuud bunu mııbr. yıptık. Blıe ıôylemek lıtedlk· 
kabul etmemektedir. Bundan Sabahleyin saat onda Ba· lerl herıeyl dinledik n ftzerln· 
başka Küveyt · emaretlerinin yınd1rlık bakanı beraberinde de durarak leabedea huıoılar 
1912 ve 1914 te Türkler ve bulunan zevat ile, ilbay, aay· hakkmda notlar aldık. Umumi· 
lngilizler taraf1Ddan çizilen lavlar, uray ve parti örkün· yet itibarile dlyeblllrfmkl Ay· 
hudutlarını da Necid tanıma- )eri özel otomobil ve oto- dın hauıoı eatın almıı olmakla 
maktadır • büslerle lzmirden hareket çok isabet ettiğimize bir daha 

kani oldum. eauın dikenin 
Hicaz hattının işletilmesi etmişler ve Gediz köprüsü· bahçeleri halinde olao ha t"P' 

için sonbaharda Hayfada bir ne gitmi•lerdir. Ali Çetin L d h 6 ı ... ra .. lar • er tClrlll ıey z •e 
kongre yapılması üzerinde Kaya Menemenden geçerken· bereketin tıhmlnlmlzden fazla 
anlaşma olmuştur. halk tezahürat yapmış ve ba· oldoğono ve olmak kıbtltyetlo· 

logilizler hava postalarının kanı alkışlamııbr. de boluDdoğono yakinen gOr· 
Ceziretülaraptan geçmesi için Menemen urayı bakan dom n ıevlodfm. 
tekliflerde bulunmuşlarsa da, onuruna bir öğle şöleni ve· Eneli ıonu eöyllylm ki, 
günlln birinde hakimiyetle- recektir. Ali Çetinkaya bu hıt ~lzerlode ekılk ve bizim 
rinin eksiltilmesine bahane gün saat IS te şehrimize Dnlet demlryolları ıeklllerlae 
olur diye Suudiler bunu dönecek ve yarın Balıkeıir'e aym•yan herıeyl biran enel 
kabul etmekte tereddüd et- gidecektir. yapmak ve ıel&b etmek ıare. 
mişlerdir. Fakat bu mes'ele Ali Çetinkaya, dün kendi· tile ba feyizli töpraklıra daha 
üzerinde müzakerelere Ri- sile görüıen bir muharriri· fazlı bir inan (Emniyet) rahat 
yazda devam edilecektir. - mize demiıtir ki: n kolaylık (Sobolet) nrmek: 
Ciddede lngiliz mümessili lıtanbul, 31 ( Özel ) aynen tatbiki halinde Ame• - Geztmlı ( Seyıbatımız ) ho&oıondıkl niyetimizi takviye 
Sir Andor Reyan mezuniyet· Amerika donanmasının tak· rika donanmasının. acunun Eğirdir'e kadar deHm etti. iz ettlğlmlı gibi Bayındırlığın 
ten d<Snilnce Rıyaza gidecek viyesi için hazırlanan yeni en btiyük kuvvetlerinden mlr'den IGDra Onemllee (Ebem· (Nafıııun) eıaı nzlfelerlndea 
bu mes'eleyi kral ile bir proje, Ağustoı sonunda bit· birini teıkil edeceii ıöyle- mlyellfce) gördagamcıı her köy biri olan ıulamı, bataklıklan 
aetiçıyo bajh1ac:aktar. mit olacakbr. Bu projıaia Diyor. Kamaa (Dlhl7e) Uçe n Wer ·-Devamı ~rdanca aahijetı. -



•Boni" mektubu okuduktan 
ıonra dayı11 kendisine sordu? 

- Ne dersin Boni? itte 
ıana mükemmel bir mes'ele .. 

Komiser, bu sözleri söy· 
lerken bir de Con Straun 'a 
baktl. ..Boni"' dayısının bu 
bakıtına dikkat etmekten 
hali kalmadı. Dayııı ile 
.. Con Straun" kendiıiJe 
alay ediyorlardı. Bununla 
beraber ıücüne gitmedi. Zi· 
ra o pek gençti. Bu yaşta 
olan bir adam, daima nefsi
n.e itimad ettiği için, kendi
ıınden yatlı olanların tavsi
yelerinden bir şey beklemez, 
her ıeye muvaffak ola bile· 
cejiai zanneder. iıte Boni· 
de de ba itimadı nefs fazla
ıile mevcut olduğu için, da· 

yııı ile taharri amirinin has· 

mı:ıaın alaylarını hoş gördü. 

Boni, dayısının sualine 
hemen cevab verdi: 

- Anladığım şudur: K. 
M. Honkard bütün çılıınh· 
tına rağmen, mantıki yazı

yor. Siz bu mektub üzerine 
ne diitünüyorsunuz? Zannc
denem, tecrübe etmek isti
yor! 

"Programım, lojik vasıta
larla kablelvuku cürümlerin 
6nlloe geçmek" bu söylevi 
kim kaleme aldı, dayı? 

Komiser cevab verdi: 
- Ben kendim kaleme 

aldım, çocuğum . Bu sözle· 
rimde bugün de, yarın da 
ıadıkım. Bunu iabat çiu, 
timdi bu ihtiyar kac. .nın 
yanına bir ıivil gön erece 
jim, kendiıiLi d. Jesın ba
kalım .. 

nıevkie soktu 
Atina - Yunanistan'da 

her gün çoğalan otomobil, 
otobüs ve kamyonlar yüzün
den biltiln şimendiferlerin, 

rekabet edemiyecek bir hale 
geldikleri tebeyyün etmiştir. 
Bu durumu nazarı dikkate 
alan fİmendifer idaresi, çok· 

tanberi hül.ıimete müracaet 
etmiş ve tedbir ahnmaıını 

istemişti Fakat Yunan hU· 
kumeti; efü. ek: kanunlar 
mucibinr kamyon, otobüs 
ve otomobii gibi oakil vası
talarının ~erbe .. tisini ihlil 
ederuiyeceğinden, rekabet 
alanı günden güne genişle
mekte ve fİmendiferlerin 
durumu müş1'üllrtmektedir. 
Binlerce amele ve memurun 
a-eçiodiği ıimendiferler ida
resinin bu durumu, Yuna
nistan'da endite doğurmuı
tur. Amele ve memurlar 
sendika11, Elen razetelerinde 
uzun şikayetlerde bulun-
makta devam ediyorlar. 
BirJik genel sekreteri (M. 
Laskari) buna dair yazdıiı 
yazılarda diyor ki: 

..Seneler vardır ki, Yuau 

buna bir çare bulunmasuu 
istemektt;yiz. Feryatlarımız 
maatteessüf nazarı dikkate 
alınmamıştır.,, 

Yapılan son hesaplara na
zaran, kamyon ve otobüsle
rin rt:kabeti timendifeıler 
idaresinin bütçesi bu sene 
için 86 milyon drahmi bir 
açık vermiıtir. 

lzmir ithalat gümrüğü mO•iOrlO
ğilndcn: 

Balya 
159 

Boş şişe 

17490 
Yukarıda yazılı ~ıya açık arttırma suretile Ağustosun 

14 üncü Çarşamba günü sabahında ıahlacağından harice 
aötiirmek ıartilb talibi zuhur ettiği takdirde lzmir ithalat 
&ilmrüğll Ubf komİSJODUD& müracaatJan ilAD oluaur. 2358 

Ulusal 

Birlik 
Gftndelik ıiyaıal g ...... IJlt"' 

Sahibi: Haydar Rar'' 
Neşriyat müdiirO : 

Hamdi NilılıB' 
Telefon: 2776 .- .-11 . ıııtr 

Adres: 1111111 

Beyler aokaj'ı 
Abone ıartlar• : 

iilJ 700 kurut selle b) 
400 .. altı •1 

ilan şatd~ 'çill. t 
Resmi iliol•r 1

• ~ 
Maarif cemiyeti t ..-_, 

bürosuna mBracaa 
melidir. ~ 

Hususi ilinlar : ~ 
hanede kararJafll 
Baııldıtı yer :ANA 
matbaası 
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0 
Yunan zmir ithalat gomrUğü müdür· N. v. • Fratelli Sperco Vapur Acentası 

z~~~tıle~toplandıl~r· lüğünden: VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Itri - unan üzümcu· Liste no. Kilo Gram Cı'ns eşya Der Zee "ORESTES,, vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuıda 
2•neı b' 123 o 600 Kapsul Anverı, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük ala· ' evvelki gün burada ... 
Ve ü .. ır toplantı yapmışlar 4 & Co caktır. 
llt zurn mahsulü hakkında 41 300 Av saçması • dı •n müddet konuşmuşlar- .. O 430 Boş av kovanı OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE •GANYMEDES. vapuru temmuzda beklenmekte olup 
)(:· Bu toplantıda Pire, • 2 680 50 adet dolu av lişengi "HERAKLEA,, vapuru ha· yükünü boşalttıktan sonra Burgu, Varvna ve Köstence 

b rent tecim odaları idare • 1 320 50 adet dolu av lişengi mamul len limanımızda olup 25 limanları için yük alacaktır • 
.. ~~ileri de hazır bulun- • 2 230 Toplu rllverver temmuza kadar Anvers, Ro- • HERMES • vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 

4 ardır. .. 13 220 15 adet toplu rüvervct ter dam, Hamburg ve Bremen Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
l\1 b k ,, O 430 ~S adet fişenk için yük alacaktır. 

a Um oldu ., O 800 Köhne kubur " DERINDJE " vapuru 5 yük alacaktır. 
tla~yina - Napoliden Ati- ,, 1 2 adet rüverver bir fitilli ağustosla bekleniyor, 8 "GANYMEDES. vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 
ke !!•!erek tekrar muha- ., O 550 56 adet rilvervc r fişengi ağustosa kadar Anvers, kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburıı liman-

ku"'••ıoi istiyen asi deniz ,, O 270 22 adet rüverver ,, Rotterdam, Hamburg ve ları için yük alacaktır. 
tır~••danlarından Averol ,, 118 Kapsol Bremen için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINIEN 
koly~'~. •il~arilerinden o(Ni- • O 150 99 adet rilverver fişengi " ALIMNIA " vapuru lO "VASALAND ,, motörü 30 temmuzda beklenmekte olup 
hiı.,· ıs) ın muhakemesi Yukarıda yaıılı eşyalar 12 8 935 pazartesi günü alıcısı ağustosta bekleniyor, Ham- yükünü boıalttıktan sonra Roterdam, Hamburg~. Copen-

ış 'Ve 15 l v h harice götürmek şartile sabhgv a çıkarıldıgv ından talip olan- burg, Brem en ve Aoversten llıahk• Y
1 

agır apse hage, Danlzıg, Gdynia, Göteburg ve lskandinavya limanla• 
~oı olmuştur. ların o gün ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları yük çıkaracaktır. 

ilan olunur. 29-31 2301 SERViCE DIRECT rına hareket edecektir. 
Kiralık evi --= DANUBIEN SERViCE MARITIM ROUMAIN 

olaıılaı· 
. Birine' 'k' . ıle 1( 1 ve ı ıncı kordon 
•tnıtı ar~ntina ve Güzelyah 
kiraı,~rın~e laakal altı odalı 
E\'İni k~ır ev aranmaktadır. 
t\' h' ıraya vermek isteyen 

sa •pi . ·ı t11Ya v . erı ı e ellerinde ki-
'•n 

8
, erılecek evleri bulu· 

1116 •nısar ların matbaamıza 
~llan. 
Oti .----

vıer ve şi reka-1 
ı t· ınıitet vaılur 

a~enıası 
Ctııd ı· do
11 

e 1 Han. Birinci kor-

Eııı Tel . 2443 
"~l~ınan Linyn Ltd. 

•orıu d MINIAN,. vapuru ay 
ıı a L' •ead ıverpol ve Svven-

rı•ca 'k gelip tahliyede bu)u
tır. 

"D ttltlın RAco ,. vapuru 29 
lo11d Utda Hull, Anvers ve 
buı .. tadan gelip tahliyede 
l "rıac k Otıd a ve ayni zamanda 

''•ca~' ve Hull için yiik 
b tır. 
"~Çe Leı.·ante Liniye 

t,111ı:n NGORA ., vapuru 13 
~tn uıda Hamburg, Bre· 

1 

,. \>t A. 'Yede nversten gelip tah· . 
~Ol· bulunacaktır. 

t'P · Vu.rut tarihleri ve 
.ı lltların . . 1 • - • 
"'iifikJ' ısım erı uzerıne 
~-b ıklerden mes'uliyet 

"1 edilmez. 

~~ks~Q ~----• 1 renler! l\lut· 
flka ( (llcs Okaıncntol) 
litı•GrQk ~ckerle- ~ 

. ı teerObe edi-~ 
l•ı.. ~ 

Ve il 
e11 Orjen :;ınhapın 

Clstnu b. 
lııt ır mns-
tlu •ekcri olduğu-

~ l{\lvv 
i · etli nın hil 
'tıye-.ı 

~ 
:o 

Sıhh er Şahap 
at ~ 

~ stırgnn ~ 
Pla.,1 ~ 

'~- nı Maruf •'-ıl 
-.cı de l r I""\ 

'tt P0 arından '-" ~ 
~ eezaneJerden 

••nlar. 
ti 

lstanbul Ve 
'{~rakya • TUNA HATTI .. ALBAJULYA., vapuru 19 ağustosta gelip ayni günde 

"TISZA., motörü 9 ağus- Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir . 

tosta bekleniyor, Buda- Hami,: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
cente mes u iyet a u etmez. Şeker Fbrikaları Tfirk Anonim Şirketi peşte. Bratislava ve Viyana A • ı k b ı 

Sermayesi 3,000,000'foı·k lirası için yük alacaktır. Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
GeJiş tarihleri ve vapur· 

1
. t b;·l B b k d" d- V k f b 30 4 cirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahg-ına müracaat 
s an u a çe apı or uncü a ı an - O larm isimleri üzerine mes'u " edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 . . .. ~ ' 

. . . . . ' ~ ·. 

: .. 
Taze temiz ucuz 

ilac 
.> . 

Her tilrlU tuvalet çeşitleri 

Ilan1di Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Haşturak No: 37 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telef 

0 0 ~ 11111111111111111il1ilil11111il1111il1ilil11il1111111il111il11111111111111111il1 ~~~ 
No. 2007 - 2008 -

~o~o~K~T·o--R-- ~'f ürk Hava Kurumu - -i Büyük Piyangosu ~ 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi -

-
• .... ~·a•t1•1•1 k-n•1•0•1•ö•r_.: zen~in etnıiştir. = = 19. cu tertip 4·. en keşide 11 Ağusto~ıudır-

12 beygir kuvetinde (Dizel) -markalı az kuııa .. ımış bir ~ Boynk ikramiye: 35,000 Liradır -
.,.,otör satılıktır. Taliplerin -

arebanemize müracaatları = Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 liralık -
:- . an olunur. ~ ikraıni,~cler)e (20,000 lira) }ık nıükat(ıt ... : 1 ·- .1 -

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve Kiıaı)larınıza Gıı•.el Bir ; vardır. = 
. .. - . - . . '• . . . .· . - . . , . ... . . ~ .. 

.; . . : ... . ' . ~ . - . . . 

f 
• f • } Cilt • Hııtırıılarınmı Şık ~1111111111111111111111111111111111111il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 
otoğra ma zeme mağazası Bir Albüm: Ve sair •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111• 

Hamza Rüstem beyin Joıoğraflıatı<ısi, iz.mirde e11 ıyı Cilt işleri Yaptır-~ =--_-lzmı· r yu·. Il mensucatı= -
fotoğraf çekmekle şölıret bulan pir sun'aı ocağıdır. En mnk isterseniz : 
müşkülpesent o/mılar dahi. burmla rektirdikleri fotohruf· 
/ardan memnun kalmışlardır. "' YfüVl KAVAFLAR * -r .. k A . m şı· r•reıı· 
. Hamza Rüstem beyin, f oıoğrnJ muh.,.,nesi aıu" mu· Çurşısmdu :ı4 Numorutla = ur fi Ün 1 l\.. 
gazası da muhterem mü~terileri11i11 ince zcvkl<>rinc l!Örc AJ • R = l • l ·ı = 
h 

0 
ı ıza _- Bu mnessese, iki ,.ftz nn ira scrınu)'e ı e 

er çeşit mallan, Jotoğra1 mal•incleritıi lmlımdurnıakta· • • • • J dır, Bir zıyarcı lıer ~eyi ispata kôfidir . = tcşekkOI etmiş ve Di Oryental Karııct Manu·= 
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.--Sümer Bank-11 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ııı en iyisi, en Fağla· 
mı, en ucuzıı en güzeli 

Dereke kumaşları 

Fesaııe kumaşları 
Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallaı· pazar~ 

1 lzmir şubesinde bulursunuz -----------------



31 Temmuz 935 (Olual BlrUk) 

24 saat devam eden mOsademede 16 kişi yaralandı bir polis öldn 

lrlaııda da kanlı çarpışmalar devam 
ediyor. üç kiliseye ateş verdiler 

Cenubi Amerika ayan nıeclisi toplantı halinde iken nıeçhul bir şahıs 
içeri girmiş ve tabanca ile tarım bakanını yaralamış bir Oyeyi öldnrmOştür 

lstanbul 31 (Özel)- lrlan- liklerden 16 kiti yaralanmıt Protestanlara ait 6 fabrikaya miı ve tabancasını çekerek 
dada Katoliklerle Protestan· ve Protestanlardan birçok kundak konıouıtur. kabine erkinının oturdukla· 

llar arasında başlayan müsa· kimseler maktul dütmüıtllr. lıtanbul 31 (Özel) - Ce· rı sıralara ateş etmiıtir. Çı· 
demeler, çok şiddetli bir saf· 3 Protestan kilisesi ve iki nubi Amerika'da Boynos Ae· kan kurşunlardan biri tarım 
baya girmiştir. Belfasta kanlı bakanını yaralamış ve diğer 
müsademe.er Oımuııı ve 24 Protestan Papasının evleri reste belirsiz bir adam, iyin b' k 1 d .. .. .. 1 ... ır urıun a a ayan uye e· 
saat devam etmiştir. Bu mü· yanmış ve bir Polis neferi meclisinin toplanmış bulun- rinden biri öldürülmilştür. 
sademeler eınasında Kato- ölmDşUir. (Limesik) ıehrinde duğu bir esnada salona gir· Belirsiz adam yakanmııtır. -------·· ............ ·--------
Fransız Tayyare Sıcak 

Saylavlarının ma
aşları tenzil 

ediliyor 
lstanbul 31 (Özel)- Fran· 

sız hükumeti, bütün memur
ların tenzil ettiği gibi, say· 
lav1arın maaşlarından da yüz 
de 10 tenzilat yapmağa ka· 
rar vermiştir. 

l{aza 
Adana mensucat fahri· 
kasında bir patlsnıa 

Adana ( Özel ) - Bura 

Denize doştü ve 
battı 

lstanbul, 31 (Özel) - Ce
belittarık sahillerinde denize 
düşen Fransız yolcu tayya· 
resi batmııtır. içindeki yol· 
cular kurtarılmııtır. 

Ayrılmıyacak 
lstanbul, 31 ( Özel ) -

ltalya'nın uluslar kurumun· 
dan ayrılacağına dair olan 
haberler, Roma'daa ıureti 
katiyede tekzib olunuyor. 

Meksika 
~mi mensucat fabr~k~•ında Halkı ayag--a kalktı 
bır patlama olmuı, ııçılerden 
biri ağır olmak üzere ilç ki· lstanbul, 31 ( Özel ) -
ıi yaralanmıştır. Meksika'dan haber verildi· 

Vak'a ıöyJe olmuştur: ğioe göre, Tampako iline 
Fabrikanın ustalarından tabi Ermoza kasabasında 

Ahmed oğlu Arap Mustafa, halk ayağa kalkmıı ve hD
fabrikada oksijen ile bir ta· kümet daireaini kuıatarak 

memurların derhal vazifele· 
kım demirleri kaynak yapar· 
ken bunlardan sıçırıyan kı· rini terkederek uzaklaıma· 

larını istemiıtir. Bu hareke-
vılcam, oksijen tüpünün ya· tin, diğer bazı kasabalarda 
nındaki karpit deposuna da tekrar edildiği söyleniyor. 
rast gelmiı ve birdenbire 
ıiddetli bir patlama olmuı· Afrika'da snel hazırlık. 

tar için bir milyar Li· tur. 
Patlama neticesinde karpit 

deposu parça parça olmuı 
ve etrafa saçılan demirler 
Arap Mustafa iJe yanındaki 
yardımcılardan Haydar oğlu 
Şiikrü ve Mehmet oğlu Ke· 
malin vücutlarının muhtelif 
yerlerine saplanmıştı;. Arap 
Mustafa'nın yarası ağırdır. 
Diğerlerinin yüzleri parçalan· 
mıı, diıleri kırılmııtır • 

idam 
Alman komOnistinin 
kafası uçurulacak 
lstanbul 31 (Ôzel) - Ber· 

lin ağır ceza mahkemeai, 
meıhur komllnist Klaj hak· 
kında idam kararı vermiıtir. 
Komünistin kafası balta ile 
kesilecektir. 

Moflis 
Fransız bankasının 

mndnrn Barselon· 
da görhlmOş 

lstanbul 31 (Ôzel) - Pa
riste iflis eden ( Travalyer 
Bank ) ıo mütegayyip direk· 
törü, ispanyanın Barselon 
ıehrinde görillmiitlilr. Kaçan 
direktörlln, (Etuval Filant) 
adında bir vapura biadiji 
1&1leniyor. 

ret sarfedilmiş 
-B~ıarafı 1 inci sahifede -
lantısında hazır bulunacak 
olan M. Suriç te henüz gel· 
memiıtir. Burada bulunan 
diplomatlar temaslara baıla
mıılardır. Konseyin bug&nkll 
toplanbıına, M • Litvinof 
baıkanlık edecektir. 

Atatürk 
Şarbayımızt 

ettiler 
kabul 

lstanbul - Şarbayınız, d&n 
Atatürk tarafından kabul 
edilmiı ve öğle yemeğine 
alakonmuıtur. Behcet Uz, 
Atatürk'e lzmir'Jilerin saygı
larını sunmuıtur. Panayır 
için temaılarına baılamııtır. 

Biga yandı 
lstanbul - Biga kazaıın

da bir yangın çıkmıı, kaza
nın dörtte iiç& tamamen yan· 
mıtbr. 

Ankara'da 
Bir otobOs kazası 
Ankara - Beypazarı cad· 

desinde bir otobüı kazası 
oldu. Şoför muavini 6ldii. 
Yolculardan bir kadının ko· 
lu kanldı. 

Başına vurmuş 

olacak! 
lıtanbul 31 (Özel) - Ati· 

na' da ıiizel bir kadın so· 
kakla yiirürkea elbiıelerini 
çıkarıp atmıı ve çır-çıplak 
olduktan sonra, " Y aıasın 
çıplaklık" diye batırmııtır. 

Halk, kadının etrafını al· 
mıı ve ıabıta kendisini ahp 
karakola göndermiıtir. 

Çarpışma 
iki kadın öldn biı 
ağır yaralı var 
D6rtyol, ( Özel ) - 26 

Temmuzda burada feci bir 
tren kazası olmuıtur. Y apta· 
~ım tahkikata göre hidise 
ıöyle olmuıtur: T oprakkale· 
den saat altıda kalkan 
tren (Soy k&pr&ıii) yerine 
geldiii 11rada tren hattını 
geçmek iıtiyen ve içinde iki 
kadınla bir erkek bulunan 
tek yiik arabası ile karıılaı· 
mıı ve araba battı aıama· 
dıtından hızla çarpmııtır. 

Bu çarpıtma neticesinde 
araba parçalanmıı, içinde bu
lunan iki kadın duba! ölmiiı 
ve Çayla köyllnden Çoban 
Mehmet atır ıurette yara-
lanmıttır. Tllze tahkikata 
batlamııtır. 

Papa kızıyor 
lıtanbul 31 (Ôzel)- Kato

liklerle Naziler arasında bat· 
lıyan mDcadeleler, gittikçe 
tiddet kesbediyor. Görinı, 
bu meı'ele hakkında bir be· 
yanname neıretmiıtir. 

Papahk makamı, konkur· 
dotonun ihlilinden dolayı 

Hitler nezdinde ikinci bir 
proteıto daha hazırlamak· 
ıadır. 

Karpitle 
Oynıyan çocuk 

yaralandı 
Karataıta irfan ıokağında 

oturan 12 yaılarında Feyzi 
ve Ali, bahçede bir çukur 
açmıılar ve içine karpit dola 
bir teneke kutu yerlettirerek 
kapatmıılardır. Ali, karpite 
ateı verip patlatacatı ıırada 
Feyzi çukurun batına ıelmiı 
ve kutuyu yakından ıörmek 
için yüziinll çukura yaklaı· 
tırmııtır. Bu ıırada Ali de 
karpiti atetlemit bulundu
iundan kutu patlamıı ve 
Feyzi yiizllnden yaralanmıı· 
tır. Yara ı baıtabaneye kal· 
dırlhDııbr. 

Bulgar 
Komitecileri hu-

dııtlarımıza 

girmişler 
Istanbul 31 (Özel) - Vi· 

yanada çıkan ( Noye Freye 
prese) gazetesi, Bulgar ko· 
mitecilerinden bir çetenin, 
Türk ve Yunan topraklarına 
ıirdiklerini hükiimetimizio, 
bu mes'eleden dolayı Sofya 
hiiktimeti nezdinde protesto· 
da bulunduğunu yazıyor. 

~~~----~--~~-
Genel 

Evlerdeki kadınların 
kavgası 

Kemer' de Ule sokağında 
Hayriye'ain genel evinde bu· 
lunan Naıimeye, ayni ıokak· 
ta Saadetia genel evinde 
bulunan Bahtiyarın doıtu 
Hiiıniiyll ayartmııtır. Bu ha· 
le içerliyen Bahtiyar, yanına 
bazı arkadaıl•rıaı alarak 
Nazime'nin evine gitmiı ve 
kadıncağızı tokatlamıı ve 
batından taıla yaralamııtır. 
Bahtiyar zabıtaca yakalan· 
mıttır. 

Halkapınar 
Suyunun beher metre 
mikabı 15 kuruşa endi 

Halkapınar suyunun beher 
metre mikib llcretinin 16 
kuruıtan 15 kurufa enmesi, 
tarife komisyonunca karar
laıtırılmıı ve bu baptaki 
rapor, bayındırlık bakanlı· 
ğına ıönderilmek llzere ha
zırlanmııtır. 

rantaotıf 
• 

Dolaptan uçmuş! 
Halit bey mektebi bat 

muallimi Hasan oğlu Recebin 

karısı muallim Hikmetin ya
tak odasındaki dolabın için· 

den 150 lira kıymetinde bir 

pantantif aıırılmııtır. Hıraızlı
iı yapanın mektep hademe
si Emine olduiu zannedil
mektedir. Hademe zabıtaca 
tutulmuı ve tahkikata baı· 
lanmııtır. 

Kuzu hırsızı 
Çorakkapı'da Hacı Ali 

caddesinde lbrahim oğlu 
Tahir'in on bet lira kıyme· 
tinde bir kuzuıu aıırılmııtır. 
Osman oilu Mehmed'den 
ıilphe edilmektedir. Zabıta 
tahkikata baflamııbr. 
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Hayındırlık bakanı .A 
Çetinkaya yarın gidiyor 
- B~tarafı birinci ıahif ede - men dnredilmeıl lçl• ~ 
korotmı n bundan halkımı· dırlak (Nafıa) demlryolllfl ' 
ıın her tarla lıtlfadf'lılne çalıo · idareılne emir verdllll· !!,. 
mı hoınıaodı ba topr.klarda balaeların yenll•nmeıl ~ __.l 

biran eni tedbir almak lilza· ttlete bo ekılklerl ta11111D.,... 
mana bir daha kani oldum. azmindeyim. ...ı 

ÔJemlo'ln gdıel, kıblllyetll Tarifeler mea'eleılndd iP 

luldoafını rağmen lıtaıyon ye· rar bıbıetmegl fazla bul~ 
rloln kAf 1 ve iyi olmadığı ve Daha ene iki dlye,ımd~ ~ 
tehrln iç tarafını doğra bir durumunun devlet de~ 
yolca lıtııyono yıpılmııı hu· rını tamamen uydura._..- . 
ıoıondı Ôdemlı'Ulerln dilek· ve bonı bıolınıldıgıaı ~ 
lerlnl mali7lm buldum. mlttlm. 

Bono tetkik ettirerek mam. G"zdlğlm ve gördOgl". ~ 
kan olını yıpıcıgus: Keıa Ay· 1 d .... ,..... er e en çok önemle ... ti 
dın iıtııyonanu bilmem bilir ı .. yer tutmoo olan btr f ~_.,, 
mlılnlz? Bu iıt11yoaa niçin Ye M ...-
ne tekilde böyle gayri tabii me~'eleıldlr. Kaçak e ,,,.. 

huzaıındı bıolınmıt old .-f 
yaptaklırını ınhyımıdım. Ay· llyata yerinde gördam. ti"'; 
dın'hlır •e Aydının uyın bat· fıkıyetle devam edUmekı~..,. 
tarı lııııyon gtllerg&hı aıerlne d f ..,. eniz tarafından baolaaııu lf 
bir k~pra yıpılmıaanı ve iıtH· kııının (R,.frlyıtıo) bir .. ...a 
yonun ıılab edllmeıini lıtediler. 1 d 1.1 ,,. ur ındı bu yöntem eaa ~ 
Ona da yıpmıyı çıh11cagımııa dzerlndekl demir köp~rlf' 
ıös verdim. Diğer bazı htu dar ~eleceğlnl bını ) 
yonlarda dahi uygun olmıyan tardır ( Temin etmltl,,,,,,_ 
ıeylerl onarmayı değlıtlrmegl. Oodın ıonra Cell&dglll ~ 
ve tınzJm etmege karar verdik. karatma kanıbnın aoal~ 
Deniıll'Uler dahi ·Denizli'nin geçeceklerdir. Bu ameli~. 
ıimdlkl gibi t6be olarak kıl· her halde tam bir ma,.f ..Al' 
m111nı degu. anı hattın Deniz· yetle bu buallnin ba ~· 
ll'den ge.:meelnl letemektedlrler. olan sorana ortadan kalcPJ"" 
Kendilerine vasiyeti tetkik et· gı:oı ln•ndım. --
tlrt ceğiml cefaben ıöyledim. Dayak Mendereele ?' ..... 

Aydın hıtllnın Afyon· An· ,e Sarayköy ır11ıuda '._ • .w 
tılya hatuna temat ettlğl K.ra· l ı e l• .....-. yapı mıı o an or10D ,..,. 
kuyuda baolınmıf olan ray hadan ıa aldıklarıncld __ ,,,. 
ferotyatanı gOrdak. Bu alındın feyiz 'e bereketlerlnlD arı;;. 
hlbaren Ankara'yı n blltilıı 9e araolerlol mlılllerll• ~ 
memleketin diğer kııımlarını laranı tllkranla balluD -
anı hatlarımı• blrleımlt olmak etmeılne kartı heaOı bf,,.. 
Clıere oldogandaa aevlnç doy· ratle kendi köylerlalD ll'i,; 
dam. edemediğini M)yllyea ~fll 

Karıkaya'dın itibaren Af· köylalerln arzalıranı da ,,_. 
yon'ı dogra olan ray ferolyıtı dan dlaledlm. t' 
gerek bizim n gerekle mClte· Eter bClyClk Mendert'~ 
ıbbldln memarlannın neı'e n tl~l topraklardı ba ti'_ 
ınlncl içinde hararetle döten· kanallar açılarak ıalaJlll ~ 
mekte devam etmektedir. Cam- rint temin edeblllrtek ti~ 
barlyet bayramına kadar Afyoa· lıtlhul&tın oranlaDlllP~ 
dan itibaren döıenmekte olan derecede birçok yerlerde ,ı, 
kııımla blrle,erek açılma reıma eeaede lkl defa mabtol ~ 
nln yapılacağına bayak amada· ıaretlle faldelenecetfal ı Jt 
mas Y1rdır. Bura11na gGrdClk· Aydın OYlllndan geçe~~ 

yak Mendereı'ln osert• tt. 
ten ıonra Aydın hattanın Balı· '' V 
dıı noktıı•ndan Bordar'• kı · ktrgtr köpra yıpılmatl -_.; 

ne çaymın daimi cerrrJ, 
dar olın Antalya hattı kıımı göre bir baraj yapılarak .. y; 
nın temelatma tnrenlnl yaptık. ,.a ' 

menime ıG.e o•ıyı te ~ .,A 
Oraya Gç dört ilden toplan· · dJ ~~ 
mıı olan uray n Parti teıkl· meal huıaaondakl Ay • ff f 

dil~lrlnl haklı baldDID 
l&ta Ye hılk kitlelerinin coou· e ~ 
barata, ıöylnlerle Ye kurban• pabllmeğe çaht1cagı1D· ... rı 
lar keaerek bo uhıul arsaya Sanyköy'lalerln ball ~ 

genlt ofllarının ıul... 111 
da yerine getirdik. Bundan ...... 

için lıteklerlnl ye ........- ~ 
aonra Pozan clnanden Iıpartıya '&il ~L 
kadar olan ye daha "'nel bıo raıu Bayat Menderet ;,,I 
lınmıt bulunan hattın ln111ınt baından itibaren dab' m.t'' 

edat yaparak fayclab .JI 
•e lnklııfanı gGrdak. Boratı da 11af1 ~ 
hararetle yapalmıkta defam et· rette ıuyuaan ••Dl ,,,.,,,.,. 
mektedlr. bllmeal lmklaının ;;;.,; 

için en haJırh bir it 0 

Bir geceyi ıevlmll Denlıll ~ 
ıbıllılnln ve orayının (Beledi· gôrdam. ti r: 
yeıinln) ve ikinci bir geceyi Eger bu bayırlı itleri;.;.' 
Iıparta'lılınn n arayanın ko· batlamagı ve yapmal' ~ 
noga (Mtnf iri) olarak geçir· fak olablllreek bahdJ:;,.. 1. 
dikten ıoora dan ııbıh Eğirdir I••· Velhaaıl get1•

1 ~ 
gôlana ve Eglrdlr'I gôrdak n memnunum ve ıaaı:f'ı ti 
geriye dönerek din ıkıamı duygularına Te calD ~ 
yeni adile Çımbel (Aslalye) kametine kart' olan ,et~ 
lıtuyonandı geçirerek bu eabıb yıkından tıaık (Şabld) ~ 
ndet etmlt bulanoyoraz. taa ne kadar me~. ~ 

Çambel tClnellnln n battan bıhaeteem degerl tl>'t"°~ 
tos yapmakta olan bılu dara ıulama lılerl içi• 1ı1f , 
mana dikkatle tetkik ettlAlmlll (Mmtakalırı) daba 

1~ -" 
ıGylemege hacet yoktur. Mam- rette tanzim ye '° ~ 
kan oldugu kadar çabuk bir hendlllerl teık1Y11111 ~ 
aamantla ba hattın eksiklikle· etmek ıoretlle bo it' 
rlnl ·TClneller de dahil oldo"o fikrindeyim. / 

e ~~-----••••_...........---. 
halde· yıpmaga çabııcağız. Bı· Hitit arslıı~J 
Iaı dorQmo lçla Kırakuyu'dı b"""....ıl 
tedarik edllmeal kolay olan Ankara - So• 
100 bin m\tre mikabı kırılmıı neticeıinde Bç ti~~ 
tapa De•le& Demb70Uanna be· ile bir heykel bal..-


