
~ Sıoyadinoviç 
"'1frıd 8 111,,li . ( A.A) - Sıyaaal 

'• lılJa 'tclerı ( hllrriyetleri ) 
1'1ııliii . bııın toplanta öz· 
'-rı 111 bunları lit kanun
"11111a~Plllıdan önce filen ku
~..ı 1°1ın Stoyıdinoviç ka-
.. _ .... .. • b 
~-beri lf •tını geleli-
bi, f • iç ıiyıaacla büyük 
(l,ç,:-~Yet a6rtUmektedir. 
lllitiJa 1 •ftı ve dlln önemli 
le.illa~;: Y•pılmııbr Eski bı· 
ltrtc...; D •e Sırp Radikal 
~ il ıaa ileri ıelea liyeain
~ t."_1;-zar Markoviç far

-........ tertip •clil· 

mit olan bir toplantıda ver
mit olduiu bir aöylevde ıefi 
M. Stoyadinoviç olan S1rp 
Radikalleri ile liderleri M. 
Koroıeta olan Sloven Kato· 
likleri ve reiaileri M. Spaho 
olan Boana Milalümanlırı 
arasında aıkı bir ittifak ih
timali mevcut olduğunu teyit 
etmiıtir. 'Bu iiç fırka M. Sto
yadinoviç'in muhtemel baı· 
kanlığı altında bllyük bir 
Yugoslav kurumu meydana 
getirerek mıntakavi ve mes
leki mes' efeleri ikinci plina 
atacak ve mutedil liberal 
bir programla bir nevi milli 
fırka halini alacaktır. 

Keza iiç fırkadan, yani 
çiftçi demokrat kovalisyonu, 
Sırp demokrat fırkaaı ve 
Sırp çiftçi fırkaaından mil· 
rekkep arıııklar kabine di· 
yevinde Hırvat meselesinden 
bahaedilmemit olmaaından 
dolayı h0k6meti muabaza 
etmektedir. 
Aynı fırkalar da buna 

karıı çahıma beraberliğini 
yapmak istiyorlarsa da prog· 
ramlarını ve hareketlerinin 
lzallrln;onı ( 1erbeatiaini ) 
muhafaza etmek iıtemekte· 
tllrler. 

• ULUSAL • 

Bir kanaat 

A vusturyanın öz
gür kalması lazım 

~~-----... ·----~~-
Orta Avrupanın ğOveni • • 

ıçın 

buna lozum varmış 

Belgrad 8 (A.A) - Vre· 
me gazeteai, bOyllk aavaıtan 
•onra Hababurgların alence
dilen (müsadere edilen) mal· 
larını geri vermek için Avaa
turya hllkümeti tarafından 

verilen kararı yazarak di
yor ki: 

.. Avuatarya erkinliiinin bi· 
ri Avusturyayı, öteki b6tiln 
Avrupayı ilgilendiren iki an· 
lamı vardır. Orta Avrupanın 
gllceni için Avuıturyanın 

öza-&r ve erkinli memleket 
olarak kalması llzımclır. 

Gazete anıelilaten kurtul· 
mak llzere ekonomik kalkın
maıı için bllyOk devletlere 
alaalar ıoıyeteıi tarafından 

Av111ta1'7•J• ppalaa fiaaa• 

sal yardımı hatırlatmakta ve 
yazısını ıöyle bitirmektedir: 

Fransa ve küçük anlaıma 
Habsburğlara kati surette 
karııttırlar. Sar11lmıı olan 
Avrupada karaııkhklar çık· 
maıı için ba hanedanın ae· 
ler yaptığı göz önllade ta· 
tulmalıdır. Her hangi ciddi 
bir görmem için Habıburg
lann mallarının geri verilme· 
ıi bunlara hanedanlık pro· 
pagadaıının en çoğunu yap· 
maları için imkln vermek ve 
bu suretle Avuıturyanın 
komıu memleketlerin ve bü· 
tlln Avrupanın barııı ve gli· 
venlijini tehlikeye koyabile· 
cek itlere ıiritmelerine iıin 
Yermek elemektir. 

Dflnyanın en zengin adamı 
olan Amerika'Jı milyarder 
M. Rokteller, 96 yaşında ol· 
doğu halde Lakevdod şeb· 
rinde ölmflştflr. 

Fakat hunun için cesur bir Fransı
zın meydana çıkması lazım 

Uluslar sosy~tesinia faal bir 
üyesi olduğu sıralarda Ce
nevrede rördliğOm zamandu 
daha az yorıun ve endiıeli 
görülliyordu. Yakın bir ma· 
ıada duran ve propaganda 
nazırını glllen bir çocuk rru
bu içinde gösterea reımi 
görenler, Naayonal ıoıyaliz
min en fanatik inkıllpçalaraa
dan biri oldufuna gilçl&lde 
inan bilirler. 

Nazırın beyan ettiği fibi, 
Naıyoaal Sosyalistler detll, 
fakat mevcut ıerait deiiı· 
memiıtir. lnkdAbın ilk ıene
Jerinde bazı kimıelerin mG-

; Doktor Gi>bels tecaviz hareketleri veya 
.. mtlnferit ıahııların hakaaı Alman propaganda nazırı 

Dr. Göb~lı .. Neva chroni· m&dafaalarile karıılapbilir. 
ele,. ıaıeteıinia diplomatik Fakat bugiln biiyle birıe1e 
mababia:i Veraaa Bartlette imkln yoktur. Gaıeteler aa· 
bir milllbt vermİf ye ba cak propapnda nezaretiDİll 
m6Jlkat bua-&n ıazetede ıa emrile kapatılabilir, tevkifat 
ıekilde intiıar etmiıtir: yalınız allkadar makamlar 

"Dr. G&belı beni, pen· tarafından yapılabilir; Tiyatro 
cerelerinden Vilbelmlatı'ın ve filmlerin kontrolana ıe· 
gözllktOfll büyllk ve ferah lince, bunlar da artık aan· 
bir yazı odasında kabul etti. tralize edilmiıtir. 

Kencliıi daha Almanyanın - Devamı 2 inci sahifede -

--~~~-------~·---~~---------------
Romanya - Yugoslavya 

Bu seyahatta M. Titolesko 
krala refakat edecektir 

Bnkreı, 8 ( A.A) - Kral 
Karol'un yakında Sinaiyada 
Yugoslavya saltanat naibi 
preaı Pol ile görllıeceği 

ıöylenmektedir. Romanya dıt 
bakanı Titlllesko'nun bu gö
rüımtıde hazır bulunmak 1 

üzere memlekete döneceği 
bildiriliyor. 

Siyasal mahafil, bu görüş· 
me ile Avuıturya'nın Habs
burglar hakkında almıı ol
duiu tedbirler arasında bir 

Karısını 

Yaralamış! 

Kral Karol 

ilgi görmektedir. 

da 

Karantina'da Selimiye ao· 
katında oturan belediye 
memuru Hasan, karısı Nazh 
ile kavga etmiı ve eline ge· 
çirdiii bir nalını, karısının 

batına fırlatmıtbr. Nazla ba
tından .yaralandığı için Ha
ıan hakkında takibat yapll
maktadır. 

Iıtanbul 9 ( Özel ) - Ro· 
manya Kralı Karolun Belı· 
rad ıeyabatına ıiyaıal bir 

1 
mahiyet verilmekte •e bu 

ı ıeyabattan kllç6k itillf adma 
j ıaemli neticeler bekleamek· 

tedir . 



et.alufe 2 
.. 

(UlualB_lr_Uk .... , _______________________ 9;....;;T;.;· e,;;;;;m;,;;;;m~u.-.ı _9'5_._,,.· 

Gl>bels ne diyor öztflrkçe: 

Bitler Fransa ile Her giln 
Beş kelime yazıyoruz 

-46-

, 

l~L~H~TTiN 
Anlaşmağa· hazır 1 - Muvakkat • Süresiz, Ge

çeğen 
E YYVBi.~~-' ------ Örnekler: Fakat bunun için cesur bir Fransı· 1 - Kiibada sık sık Sn

resiz hükümetler kuru· 

9 Temmuz - 1935 .. Yazan: M. A 

Tefrika No. 97 
zıo meydana çıkması lazım 

lur. Salaheddin'in ordusu ile'Eblisalib arasında şiddetli bit 
-B41tarafi ı inci sahi/ede -

Arsuluıal ııyaaanın istik· 
halini ne suretle tasavvur 
ediyorsunuz? Diye sordum. 
Dr. Goebbels cevsp olarak, 
Hitlerin nutkunun Garbi Av· 
rupada bir hava andlaıma
sına doğru yol açtığını, fa
kat lngiltere ve bilhassa 
f ransada bir çok kimselerin 
garpta yapılacak bir hava 
anlaımasının, Almanyaya şar· 

:. kta yeni maceraya atılmak 
arzu ve cesaretini vereceğin
den korktuklarını söyledi. 

Fakat tahmin ettiğime 
göre, Dr. Goebbels buna 
tamamile muhaliftir. "Rus ya
ya verdiğimiz garantiler u· 
nutulmamalıdır.,. dedi. "Her 
ne kadar bu garantiler de 
verdiğimiz bir devlet ıiste· 
mi tarafından vücude sreti
rilmipe de, biz onlara gene 
riayet edeceğiz. Rusya ile 
müıterek hududumuz olma· 
dıtına göre, hatta arzu et
sek bile doğrudan doğruya 
ve bizzat Ruıyaya taarruz 
etmemize imkin olmadığın· 
dan baıka bir sebep daha 
mevcuttur. Rusyanın itlerine 
kanımak niyetinde deiiliz, 
f•kat Rusyadan kuvvet alan 
kom&nizmin memleketimizde 
geniılemeıine müsaade ede· 
meyiz." 

Nazır devam ederek "baı· 
ka bir tezat daha var" dedi. 

•Biz ademi tecavllz muka
velenameıine inanıyoruz. Fa
kat mukabil yardım maksa
dile yapılan mukavelelere 
karıı itimatsızlık hissediyo
ruz. 

Hatta muhtemel bir taar• 
ruza karıı bize yardım etmek 
ıayeıile bile olsun, memle· 
ketimize bir Fransız veya 
Rus askerini sokacak bir 
mukavele istemiyoruz. Hatta 
mlttefik ordulara bile dahil 
bulunmak ıartile bütün bu 
aibi orduların sonunda fela
ket getirdiğini, tarih bize 
gösteriyor. 

Fikrimizce her türlü mü
nazaalar mümkün olduğu 
nisbette lokalize edilmeli ve 
m&ttefik devletlerden mü· 
rekkep bir grup tarafından 
değil, ulusların hakiki bir 
kollektivitesi ile bertaraf 
edilmelidir. 

.. Ruıya " bahsinde Dr. 
Coebbelı'e Naayonal Sosya· 
liımin blltün dünyayı Bolıe
vikliğe kartı koruduğu ve 
biylelikle Büyük Britan
ya aibi, ve bütfin kül
tilr memleketlerinin minnet
tarlıiını kazandığı ıeklindeki 
meıhur mevzuu hatırlattı. 

Kendiıinin fikrince, lngiliz
ler ve Almanlar el birliğile 
dllnya sulhunü mu haf aza 
edebilirler. Fakat bunun üze
rine ben Almanya ile Franıa 
arasındaki milnasebatın dü
zelmediği müddetçe lngiliz -
Alman münasebatında da çok 
bllyllk bir salah imkinı baı 
giisteremiyeceiini ve Londra 
ile Paris arasındaki hi11i ve 
copafi bağların çok kuv· 
vetli oldutuna söyledim. 
Proppı ela llUUIDlll der· 

le hal benim fikrime iıtirak et
mesine hayret ettim. Bana 
Hitlerin Almanya ve Franıa 
arasında daha sağlam ve 
dostça milnasebetler tesisi 
lüzumunu ciddi surette dil
şündüiünü söyliyerek " Biz 
Hazırız ,, dedi. Fakat bu ar
tık daha ·ziyade Fransanın 
iç siyasasını aJikadar eden 
bir mes'ele ıekline girmiıtir. 

2 • Bunlar 
ıeylerdir. 

Geçeğen 
harb haşlamıştı .. Düşmanın vaziyeti fenalaşıyordu •. 

Diye mırıldandılar. Safi• 
heddin Eyyubi, gliltimıllJO'• 
uzaklara bakıyordu. 

Yüzlerce senelik bir iti-
matsızlığı gidermt:k ıçın 
kuvvetli insanlar lizımdır. 

Hitler, gerek kendisinin 
ve gerek Marepl Pilsudski
nin memleketleri &zerinde 
görlll:nemiı bir nOfuza sahip 
oldukları için Polonya ile bir 
itilif akdetmek vaziyetinde 
idi. F ranaa We uılaıma elde 
etmek her halele kolay ola
caktır. 

2 - Ritıp - Y aıak 
Rutubet - Y •taklık 
Örnekler: 
1 - Y aıak yerlerde otu
ramam 
2 - Bahçede yataklık 
gittikçe artıyor. 

3 - Rütbe - Erece 
Örnek: Doıtum yarbay
lık Erecesindedir. 

4 - Piye • Atama 
Örnek: insan Geçeğen 
aıamalarla değil, fikir 
düzeyinin yilkıekliği ile 
öiilnmelidir. 

5 - Siye - Güzey 
Örnek: Ancak sizin Gü-: 
zeyinizde bu aıamaya 
erdim. 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime
lerin Oımanlıcaları kullanıl· 
mamasını rica ederiz. 

lzmir ikinci hukuk mah· 
kem esinden: 

Karataıta dokuz eylül so· 
l.:ağında 61 no.lu evde Hasan 
oğlu Hikmet ile mtiddeialeyh 
Halil Rifat paıa caddesinde 
287 sayılı evde mütallikiıı 

Yalnız kılıç şakırtıları du· 
yuyordum.. Doğan, nara 
atıyordu.. Ansızın bir inilti 
duydum. Ellerimi yüzümden 
çekince gördüm ki, tövalye
lerden biri tepe takla attan 
yuvarlanıyor .• 

Doğan, bir kahkaha daha 
Hvurdu. Çelik bir kahkaha .. 
Kılıcı gibi bam-baıka .. Artık 
o kadar emindim ki, bu 
çarpışmayı seyredebiliyor
dum .. 
Doğan karıısındakiai, fı

rıldak gibi çeviriyor, adeta 
onunla eğleniyordu. Çok 
s6rmedi; üç dakika!.. 

O da yuvarlandı. Doğan 
kılıcının kanını ıildi. Batını 
çevirip bakmadı bile. Atını 
bana doğru aürdU : 

Dedi .. 
Kadınlar ıövalyesi ; 
- Evet - diye mırıldandı· 

biz onlarla hiçbir zaman boy 
ölçüıemeyiz. Onların birkaç 
misli olmayınca, haklarından 
gelmemize imkan yoktur. 

- Neden (biz) diye ko· 
nuıuyorsun. Hayatımda hiç 
bir veıile ile onlara karıı 
kılınç kullandığını duymak 
istemem sevgilim, buglinkü 
aaadetimizi, biz onlara borç
luyuz. 

Bu sırada arkalarından bir 
ses duyuldu: 

- Hayır, memleketinizin 
milletinizin selameti icabet
tirdiği vakit, vazifenizi yap· 
malısınız. 

ikisi de baılarını çevirdi· 
ler. 

- Emir! 
- Size fena bir manzara 

gösterdim. Fakat ne yapalım 
---------------------------------lzmir Ziraat mektebi mOdOrlQ

ğOnden: 
Nevi Kilo Muhammen Yliıde 7 ,S iğ-

bedeli reti teminatı 
Ku. Lira Ku. 

Birinci ne..vi ekmek 18900 11 1ss 92 

Dana eti 850 15 94 

Fakat bunun için cesur 
bir Fransıı'ın meydana çıkıp 
bütiln Fransız milletini bu 
fikir için kazanması Jizım
dır. Bu ıerait tahtında Fransa 
ile anJapbiJiriz. Fakat mil
zakergleri tehir ettikçe, mu
vaffakiyetli bir neticeye var
mak imkAnı da güçleımek· 
tedir. Eğer bir sene evvel 
Almanya ile mllsavi hukuk 
fikrine istiaad eden bir itilif 
akdetmek için samimi bir 
iıtek olmuı olsaydı, bütUn 
bunlar ne kadar kolaylata· 
caktı ve ne kadar çok ıeyler 
tasarruf etmiı olacaktık!" 

Münire aleyhine açtığı ıubutu 
talik davası üzerine müd- Koyun eti 5900 

Sadeyağ (Birecik) 1500 

25 
ss 
70 
20 
30 
29 

154 87 
78 75 

Bir az sonra gilneıJi Vil· 
helm meydanına çıktığım 
zaman, tepemde yeni ve bii
yiik bir uçağın gUrilltilıilnü 
iıittim ve G6bels'in " Ne 
kadar çok ıeyler tasarruf 
edebilirdik ,, ıöıünü hatırla
dım. 

lzmir Sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

deialeyhin ikametgahının ma· 
lam bulunmama11 üzerine 
tebliğatın ilin en icraaına ka • 
rar verilmiş ve tahkikata 
devam olunmuı ise de illaen 
vaki tebligata rağmen yine 
5-7·935 cuma günü saat 10 
da gelmeyen müddeialeyh 
hakkında gıyıaben muamele 
ifasına ve gıyap kararının 

bir .suretinin mahkeme di· 
vanhanesine talikine karar 
verilmiı olduğundan tahkikat 
günü olan 1 ı .9.935 çarıamba 
günü lzmir ikinci hukuk 
mahkemesinde tahkikat ha· 
kimi huzurunda bizzat bu
lunması veyahut bir vekil 
göndermesi lüzumu aksi tak
dirde hakkında H. U. M. K. 
maddei mabsusasına tevfikan 
muamele ifa olunacağı ilin 
olunur. 

Pirinç (Finike) ı500 
Zeytinyağ (Yemeklik) 900 
Toz ıeker l 400 
Kuru faaulya (Çahkaradeniz) 800 
Mercimek (Y eıil) 200 
Un (Düz kırma) 600 
Salamura zeytin (siyah) 600 
Çay (aı marka) 15 
Beyaz sabun (çamaıır) 500 
Yerli arpa (yeni mahsul) 5500 

Yerli buğday " " 2500 
ince kepek 1500 
Kuru soğan (sapsız) 
Domates aalçaaı (haliı) 
Makarna (ekstra) 
Beyaz peynir (teneke) 
Kuru bamya (Amasya) 
Çamaşır sodası 

Arpa samanı 
Kuru mete odunu 
Patates (Ôdemiı) 
Mete kömürü 

1400 
500 
500 

1000 
50 

400 

ıs 

ı1 

ıl 
ıs 

250 
22 
s 
7 
2 
7 

40 
25 
30 

150 
7 
2 
t,SO 
6 
5 

22 
20 
30 
9 
2 
4 
6 
2 
8 

20 

13 
2 
7 

15 
9 

22 
5 
2 
6 

22 
5 
3 

50 
25 
45 
00 
55 
95 
75 
81 
25 
62 
ı2 

25 

35 
00 
37 
50 
62 
10 
75 

50 
40 
75 

~ Davacı Fatma tarafından 
direnenler Dibekba&fında yük· 
sek sokaj'lnda 18 sayılı yerde 
oturanlar Kayserili Ahmed 
ve Mehmed aleyhlerinde a
çılan ve ?.50 lira alacağına 
dair olan davadan dolayı gı
yap kararının gazete ile ilinı 
suretile yapılan muhakeme 
sonunda dava olunan 250 li· 
ranın tahsiline ve haczi ih· 
tiyatinin sonuna kadar de
vamına 5·7-935 tarihinde ka• 
rar verilmiı olduğundan Di
renenlerin kanuni mllddet 
içinde mahkemeye müraca
atla temyiz yoluna gitmedik
leri takdirde verilen iıbu ı 
hükmlln kesinleteceği ilinea 
bildirilir . 

--------------------- Nohut 
~alılık motör ince tuz 

4500 
20000 
1200 
1000 
300 10 

s 
ı100 

2 25 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
Maden kömiirü (zonguldak) 
Kok kömürn 

600 

2700 

2 25 
25 50 
64 

markalı az kullanılmıı bir Gaz suyu (beyaz) 
mot6r satılıktır. Taliplerin Benzin 

20ton 

32 " 
50 teneke 360 

80 
13 50 

120 ,, 450 40 50 
idarehanemize m6racaatları Mazot 250 ,, 135 25 31 
ilin olunur • 

lzmir ithalat gomrOğO modorJQ. 
ğilnden: 
Liste Sayııı Kilosu 

104 Şiıe kapaklı kavanoz 35 
146 Teneke kapaklı kavanoz tiıe 555 

Kahne otomobil demir parçaları 3678 
Kaskam pamuk ipliği 62 
Gilmliı yaldızla tunç heykel 0,820 

48 Makaralı demir tel 12,500 
Köpek zinciri 2,500 

Yukanda yazıb eıyalar açık artırma ıaretile satılacağın
dan taliplerin temmuzun 18 nci perıembe gllnll lzmir itha
llt ılmriliü .. ıı, komisyonuna mlracaat etmeleri ilin 

ohuaar. 9· 13 1985 

tutarı 823 43 
Okulamızın 935 yılı ihtiyacı için 3-7-935 tarilıinden iti

baren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konan 33 kalem 
erzak miktarlan yukarıda gösterilmiı olduğundan isteklile
rin yllzde 7,5 iğreti teminatını lzmir malıandığına teslim 
ile eksiltme günü olan 18-7-935 perıembe günü saat 
ıs de mektep satın alma komisyonunda hazır bulunma· 
ları. 3-9·14-18 1964 

lstanbu1 ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı d&rdüncll Vakıf ban 30-40 

Bir kaç gün sonra, ki 'f•• 
beriye harbi baılamak nı~· 
reydi, biri erkek, dı• 
ğeri kadın iki yolcu, uzak• 
laııb gidiyorlardı. , 

Yolda, bir Şam mlifreı~ll 
olanları durdurduğu vakit. 
göğiiılerinden bir kiğıt çı• 
karıb gösterdiler: 

Bu, fermanı taııyanları11• 
Şam topraklarında serbeıtÇ• 
dolaıabilecekleri ve istedik• 
leri yerden çıkıb gidebil•" 
cekleri hakkında bir fer 

mandı .. 
- Gördiln mü Lniı, ,,,. 

dakikaya kadar bizde• iyİ" 
Jiğini esirıemiyor .. 

- Evet Şövalyem, ne bil" 
yük adam, ne büyllk adadl· 

* • • GIJI' Harb çok ıiddetliydi .. 
lerdenberi ıöz srözii gör111•

1 

denebilecek bir toprak "' 
kum dalgaıı içinde, iki ord0 

çarpıııyordu • 
Ehlisalip, birçok y~rd: 

temin etmiıti. Etraftakı b 
tlln Hristiyan beylikleri ;111· 
dada koımuılardı. 

Fakat harp uzadıkça, ••· 
ziyet tamamen düıman alet• 
hine yllz glSıteriyordu. 
Kral, meyustu .. 

- Bizi göle dökecek 1 
Diyordu. Kraliçe aldırıt et· 

miyordu. Kadınlar ıövaltt• 
sini görllpte yiiz&ne tilJdl':• 
bilmek için eıir diitlll1»

1 

razı idi. 
Atık papas ta ordugibt• 

idi: . i 
Bir defasında krabçeY 

yalnız bulmuı, içeriye gir• 
mitti. Kraliçe, timdi de oll' 
dan iğreniyordu... 

1 
Papaı, ayaklarının ucu~ 

basarak yaklaıtı. Kraliç10

1 
• 

• ti" 
gözlerinde en kliçük bir 1 

fat ııığı yoktu . 
- Aziz Kraliçem ! 
Diye kekeledi. 1 
- Bir dileğiniz mi ••' 

- Arluuı 

Ulusal 

Birlik 
G4Ddelik aiyual guete 

Sahibi: Baydar R~dü (J"" 
Netriyat mlldilrll : 

Hamdi Na:she1 

Telefon: 2776 • ,j 
Adres : lzmir iki11 

Beyler ıokatı 
Abone şartları : 
700 kuruı senelik 
400 • altı ayblı 

ilin şartları 
Resmi ilinlar için : t 
Maarif cemiyeti ua; 

b&rosuna mllracaat ' 
melidir. . . ti" 

Hususi Ulalar: ıd• 
hanede kararlaftınht tJ 
Bualdıia yer :ANAoO" 
matbaaaa 



-=--------.,------------------------------------~(Ol='!!!.L.Blrllk~->----------------------- 9Temmu 9" Tc:J R K i YE Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 

l I R /i.T 
L• •t t ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

J • \ 81 imi e vapur .. SA TURNUS " vapuru elyevm limanımızda olup 4 tem· 
/. acentası muzda Anvera, Rotterdam, Amaterdam ve Hamburı li,.an· 

lan için yilk alacakbr. \ ----_ BAN ~ A 5 1 Cendeli Han. Birinci kor• 14 HERMES " vapuru 10 temmuzda ıelip yllk&n& boplt· 
... " don. Tel • 2443 tıktan ıonra Burıaı, V arna ve K6ıtence limanlarına hareket 

.. , General Steam Navigation edecektir. 
Go Ltd. "ORESTES" vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
lQA'-lAT~bD~Q 

• • llffiiıırnnınınnunıııııııııuıınııııınıııııınııııınıııııııııııınn~ N. v. 

U.rl{ Hava Kurumu! vv. F. u. Van 

Şi B~yük Piyangosu İ 0
; !: 

'ttdıye K d o· 1 K. · · = a ar ın erce ışıy1 ~ DEUTSCHELEVANTELıNIE 

g Zengin etmiştir. ~ • VVINFRIED. vapuru 8 
-tta te ... • § temmuzda bekleniyor, 11 

1t. • ~•p 3.ctl keşide l 1 1'emm uzdadır=_~ temmuza kadar Anvers, Ro· 
"Yflk ter dam, Hambarg ve Bremen 
~ ikramiye: 50,000 Liradıri içi• yük •••cakbr. 
hıea. 

20 
:: .. ALIMNIA " vapuru 20 

'-iYel • ,000, 12,000, 10,000 lira ik· ~ temmuzda bekleniyor, Ham· 
l!ıııı.E erle(20,000) liralık mflkatat vardır. ~ burg, Anvers ve Bremenden 

hlıııiııırııı•ııuııııııııııııııııuıııııuıııııuıııııuııııııııııııııııuıı.I 1:11:S~-;;;k~~ ARF EN u. 

~ Rtıstem fotoğrafhane ve 
'Oto" ,.11, 8raf malzeme mağazası 

;:ı'!/ :.::: beyiıı /oıografhaneai, /~mirde en iyi 
~ ıalareı bu'lan bir san 'aı ocagıdır. En 

lı ~~dahi, burada çektirdikleri foıolcraJ· 
f.a...~ ~ lcalm11lardır. 
'~ ~ ~ beyin, /oıopaJ malremeşi ıaıan ma
'· ~ lllalı., eın mtı,ıerilerinin ince ~evklerine giJre 

"il' aa" ' f oıotr'at makinelerini bulundurmakıa· 
., ... her • . '--4/;~· 

• leyı upata "°J .-ır. 

~tarak caddesi, Refik bey Ç81'f18ı) 

. NES L TD • LIVERPUL 
.. DROMORE " vapuru 14 

temmuzda bekleniyor, An
verı ve Liverpoldae ylk çı· 
kanp Bargas, V arna, Köı· 
tence, Galaç •e Braila li· 
manlarına y6k alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 

"PETREL,, vapuru 8 tem· Anvers, Rotterclam, Amıterdam ve Hambarı limanlan için 
muzda Londra için ylikleye· yük alacaktır. 
cektir. SVENSKA ORIENT LINIEN 

Ellerman Linyn Ltd. " SMALAND ,, mot6rli 7 temmuzda Hamburı, Copen· 
"RUNU,, vapuru 12 tem· baıen, Dantzıg, Gdyoia, Goteburg, Oılo ve lıkandinavya 

muzda Londra, HuJJ ve An· limanlarına hareket edecektir. 
versten gelip tahhyede bu· " V ASALAND ,, mot6rll 18 temmuzda Roterdam, Ham· 
lunacak ve ayni zamanda burgn, Copenhaıe, Dantzıg, Gdynia, G6teburg, Oılo ve la· 
Hull için yilk alacaktır. kandinavya limanlan için yllk alacakbr. 

" DRAKO " vapuru 29 SERViCE MARITIM ROUMAIN 
temmuzda Hull, Anvers ve Garbi Akdenis için ayda bir matuam aefer 
Londradan gelip tahliyede • PFLEŞ,. vapuru 14 temmuzda ıelip 15 temmuzda 
bulunacak ve ayni zamanda Malta, Manilya, ve Banelon için yük alacaktır. 
Londra ve Hull için y6k Yolca ve yik kabul eder. 
alacaktır. NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

Doyçe Levante Liniye lzmir Nevyork ara11nda aybk mmatazam afer 
" ANGORA,, vapura 12 "RINOS" vapuru 21 temmuzda lzmirden doiru Nevyork 

için yik alacakbr. 
temmuzda Hamburı, Bre· Hamiı: lllndaki hareket tarihlerindeki deiiıildllderclea 
men ve Anveraten ıelip tah· Acente meı'aliyet kabul etmez. 
liyede bulunacaktar. 

Not: Vurut tarihleri ve Fazla taflil&t için lldnci Kordonda Talımil ve Tabliye 
P,keti biauı arkuıada Fratelli Sperco acentahiana mlracaat 

•aparlana ilimleri tberiae edilmesi rica oluar. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
deiifiklilderdea mes'uliyet 
kabul edilmez. 

• Kitaplaruıu.a • aze temız ucuz 
Cilt, Hamalannma Şık 

Bir AlbGm, Ve lllir iia-: 
' Cilt t,teri Yapbr-

Her tOrlO tuvalet çeşitleri mak 18teneniz : 
• YENı KAV AFLAR • 

(:aTJUında 34 Numarada 
• Hamdi Nüzhet 

. . Ali Rıza · - Sıhhat Eczanesi 
Batturak No: 37 Miicellitbanuine apaJIDı&. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllUll 

llkallrllk şekerle- ~ ıllzmir yün mensucatı! = ·- -
:. tecrllbe edi >.. llTürk Anonim şirketil 

CU § Bu mGewee, iki yaz bin lira eermaye ile §§ 
~ teşekktll etmİf ve Di Oryental Karpet Manu-~ 

~ ~ fakçfirers Limited (Şark halı) 'irketine ait 1 
;> ~ lzmirdt:. Halkapmardaki kumq fabrikamı aabn § 

§ alm1'hr. Fabrika bftUln ıe,kilAt ve teeiut ve mCls- § = § tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnun1188Dİ 1935 ta· ~ 
~ ~ rihinden itibaren yeni 'irkct tarafından i'letil· !§ 
~ 5 mektedir. Her nevi yftn iplikleri, kum-., batta· 5 
~ § niye ve çorap imal edilecektir. MamulAbn emsa· i 
~ § line flikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiftir. § 
..ı.ııt § Bu mamulAt Pqtemalcılar l>qmda eski Orozdibak !§ 

Ve Pftrjen ~ahapı Jı-1 § itlİ8alindeki sergide tethir edilmekte ve Nhf fab- § 
Q) § rika içinde yapılmaktadır. İi en tlstftn bir mfl 

bil şekeri olduiu 
Kuvvetli mflıhil 

nu unutmayınız. 
- isliyenler ~~p----

Sıhhat aftrgfln 

haplarını Maruf 
ecza depolann 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

~ Poıta kutusu: 127 i§ 
~ Telgraf adreıi: lımir:-;Alsancak §§ 
5 Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 E 

i111111111111n111111111111111111•J11111111111111111111111111111111111111DHllllllllllUlllllll 

ı.-Sümer Bank---
Fabrikaları mamulatı 

~erli malların en iyisi, en sağla· 
mı, en ucuzu en gazeli 

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 
Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazart 
lzmir şubesinde bulursunuz 



9 Temmuz 93S . (Ulual Birlik) 

-------------------- Habsburg hanedanı 

Uzak şarktaki hidiseler, Londra 

A vusturyalı1ar OttodaV 
mahatilini endişeye sevketmeğe başladı neler bekliyorlar? 

bil- O, bir devleti idare edecek sinded Japonya'nın emperyalist fikirleri, 
yük hadiseler doğuracaktır. 

Rusya'nın. barış severliğine karşı, japonya her gün birer hadise 
ihdas etmekte ve siyasal ihtilaflara sebebiyet vermektedir 

İstanbul, 9 ( Özel ) - l.ondradan haber veriliyor : tiltlf lar ihdas ederek bunlardan istifade etmek istedi-
Japonya ile Rusya arasında bir harp olması ihtima
lin<len ısrarla hah.solunuyor. logiliz mahafili, Rusyanın 
barış eıeverliğine karşı Jopooyanın, daima barba sebe· 
biyet verecek hareketlerde bulunduğunu ve siyasal ih-

ğioi ileri sO.rmekte ve Japonyanın uzak şarkta besle· 

diği emperyalist fikirlerin, bnynk hadiseler doğuraca· 

ğmı ilave eylemektedir • 

Alfons Fena havalar 

Paris'e vardı 
Paris, 8 (A.A) - Eski ls· 

panya kralı Alfons, yanında 
yaveri olduğu halde bu sa· 
bah Paris'e gelmittir. 

Hindistan da ve Çin 
de büyük hasarat 

·-
Japon 

Bombay şehri sular altında bulunu

yor. Mahsulatta hasara uğradı 
Bom bay 8 (A.A) - Fena dir. Geçenlerde yirmi bin 

Kralına hakaret 
Şanghay 8 (A.A) - Çin 

gazetelerinde neşredilip Ja· 
pon imparatorluğuna · karşı 

hakaret sayılan bir betkeden 
dolayı Japon hükümeti Çin 
hükilmeti nezdinde teıeb· 

büste bulunmuştur. 

havalar bütiln Hindiatandaki iıçi Vunevide yeni bir bent 
ekinlere zarar vermiıtir. Ba· yapmıılardı. Bu bendin yı· 

zı binalar hasara uğramıı bir kılması Vusang ve Hankov 
tren yoldan çıkmıştır. Çok için bir feliket olacaktır. 
ıiddetli yağmurlardan dolayı Nehrin kaynağına doğru 0 • 

Bombay çarıııı sular albnda 
kalmııtır. lan arazi ıimdiden sular al· 

§ Hankoy 8 (A.A) _ tında kalmıı ekinler mab-
y angse nehrinin suları kor· volmuıtur. Ahali acıklı bir 
kunç bir yüksekliğe çiktı· durumda kalmııtır. Açlıktan 
ğından orta Çin sular altın· korkan merkez illeri Nan· 
da k•lmak tehlikesi içinde· kinden yardım istemiılerdir. 

Japon büyük elçisi adına 

söz söylemek yetkisini haiz 
olan bir zat bu teıebbüs 

üzerine Çin hükumeti tara· 
fından alınacağı bildirilen 
tedbirlerden memnun oldu-

. . ......... . 
Karpuz kav~ası! iskeleden 
Birbirlerinin kafala· 

j'unu Röyter ajansı aylarına rını yarmışlar 
bildirmiıtir. Keçeciler caddesinde bir 

M 1 fırında · çalııaa Ahmed oğlu 
ongo İstan Hasan ile Ali oğlu Ali, bir 

Cumur başkanı ne karpuz mes'elesinden kavga 
etmiıler, Hasan, Aliyi ıan· 

diyor. dalya ile batından yarala· 
-B~taraft 1 inci sahifede - mııtır. Ali hastahaneye gö· 

2 - Hükumet soravlalara türülmnı, Hasan yakalan• 
ne yapıldığını bildirmelidir. mııtır • 

3 - Mançuri hükumeti, Fil'ari kaçakçı 
Mongol toprağında belli yer· 
lere kendiıile her zaman ko· Dftn yakayı ele verdi 
nuımak üzere oruntaklar Kaçakçılıktan dolayı Muğ· 
göndermek hakkını ister. la ihtisas mahkemeıine ve• 
Bu oruntaklar, istediklar, rilmiş olan ve bir kolayını 

bulup oradan firar eden Et· 
yerlere gidip gelebilmelidir· hem oğlu Hakk'nın, Birinci 
ler. kordonda Gedikli baıçavuı 

Bu istekler yerine getiril· elbisesini )ibis .. olduğu halde 
mezse Mançuri hükumeti dolaıtığı görülerek zabıtaca 
Tamsikasonun doğusunda bu· yakalanmış ve Adliyeye tes· 
lunan bütün kuvvetleri bu lim edilmittir . 
noktaya gelmeni 
cektir. 

Mançuride Japon süel he· 
yeti baıkanı Kaontung or
dusu durmayı adına istedik
rını tekrarlayarak bu or
dunu Mongolistan'a bir orun· 
tak göndermek ve bununla 
bağlantıyı kurmak için Mon· 
ıol topraklarında bir telgraf 
battı uzatmak hakkını iste· 
diğini de bildirmi,tir.,, 

Bıçaklılar 
Kemer'de Lile r.sokağında 

dolaıan Abdullah, Davud ve 
Gazanfer'in Üzerlerinde, bi
rer bıçak bulunarak zabıtaca 
mllsadere edilmiştir. 

Çorab hırsızı 

Yuvarlandı 
Güzelyalı'da Erik sokağın

da bir yapıda çalııırken iı· 
keteden aıağı yuvarlanan 
Hilseyin usta derhal memle· 
ket haıtahaneaine kaldml· 
mııtır. Ustanın kolu kırıl
mııtır . 

Kolları yandı 
Geri tiitiln kumpanyası di

rektörünün evinde atçı Emin 
oğlu lsmail, çamaıır tekne· 
sine benzin boıaltmakta iken, 
hizmetçi Muiz kızı Liya 
tarafından tekne yakınına 

bırakılan ütünün hararetinden 
benzin ateı almıı ve aıçının 
kolları yanmııtır. 

Ateş, etrafa sirayet etme
den derhal söndürülmüıtür. 
Zararın yüz lira kadar ol· 
duğu tahmin edilmektedir. 
Eşyalar, dört bin dolara si· 
gortalı idi. 

Sevgilisini 
Fena halde dövmüş 
Tamaşalık caddesinde otu

ran Mustafa oğlu Ali, sevgi
lisi Fuat kızı Mükkremin 
baıka birisile evleneceğini 
haber alınca kızı evine da
vet etmiı ve fena halde 
dövmllıtür. Ali, zabıtaca ya· 
kalanmışhr. 

Dünya 
En büyük zengi

nini kaybetti 
Lakevdod, (Nev jersey) 8 

(A.A) - Dünyanın en zen
gin adamı olan M. Rokfeller 
bugün 96 yaıında ölmllıtür. 

•• 
iskan komisyonu 

lstanbul - Bükreş elçi· 
miz ıehrimize relmiştir. An· 
kara' da toplanacak olan 
yüksek iskan komisyonunda 
Romanya' dan yurda gelecek 
göçmenler hakkında izahat 
verecektir. 

~~~--------~~-Alman gazetesi 
Bizim için ne yazıyor? 

lstanbul - ltalya - Habe-
ıistan durumunu inceliyen 
bir Alman gazetesi, Türki· 
ye'nin kuvvetli olduğunu an
lıyan ltaly1anın kısmet ara· 
mak için Habeıistana baı 
vurduğunu yazıyor: 

AtatOrk ~içeği 
lıtanbul - Amerikalı bir 

Profe.ör yeni bulduğu bir 
Çiçeğe .. Atatürk" adını ver· 
mittir. 

lzmir ikinci Hukuk mah· 
kemeıinden : 

Birinci Karataı MŞ irfan 
ıokak 28 No. lu evde Meh· 
met Ali kızı Ayıe ile ayni 
mahalle ve sokak , ve evde 
Sıvaslı lımail aleyhine açılan 
boıanma davası üzerine ika-· 
metgihını terkle gaybubet 
eylediği anlaşılan müddc.ia
leyh Sıvaslı lsmail hakkın
daki tebligatın ilin~n icrasına 
ve arzuhal suretinin mahke
me divanhanesine talikine ve 
bu ıebeple tahkikatın 14·9· 
935 Cumartesi gününe bıra· 
kılmaıına karar verilmiı ol· 
doğundan mezkur günde sa· 
at 10 raddelerinde müddei· 
aleyhin mahkemede tahkikat 
bakimi huzurunda asaleten 
hazır bulunması veyahut ta· 
rafından bir vekil gönder
mesi H. U. M. K. tebligat 
faslına tevfikan tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere ilin 
olunur. Bu diyev çok enteresan· 

dır. Çünkü bu istek, Man· 
çuri ve Japon hükumeti 
adına değil, Mongolistan'ın 
laiç ilgili olmadığı göney 
Mançuri de bulunan Kvan· 
tuag orduıu adına yapıl

mııtır. 

Arastada ıeyar satıcılık 

yapan Ahmed oğlu Mehme· 
din ıeletinden meçhul bir 
şahıs sekiz çift çorab çala· 
rak kaçmııtır. Zabıta hırsızı 
aramaktadır. lzmir milli em lak m Odürlüğilnden: 

Onuya güzeli 
lstanbul - ispanya güzeli, 

dilnya gilzellik kraliçeliiini 
kaıaamııtır. 

Y etmiı beş lira muhammen kıymetli cumhuriyet müddei
umumiliğinden devrolunan müstamel ceza evi kamyonu. 

22· 7-935 pazartesi gilnü ıatt 15 te satılacaktır. Taliple
rin o ıaatte milli emlik müdilriyetinde milteıekkil aatuı 
komiıyonuaı milrıcaatları. 9-17 2032 

ğildir. Fakat anası Zita var yıı!~ 
Viyana (Özel)- Habisburg ten sonra, IogiJiıce, ıtal ,;

hanedanının tekrar Avustur- ca, Sırpça okuaıuf ~e 
ya'ya dönmeleri hakkında vatçayı da öğrenaıitli'·, y 
Avusturya parlamentosunun Otto, dedesi Fra11•0' ti 
verdiği karar, Viyanayı bil· zefle Almanya i111P•; 
yük ümitlere sürüklemit bu· Kayzer Vilhelm bakı~ f 
lunuyor. mış olduğu tenkitleflı .. ı.J 

Viyanayı üç kısma ayıra· defa Avrupanın en t"'ı.W 
biliriz. Birinci kısmı tetkik bilgi çevrelerinde b•1. ~ 
etmiyelim. Zira buralarda, dinletebilmit bir gençti'·. 
büyük memurlar ve banker· mutena bir surette y• · 
ler oturuyor. İkinci kısımda ve Kraliçe Zitanın tel · 
da, Almanyayı istiyenlerle altında büyüyen 
amele ikamet etmektedir. Otto, Avusturyanın 
Aaıl Avusluryaoın aynası, ni elbette arzu eder· 
"Prater" denilen semttir. anasının ona verdii'İ 
Prater, Paris'in Şanzelizesi- "Avusturyayı uout111a fi 
dir. Geniı caddeler ve kesif daima sev.,, dir. • 
parklarla bezenmiş olan bu Otto'nuo yanında,°' 
semtte, eski aristokratlar, seven ve daima bata 
Avusturya imparatorluğu za· herkeste öldüriUen Af 
manında büyük mevkiler iş· veliabtı Ferdinaod'ı~ ~ 
gal etmiş olanlarla profesör· oğlu (Makı Hohe11""1' 
ler, tüccarlar ve mağazalarda vardır. Filhakika Af 
muhasebeci, satıcı veya mil· tahtına oturmak . 
dür bulunanlarla meskundur. (Makı Hohenberg) il 

Praterde, Arıidük Otto'· Fakat Ferdinaad'ıo Zitl' 
nuo büyük, küçük kıt'ada den sonra prenıes . 
alınmış reıimlerile büstleri yapmıı olduğu itira._, 
sabahtan akıama kadar ıa- rator Franıuva Jo 
tıcıların ellerinde dolaııyor. bütün imparatorluk · 
Herkes, bu resimleri almak· nezdinde makul ~e ~ 
ta ve mağazaların vitrinle- görülmüı ve veJıab I'• J 
rinde aıılmıılarını bir vecd zaman, mllteveffa Ş•' ~ 
ve istiğrakla temaıa etmek· tikal eylemiıti. tfal ,; 
tedir. iken, (Makı Hobe~bt ~ 

Elliden yukarı yaıta bu· gün Otto için bıç 
lunanlar, Otto'nun dönmesile kri iıtirkap betlellldfli 
Avusturya'nın, ıu veya bu ve Avuıturya'nıa ~a ~ 
devletin elinde oyuncak ol· kendisini en müaaaıb 
maktan kurtulacağı kanaatı- ıiyet olarak telikkİ 
nı beslemekte ve büyük ümid· teclir. , 
ler~ kapılmaktadırlar. Bunla- Otto'nun Avustur1• 1' 
nn ağzından sık ıık ıunları me~ile Avustury~ il' 
iıidirsiniz: tan ın birleımell 

- O gelirse, Avusturya bahıolmamalıdır · 
kurtulur. Vakıa sinni bir fakir düımüı Ava• 
devleti idare edemiyecek mütevıni bir Kralı 
kadar kUçüktür. Ancak unut· kalmalıdır. Ancak b

0
• 

mamalıdır ki, onun yanında ledir ki Habisburg ~ 
Habisburg ailesinden daha Viyanayı düayanıll ell ~ 
yüksek bit aileye mensub ıehri haline koY111

' 
olan ve bütün bilyiik dev· sarfettikleri emeklel 
!etlerin saygı ve in,.ncını gitmiyecek ve Avott 
kazanmıı bulunan aaaıı kra- birgiin eıki bali0 ' 

liçe Zita vardır. O kraliçe imkinı hasıl olacaktı'" 
* ki, bugiln hayatta olma· • • li Avusturya par 

saydı, Prens Otto, kim bilir 1 , h nun verdiği ka.r~ .. 
Avrupa nın angi yerin- Habisburg Aileııo•~· -
de unutulmuı bir halde Viyanaya dönmele~11, bulunacatı. Fakat 0, çocuğu- rerdi. Telgraflar, b ,_ 
nun başından ayrılmamış Ve henüz bir haber . y~f ott' 
bedbaht Kral Şarlin ana va- Eğer denildiği gıb• ~ 
tandan uzak ve gurbette vu· anaıı ile diğer b~:,,.ı 
kubulan ölümilnden sonra gün Vinaya döoer _,. 
Brüksel üniversitesine gön- Otto'nun tahta çık."' ı.i' 
dermekle beraber müteaddit eleainden baık• ~ıÇ ' 
hususi muallimler tutmak kalmamıı demekt•f• d• 
suretile okutmuş ve bu gün bunun için, büyOk Ol • 
en mükemmel bir adam ha- rin muvafakati b'11 f'J 
line koymuıtur. mamııtır. Haned•0d~ 

Arıidük Otto, evveli Ma· yalnızAvusturyay•biP 
carca ve Almanca öğrenmiı malikinelerine ,. ~ 
ve ıonra da anasının öz dili hakkını iktisap ' 
olan Fransızcayı tahsil ettik- nuyorlar. 

lzmir Milli Emlak mttdorJoğOJJ 
Bornova Mersinli caddesinde demiryolu kenarıocl' 

dim tabakhane arazisi içinde 15 lira muhama:ıe~ 
bir adet tezgih mermer ile 30 lira muhammeP -
adet kovaları yok ve sair teferruatı mevcut kllÇ ~ ~ 
su dolabı .,,1) 

Karııyaka mersinli caddesinde kıriıtininill lı~ ~ ~ 
tuğla imalAthanesinde mevcut 30 lira mubaa:ıa:ı' ;t 
iki adet demir kazan 10-7-935 çarıamba rnatl --~ 
mahallinde pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin o J',~ 
emllk mildOrlll;tıae mllracaatlan. 


