
Uzun yaylada ~ıkan yan· 
gın flç gDndnr devam etmek
led" . ır. Ateş Acıpayam köyle-
l'ine yaklaşmıştır. "öodnrme • 

• ••• ,. 

• ULUSAL 

tertibatı alınmıştır. 
...,, lzmirde çıkar, akşamcı ıiyaıal ıuetedir 

• Çoruh sayJavı Bay Hasan 
Fehmi, kamutayın dnnkn 
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l\ultür bakanlığınabağlı2ge Atatu~~ Bergamadağlarına 
ne} direktörlük ihdas edildi Ankaraya gıttıler göm.ilim ÜŞ altınlar 
itan Devleti ile imza edilmiş olan emniyet, bitaraf· 
lık ve ekonomik emek birliği antlaşması onaylandı 
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~ 

f Ul H'O ' ~L- -
~ 

~ Kamutay binası 
"''-t kıra 3 ( A.A ) Ka· Kültür bakanlıiının merkez 

işlerinin ulusal ülküye uygun 
olarak yilriimeıine ve yapıl· 
masına ulusun bu yönden 
yetiımesine ve yücelmesine 
çalıımak ve bu çabımanın 
sosyal eiitim bakımından 
geregi gibi verimli olması 
yollarını aramak ve göster-
mek olacaktır. lstanbul 4 ( Huıuıi ) 
Özel okullar direktörlüğü de Bir kaç bıftadanberi ıehri

mizde bulunmakta olan Re· 
Kültür bakanlığının orta ve iıicümburumuz Kamil Ata· 
ilk öğretim genel direktör· 

türk; dün akıam azel tren· 
lüğüoe verilmiş olan itlerden 

le Ankaraya hareket et· 
özel okullarla ilKili olan iş· 

miılerdir. 
lerle uğraşacaktır · Cumur baıkaaımız iılaı· 

Kamutay gene bugllnkn yonda kalabalık bir halk 
toplantısında Sailık ve ıos· kitlesi tarafından ugurlan-
yal yardım bakanlığı tara- mııtır. 

fından Ankarada merkez '-...----------"' 
bıfzıssıhha müessesesinin tllr· 

-Altınların yerini hilen mahktim, ls-
tanbuldan şehrimize getirildi 

Bergama taraflarında uzun 
müddet çapulculuk eden ve 
geçen yıl lstanbul'da 
yakalanarak tevkif olunan 
ve şimdilik ismi söylenmiyen 
bir köylil, lstanbul hapisha· 
ne direktörüne müracaatla 
Bergama'da 'çapulculuk ya· 
parken bir dağın eteğine ve 
bir gaz tenekesi içinde kül· 
liyetli miktarda altın göm· 
dtiğünü haber vermiı ve bu 
altınların gömlllil bulunduğu 
yeri tarif etmiıtir. 

Bunun ilzerine lstanbul 
llbayhğından ıehrimiz ilbay· 
hğana yazılmıı ve derhal 
araıbrmalara baılanmıt ise 
de altınlar buluaamamııtır. 

Bay HulU&i Akgümüı 

Ubayhğımız, bu altınların 
- Devamı dlJrdilncıi &ahif ede -iııa bay, buıan Nuri Cönker· örgütleri hakkındaki kanuna 

~lcııbğında toplanarak ek olarak kabul edilen bir 
1- liiinde bulunan kanun· kanunla da bir ar ge-nel di· 
,~riade ı&rüımiit ve bu rektörlüğll özel okullar be· 
~- lran devletiyle 1932 den eğitimi ve izcilik yayım 
İllata -~te~rinde Ankarada direktörlükleri kurulmakta· 
bit.r ~laııı olan emniyet, dır. Ar genel direktörlüğü· 
bitli 1 lak ve ekonomik emek nün işleri okullarda ve okul· 
ı:tıı,f •ntlaıaıasını kabul et· lar dışında dramatik san' at· 

lü b6lümleri için getireceii 
yabancı uzmanlarla mUddeti 
beı yıla geçmemek tızere 
mukavele yapmağa mezuni· 
yet veren memleketimizde 
açılacak ar1ıuluıal panayır 
ve sergilerin verii ve resim 

Tflrk Yunan donanmasının yapacağı mllşterek manevrala 

'· }arla müzik ve plastik san'at 
lerden muafiyetine dair ka· 
nunları onaylamıı ve 4 birin· 
citeırin 1926 dan önce bulu· 
nan vakıflara ait tatbikat lh~acat ··o.ş bakanımız 

l'ec· Ankara'ya döodft 
kanun layıhasını glSrüşerek 

1 •tnenleri don top· Ankara, 4 ( Hususi ) -
•11a._k Dı• bakanımız Bay Tevfik 

onamııtır. 

Kamutay çarşamba gllnü 
toplanacaktır. 

.. a bazı kararlar y Rüştü Aras bu sabahki 

1 verdiler 
.... ,, k 

Çı'-r ura mey•• ihracat· 
~l'tt blrU1t yGnetlm k .1rula 

hp.._,, 11'-yında bir toplantı. 
P•l•clı: 1 dtt memleketlere y•· 
lçı0 b •litre tatıtlar f latlerl 
i l l 111 kararlar almııtar. 
l OQ k 1"11111ır1 GıGm f latlerl 
<l'terJ.ıı~lo heııblle 13,5 22 llrw 

t,,
1 

'D teıbit edllmittlr. 
dıı, ~ •lhre 11ttı flatlerl de 
''•b1t

1 
.. 1111 Y•pılaa ıoplaatıdı 

lQo l~dll11ıtı •e ha karar bO· 

llıçbır ~catçılara blldlrllmlotlr. 
~. .a bı.catçı bu fiıttea dı · 

"''"' lbıy1C.k 11 Mine utıı yapa· 

d, '••b~:· İhracatçılar bunu 
t•lır bt t etmltlerdlr. lbracıl· 
tı,,, b ' 11Al bazı lbracıt evle· 
'•t y 111 f lıtler Gıerlnden ıa· 
~llt :Pllllata bııladıldarını fa· 
G Jrıcı d ' 
ııeQıll a reıturno adllen 

'labeu :•ktırda, ybde ıo 35 
l~reraura e tenıll&t yaptıklarını 
(~ıak llllltllr. lımtr'deld ilgili 

•dar) 1 ~~•' 
1 

reım ~ daireler ba 
-.,, e :e lıt~kında tahkikat 1ap· 
t~011 ana teıbh ederek 
•ı,,..,071 Bakanb~ına ~ bil · 
•it tt '· Ürlla fiatlne te· 
Jı tdeıa b 
"tatla 0 hareketin de 
1,, 1 e geçllecektlr. Aline utıt · 

Çin k1tl6 lt0 e olarak teıblt edl· 
f lıtlerle 1 

'"ıa~ı t Y•ptıktan ıonra 
il...... ııtat latlnden ya.de 

-~. ~ tMlfada-

trenle ıehrimize geldi. İs· 
tasyonda bakanlar ve say· 
lavlarla dıı bakanlığı erklnı 
tarafından karşılandı. 

~~~----~--~~-
Barışacaklar 

Hay Rttştn 
Istanhul'dan şehri· 

mize geldi 
Kültür bakanhğı, meslek 

ve teknik tedrisat ıubesi 
genel direktörü Bay RDştü, 
lstanbul'dan ıebrimize gel· 
miştir. 

Bay Rüıtü, 
enstitüsü ile, 
lunu ve diğer 
teftiş etmiıtir. 

kız endüstri 
endüstri oku· 
bazı okulları 

Y ann, ilbay general Ki· 
zım Dirik'Je beraber arnek 
köylerimizi gezecek ve ga
recektir. 

Bay Rüıtll ıebrimizdeki 
tetkikatını dört gün zar· 
fında ikmal edecek ve bu· 
radan Aydın'• gidecektir. 
~~~----·~--~~-

Italya 
Almanya ile 

Romanya Kralı Karal uzlaşacakmış 
lstanbul 4 (Özel) - BOk· lstanbul - Son ııelen ha· 

reş'ten haber veriliyor: ' berlere ıöre; ltalya, Habeıis· 
Kral Karol, Prenses Eleni tanla tamamen serbest kala· 

ile barışmak Dzeredir. Ro· bilmek için Almanya ile uı
men gazeteleri, bu barııtan laımaia karar vermiıtir. 
son c.lerece ıevin~li g&rllntl· ltalya, Avusturyada Nazi 
yorlar. hllk6meti teıkiline müsaade 

Kral; otlu Miıelin, banı edecek, Almanyada ltalyanın 
için en kuvvetli bir istinat· Habeıiıtanda iıtediii ıibi 
glb oldutundan bah1etmiı· hareket etmeaiae m&aamaha 
tir . eyliyecekmiı 1 

Manevralara hava kuvvet-• 

leri de iştirak edecekmiş 
Her iki devletin boıon zırhlı, kruvazör, denizaltı ve 

muhripleri manevralarda bulunacaklardır 
harb kuvveti itibarile ayni 
derecede bulunuyorlar. (!) 

Yalnız Yavuz ile Averof 
arasında bir fark vardır. 

IYavuz zırhlısı, kendisini° he· 
men hemen yenileıtiren ıon 
~tamirden sonra saatte ebem· 
miyetli bir ıür'atle seyrede· 
bileceği halde bizim Averof 
kruvazörümüz 22 milden yu· 
karı bir sür'atle aeyredeme· 
mektedir. Bundan baıka 
Averof, ierek tonaj ve ıe· 
rek top itibarile de Yavuz· 
dan aıağıdır. 

Şanlı Yavumu.ı 

Yunan donanması küçOk 
gemi itibarile son alınan dört 
torpido muhribinden sonra 
Türk donanmasından daha 

Atinada çıkan (Laikosağon) 
gazetesi, Türk • Yunan do· 
nanmalarının Ak'denizde ya· 
pacakları müıterek manev· 
ralar hakkında ~ Yunan bah· 
riye bakanıDın diyeviaden 
bahis ile diyor ki: 

"Yunan b.abriye bakanının 
beyanatında en çok ehem• 
miyetli olan ve Balkanlar· 
dan baıka hariçte de akis· 
ler uyandıran nokta, Tnrk 
Yunan dost1uiunu Türk·Yu· 
nan donanmaları arasında 
mllıterek manevralar yapıl· 
maıına kadar yayması ve 
ve ileriletmesidir. 

Yunan bahriye bakanının 
bu ılzleri, tabiii olarak akiı
ler uyandırmııtar. Bu fikrin \ 
tah•kkuku, balkanlarda baı· 

ka çalııma birliklerine de 
yol açacak bir durum doğu· 

}'unarılılarnı en yeni kruvas6rlerinden; Elli 

racakbr. 1 Uıtlln olmasa bile ayni kav-
T&rk ve Yunan donanma· ' vettedir. Fakat Yunan Bah-

ları, gerek ıemi ve ı•rek · Devantı 4 ncü sa~ifede: 



Salaife 2 (UluaalBUllk) 

e canavarmış ya ! 

Amerikanın Liindro'su, halk 
tarafından linç· edilmiştir 

l~L4H~TTI 
EYYUBi.~~, 

Katil Frend; koçuk kızları lekeledikten sonra onları 
öldürmekte ve cesetlerini parklara atmakta imiş 

~ 
4 Hazıran - 1935 .. Yazan: M· 

Tefrika No. 70 

Yahudi cemaatı Kermel dağında Allaha yalvarıyord~ Amerika'nın en büyük te· tarafından lekelendikten Amerika zabıtası, hapis
haneye vukubulan hücuma birlerinden biri olan Nev- sonra öldürüldüğil ve cese

york'ta geçen hafta önemli dinin parklardan birine atıl
bir hidise olmuş, üç bin dığı delail ile tesbit edilmiı 
kişi hapishaneye hncum ede- ve Frend yakalanarak hapse 

karşı gelemediğinden Frend 
yaka - paça bağlanmış ve 
oracıktaki ajaçlardan birine 
aıılmışbr. 

Herkes, kahrolsun Ba'ıl mabudu diye bağırıyordu.· 
Açlıktan, hastalıktan, gıda Ba'ıl kabinleri, bu zavallı - Onların mabutlarıDl; 
alamamaktan yığınlarca in- Musa ümmetinin başına ga· kınız, yakınız!. OnlarıD~ 
san ölmeğe bqlamııtı.. ile açtılar. Onları Cenabı butlarını parçalayınız!. ~ rek mevkuflardan birini atılmııtır. 

zorla almıılar ve meydan- Caninin aylardanberi me· 
hktaki ağaçlardan birine as· rakla beklenen muhakeme· 
mıılardır. ıinin bir türlii icra edilme-

Paris gazetelerinin hadise diğini gören halk, frend'in 

Amerika halkı, acunun en 
ileri uluslardan biri olduğu 
halde ekseriya bu gibi hare
ketlerden çekinmemekte ve 
kötü adamların adalet yola 
ile cezalandırılmalarını bek
Je meden bunların cezasını 
kendi elile vermektedir. 

Hükümdarda teliş için· hakkın huzurunda tecrübe rın k~h.inlerini öl~ü. I 
deydi.. etmek lizımdır. gebertınız!. Onlar bızull fi 

Tam bu sırada peygamber - Fakat ya kıraliçel. nimizi yıkmak istediler:...; 

hakkında verdikleri malu- himaye gördüğüne zahip 
olmuı ve babishaneye hücum 
ederek onu bulunduğu oda· 
dan zorla sürükleyip gö

llyaı o bavaliye geldi ve - Kraliçemi 1.. Ne dedi- kat Allah razı olmadı. "-
vaziyeti gördü. Hükümdar aiz. Kraliçe mi ?. O, kimdir birliğini terik kabul etrlJ" 
Eşaba baı vurd.u: . ki? .. Allabın huzurunda bir ğini iabat etti. )' mat şudur: 

Nevvorkt'a oturan Frend 
Lokard adında bir tahıı, 
yıllardanberi küçilk kızlara 
dadanmıı ve eline geçirdiği 
herhangi bir kızcağızı leke
ledikten sonra öldürüyormuı. 
Şimdiye kadar kaybolan ve 
cesetleri bulunamıyan bazı 
küçllk kızların, bu adam 
tarafından öldürüldOğü ka
naati mevcud idi ise de, 
Amerika zabıtası, maznunu 
tecrim edecek delilleri top
Jıyamadığından bir ıey ya
pamamakta ve Frend de· 
baıı boş gezmekte idi. 

Son zamanlarda 10 yaıın· 
da bir kızcağızın, geneFrend 

fiztftrkçe : 

Her gtın 
Beş kelime yazıyoruz 

-16 -
1 • Hakikat ( T.Kö. ) - 1 -

Gerçek, gerçeklik • Ve· 
rite 
2 - (Terim) Gerçe, Ger· 
çelik - Realite 
Örnekler: 
I - Hakikat budur. 
2 - Bir devlet adamı,ha· 
yal değil, gerçeler (Ger· 
çeklikler) Ustilnde yürür. 

2 - Hakiki - 1 Gerçek, ha· 
kikii - Veritable 
2 - Gerçel (terim) Reel 
Örnekler: 
1 - o, bakikiğ bir it 
adamıdır. 

2 - Belki iyi değil, fa
kat gerçek (gerçel) olan 
budur. 

3 - Tahkik etmek · Ger· 
çinlemek 
T akik, tahkikat - Gerçin 
Örnekler: 
l - Polis mes' eleyi ger
çinlemeye baılamııtır. 
2 - Tilzel gerçinler. Tab· 
kikatı adliye 

4 .. Tahakkuk etmek 1-Ger
çekleımek, Gerçeleımek 
2 • Kesinlemek 
Örnekler: 1 - Yurd ba· 
yındırlığı ülkilsü, ancak 
cümburiyet devrinde 
gerçeleıti (gerçekleıti)1 
2 - Keainlenen vergiler • 
Tahakkuk eden vergiler 

5 - Tahakkuk ettirmek 1 -
Gerçeleıtirmek, Gerçek
leıtirmek 

2 • Keıinlemek 
3 • V arlaıhrmak 
Örnek: Asırlardanberi 
Anadolu' da en büyük 
bayındırlık işlerini var
Jaıtıran Cümburiyettir. 

~ -.,..,. 

NOT: Gazetemize gönde-
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Osmanhcaları kullanıl
mımaauaı rica ederiz. 

türmOıtür. 

Tanrı, Musevılerı cezalan- insani. Yoksa Tanrıdan da· Yahudiler bir ıesteD 
dırıyor. Ona yalvarmak, ha büyük olduğunu mu id· ğırdılari 
balkı kurtarmak IAzım! d. d' 

D.,_..ı• 1 d 6 1 ıa e ıyor: - Allah, Allah!. . "' 
~• ve ara arın a t y e A 1 t f'k. 1 • • • V b -t k b bır r" --~~~-----~~~· .... ·•;...--.t ... --~~~~ 

Askerlik bahisleri: b. b t• - n a ın ı ır erınızı, na- e unu mu ea ı ı.11 
ır mu avere re~ ı: . k b k ' 

Fi b 
• _ Nasıl yapabm, söyle- ııl hareket edelım?. re et, ir aynaıma ti-' 

a eşi Sta O Se_rerde 800 yin! - Onlar ve biz, balkı pe- Kabinler kaçıyorlardı .• _ .... .al 
' J_ı ıimize takarak Kermel da· onları koğalıyordu. ~ 

b. k k h. 1. . Alman dağına çıkacağız. Orada, Ön- bunun karıısında büldlrlJP" 

ın as er çı ara 1 ırmış . - ~:'ra::~~!r,m::u~:r•n~.~~!: ve~ •• ~~~·=· !~::·:~~ 
Ad. Ah b' d . Astronom O' bir mızal. Bakalım, Tanrı ne gürültü büytıdti. Dai•_ ~ 

IS· a a a tetkıkat yapan Alman cilve gösterecek?. mamıı olanlar da ar•~ 
· k j b b• k J • kaoıer daha Var Ve bundan aonra Peyıam· katıldıl,u. Ba'ıl mab~ 

as er muta assısın ır ma a esı d ber llyasın dediği tekilde tapındıkları yerler, bir 
(Adis - Ababa) da uzun B&ytik Menlikten sonra iyor hükümdar, kraliçe, musevi saat içinde yıkıldı. Tat 

müddet kalarak, Habeı or- Habeı orClueunu aırileştir· Alman Aıtronomlarından hahamları, diier kabinler ve üsttinde kalmadı. ~ 
dusunda tetkikat yapan, Al· mek iıine en ziyade çahtan baron Bauıer, yapmıı olduğu kalabalık, on binlerce halk, Diğer taraftan da k 
man aıkeri mllteahassııların- ıimdiki h&kilmdardır. fmpa- tetkikat sonunda ikinci bir dağa brmandılar.. Jer birer birer yakala .M 

dan (Her Job Zimmermann); rator Haile Selasıi fevkali- kamerin daha mevcut oldu· Bulanık, aau, kasvetli bir boğazlandı. Bu ıuretle ~ 
Habeıiatanın aıkeri kuvveti de zeki ve · akıllı ve zama. ğunu tesbit etmiı ve tetki- hava.. sanın dini bUy&k bir fflll'"
hakkında yazClığı bir maka· nın icabatını takdir eden bir katını bir fen hey'eti buzu· Müthiı bir kalabalık vardı. keden kurtuldu. _ ~1" 
lede diyor ki: ıeftir. Memleketi her saha· runda teırib eylemiıtir. Al· Hahamlar, kibinler dua edi- Museviler bu biditP'" 

Adi .. bat.aya celclijim za· da iJerletmeğe ciddi ıurette man Astronomu, bu kamerin yorlardı. Ilyaı Peygamber de d ·~~ ıonra bir . mid et, .., 
man ilk .gördllğilm askeri çalıpyor. Fakat aıırlarm bı· kürrei arzdan çok uzak oldu· bir kurban getirmiıti, kese· · ~ 

batı sathı mailindeki ~ kıt'a, resmi polis kuvveti rakbğı miraılan ve engelle- ğu için görlinmediğini ileri cekti .. ıJP 
oldu. Habeıistan'da idare ve ri bir darbede atmak kabil sürmektedir. "ufuklar ağ1r ağu kapanı· ralarda oturdular. ~ 
ordu bir olduğundan HabeJ deiildir. az 800 bin kiti çıkaracağında yordu. Bu arahk gök gllrlU· milidı yılında Karim ti 
zabıta kuvveti ayni zamanda Habeşistan'ın hazer ordu- miittefiktirler. Ordunun ıon tüleri başladı ve an11zın da· bıriatiyan dini cem1yel 
tam bir aıkeri kuvvet idi. eıı 300,000 kişidir: sistem 1500 makineli tüfenği ğa bir yıldır1m dilıtn . Bu rada bilyllk bir kilise ~ 
Polis midüril kumanilanlık Engellerden ba1hca11 Ha· ve tanklara karıı 30 topu yıldırım, ... Peygamberin kur- muıtur, dai· 270 rJJI 

..etmek için yaratılmıı Habeı beıistan abaliıiain muhtelı'f varaır. 1'opru kuvveti birrok hanını yakmııtı. llyas Pey· ilk kl.ji d d' 
il d b ·d B y y d y ıe ı n e ır. . . ~ 

genera erin en iri ı i. ir ıeviye; mizac ve iıtidadda bataryalardan m&rekkep ise gamber bağır ı : Dağa, daima ıımala 'T 
arkada11 geçenlerde Ual-Ual halk ıaınaflerındaa iDnrekkeb de topları eski ıistemdedir. - işte, görllyorsunuz, Al· biden ,çıkılır. Bu kilill~ 
vahasında ltaJyanlara karıı olmasıdır. ikinci bir engel Ordunun ıon ıistem 30 bin lah vardır, Allah birdir!. Bu 1,,. 
barbederken OD wedi ~· derebeylik uaulünüa bili mavzer tüfenği ve yüzbinden Ba'ıl kihinlerine inanmayı- alt taraflarında bir aı:.o
aldıktan sonra kıt'asının devam etmesidir. Her dere- fazla mavzer av tüfenği var· nız !. vardır ki, vaktile Ya~ ..J 
6nün4e can vermiıti. beyi muayyen bir miktarda dır. Gra .ve sair uki .aiatem Bu sözler, zaten iaabı çok Mısır'dan dönerken ~ 

Habeı imparatorluğu, as· asker vermeg" e mecburdur. h b f d b bozuk olan halk araııncla • ı eli ar tü enkleria en yüz in~ iltica etmıt er r. .., 
kb~rtlüiğin vef kumkanb~a1.nh~ı~ Bu kıt'aların baıına impara· (erce mevcuddur. müthiı bir tesir yaptı. Yahu· Şimali garbiden dağ• ~!l 

u n evaa ve a ı ıyetını torun itimadını kazanan HaL-.;ıtanda - arıklıL dice, gök gürültüsü haliııde lfP' 
ha. t -k ı b' Dew· ".. y & manılınca, cidden ,ok ;o,J 

ız raye mu emme ır .beyler getiriliyor. Bu engel- · bag· rı•tılar : ~ 
b't t• t' . ti yenn geaitliği yüz metreyi ... bir manzara görülür. es 

za 1 unsuru ye 11 ırmıı r. lere rağmen Habeı ordusu- geçmez. Onun için mebzul - Allah vardır, Alla~ bir- ,,-
Bunlar, herhangi bir Avrupa nun deg· erı· bu'·ynktu .. r. lmpa- d' ! T b' . ff t . , tarafında, ta uzaklarda_.,. 
ordusunun zabitlerinden fark· mühimmatı olan gra tüfenk- 11 •• ann ızı a e aın ·· rianın ıarkında ki 111e..-

ratorun bir iıaretile 300,000 terinin böyle dar sahalarda Bu aralık bir ıeı geldi: 
ıızdırlar. ketler göze çarpar. . ı:k 

· kitilik ve asri ıilihlarla mü- tesiri bilyu-ktu"r. - Kabrolıun Ba'ıl mabudu! 1 k • .ti.,... 
Şu kadar var ki Habeıiı- Hayfa, burma ı , ze1-

cebhez bir ordu seferber Habe•istanın İngiltere, Artık Muaeviler nedamet 
taada halk ve unsur bir tür· b 1 k 1 b·ı· D 1 -1 

7 bağlık bir yerdir. , . 
a e onu a ı ır. ağı o an franıa batti ltalyadan alın· içinde inliyor, haykırıyor, t ~· 

lü değildir. Taı ve tunç dev· b k ti b 'k' it 1 1 1 d Yakınlarında bir AtliY·bil' 
k d u uvve er er ı ı a yan ımıt bir hayli tayyaresi var· ag" aııyor ar ı: rinden bu asra a ar geçen yü d ki gene tarı 

müıtemlekesine karşı tak- dır. Likin bunların harb -· Kahrolsun!. Allah on· var ır 
muhtelif zamanların seviye- . d'I kt' _ Arka.1ı var " 

ıım e ı ece ır. kıymeti meçhuldür. Pilotları lara lanetlerini yağdırsın!. sinde bir çok tabaka ve un·-
ıur vardır. Memleketin aı- Bu ordunun Avrupa ordu· ecnebidir. Htikumet yerli - Amin, amin!. 

ları usulünde talim ve ter- tayyareci yetı•ıtı·rmeg" e gay· Bu aralık yikıekce bir ka-keri kudretini ölçerken bu 
noktanın dahi dikkate alın· biyesi için en yüksek Avru- ret etmektedir. yamn üıtilnden llyas pey- ı 

pah kumandanlar ve mual· Yakın zamana kadar Ha- gamberin sesi duyuldu: 
ması lizımdır. 
Habeş orduıu 1869 da ln

ıilizlere ve 1889 da Sudan 
Mehdisine mağlub olmuştu. 
Çilnkti eski an'anevi Arab 
uıulile toplu bir halde düı
mana hllcum ediyordu. 

1889 da imparator olan 
Menlik ilk it olarak Avrupa 
ordularının barb uıullerini ve 
yeni ıiliblarını kabul ve tat
bik etmiıtir. 

1895 aeneainde Habeı or-
dusunun Aduada ltalyan or
dusunu periıan etmesi, Ha: 
beı ordusunun silahlarını ye
nileştirmiı olduğunu ve ku· 
mandanlarınıa Avrupanın 
tabiye ve sevklllceyı usulle· 
rini iyice kavramıı oldulda· 
rı•ı röıtermiıtir. 

limler altı aenedenberi çalı· bet ordusunun en büyük 
şıyorlar. Onun için Habeı noksanı muvasala ve nakliye 
ordusunun barb kıymeti art· işleri idi. Fakat memleketin 
mııtır. dahilinde vücude getirilen 
Habeı ordusunun silibları postalar, ytlzlerce arabaya 

ve bilhassa makineli tüf enk baliğ olan otomobil kolları 
ve otomatik topları mükem· her gramı hesab eden ecne
meldir. Bu silihlarla tayya- bi müıavirlerin bimmetile 
relere ve tanklara kartı iyi· ordunun ıevk ve nakliye iş
ce müdafaada bulnabilir. Aı- leri artık liyıkile temin edil· 
ri surette teçhiz edilen hu- miştir. 
susi fen kıtaatı ihtiyaca gö- Habeşler çok cengAverdir 
re ordunun bütün kıtalarına Şarklı milletlerden bir _ço· 
tevzi edilmiıtir. ğu gibi Habeşliler dahi ölü-
Ordunun sefer.her mevcu· mü iıtibkar ederler. Cenıa· 
du 800,000 .kiti: ver ve hııin adamlardır. Ik· 
Habeıiatanın harpte çıka· lime ve meşakkate tabam· 

raca;ı kuvveti bilmek gii&lür. mlllleri ba91ala almıyacak 
Fakat memleketi iyi tanıyan· kadar fevkalidedir. Gayet 
lar Habeıiataaın seferde • - Devamı 3 üncü aahifide-

Kafkasta 
Taş olmuŞ bir orman 

bulundu 
Rus profesörlerinden Ni

yokrandof; Kafkas tarafla
rından yaptığı derin ve ince 
tetkikler sonun Kaf kuın 
gen it bir ovaaanda haf riya ta 
lüzum görmüı ve iıe baıla
mışb . 

Son gelen haberlere göre, 
yapılan hafriyat neticesinde 
tq olmuıkoca bir orman bu
lunmuştur. Bu Ormanın ta· 
ribael deieri çok yilkıektir. 
Sovyet bilkümeti, bu orma
nm bulunduju yeri mllıe 
haline koyacaktır. 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik eiyaul gazete •• ~ 

Sahibi: Haydar Rı71dü Ö~ 
Neıriyat mildürü: 

Hamdi Nü:heı 

Telefon: 2776 ,.- .~ 
Adres : lzmir idi'"'" 

Beyler ıoka;ı 
Abone ıarıları : 

700 kuruı senelik 
400 M altı aybk 

ilin şartları 
Reımi ilanlar içi11 .: .-_• 
Maarif cemiyeti ıil- 11.., 

btirosuna milracaat eO'" 

melidir. 
Haauai ilinlar : id.ı' 

hanede kararlqtırılır ~ 
Baaıldıiı yer : ANAl>O 
matbaaıı 



IIer tQr)Q tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak 

"EXARCH,, vapuru 2 ha· 
zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 
ların isimleri nzerine meı'u· 
liy:et kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
• No. 2007 • 2008 

.. NORDLAND" motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburı, 
Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oılo ve lıkandi· 
navya limanlanna hareket edecektir. 

"ROLAND" motörü 22 haziranda Rotterda\D, Hamburg, 
Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lıkandi· 
navya limanları i,ia yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ıefer 

- .. ALBA JUL YA" vapuru 20 haziranda srelip 21 haziranda 
Malta, Marailya ve Barselon limanlanna hareket edecektir. 

• PELEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyoi'k arasında aylık muntazam sefer 

" T AMESIS ., vapuru 18 baziraada doğru lzmirden Nev· 

yorka hareket edecektir. 
Hamit: llinaaki lıareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 

Acente meı'uJiyet .kabul etmez. 
Fazla tafıillt için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

firketi binaıı arka•nda Fratelli Sperco acentalığına miiracaat 
edilmeıi rica olunur. ~elefon: 2004 - 2005 - 2663 

•111111111111111111111111111Hl1H l il llll lll il il il l l lll il llll lll l l l l l 1111111111111111111111111111111 lll 
-Mpkafa~-- ilzmir yün mensucatı! 

20000 lıra ~Türk Anonim şirketil 
- -

!!!!!!I~:::::~::.:.:.:.':.':.':.':.':.':.':.-: § Bu mGesseee, iki yflz bin lira sermaye ile ~ == = Satılık Piyano Si tetekkGI etmit ve Di Oryental Karpet Manu-~ 
~ fakç6rers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 
~ lzmirdt:. Jlalkapınardaki kumaş fabrikasını 88bn 5 
~ almışbr. f'abrika hGUln teşkiIAt ve tesisat ve mfts· ~ 
:= tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· S 
5 rihinden itibaren y.eni tirkct tarafından işJetiJ- = s mektedir. Her nevi yBn iplikleri, kumaş, batta· ~ 

Alman marka her ıeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla ıatıhk· 
tar. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akıama ka· 
dar ULOSAL BiRLiK ~ niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın elll8a· ~ 
gazetesi idarehaneıine mü- =- line -lAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. :=_ 
caat etmelidirler. = Bu:mamuJAt P~temalcılar başında eski Orozdibak ~ 
ÖksQreolerl Mut· • se ittisaliodeki sergi;de tethir edilmekte ve satış fab- § 

Si "ka • çinde y_.pılmaktadır. ~ 
laka (Okamentol) 5 Posta kutusu: 127 S 
ôbtırilk şekerle- ~ ~ Telgraf adresi: lzmi~-~Alaancak ~ 
rini teCrflbe edi ---t 55 '1" elefon oumaraıı 2432 ve 3564 .. § 
niz.. ~ iİlllllllllllllllllllllllllllllJ• IHlllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllll• 

~ Sümer Bank-. 

Ve POıjen ~ahapın ~ 

en ftstnn bir mtls Q) 
bil şekeri oldu~ >C!: 
nu unutmayınız. J.) 
-------0 
Kuvvetli · mftshil --ı 

istiyenler Şahap 

Sıhhat aftrgtın= 
haplarını Maruf 
ecza depolarında 
ve ecmnelerden 
arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk ffaatabklara 
Mütehauııı 

''·inci Beyler So/cakı N. 68 
Tele on 3452 .................... 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz kıındur.alaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·r 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Ro.stem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hanın Ra..ıem #Hryirı f~oJ7aaneıi, laıirde en iyi 
foıopaf çekm.4kle ıllhret bulan bir san'aı ocaRıdır. Erı 
ma,kalptaenı olalilaT dahi. burada çektirdikleri foıokraJ· 
lardan memnun kalım1lardır · 

Hamsa Ra.tem ~. f oıopaı mal rem.esi satan ma· 
tasan da muhterem mtı,ıerilerinin ince zevklerine g/Jre 
lufr ,.,;ı mallan, foıopar maki.nelerini bulundurmakta-
dır. Bir zıyaTet her ıeyi ispata kafıdir . 

(lmıir · Ba,ıurak aaddeei, Refik bey çarfısı) 
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Italya. Habeşistan ihtilatı ve son lıazırlıklat~ 

Hicaz kralının Italya'y~ yardım va-
dettiği ·hakk.ındaki haber yalanmış 

,,,...,,..,,,. ... ~ .......... ,.......,..,,.. 

dPğu Afrika'sına sevkeltiği silel 

kadar bir mily~na varacağı 

ltalya'nın 

Ağustosa 

kuvvetleri o, 

söyleniyor 
lstanbul 4 ( Hususi ) - Romadan haber veriliyor : mektedir. 

ilgili makamların haber veı·diğinc göre, AAustos 
nihayetine kadar ltalyamn · do~u Afrikasmdaki kuvvet· 
leri bir milyona varacaktır • 

Jtalya • Habeşistan ihtilAfmm aldığı eon şekil, iki 
devlet arasmda mutlak surette bir harp çıkacağım gôs· 

teriyor. 
Son haf ta içinde Jtalyanın bQtO.n limanlarından 

yeni sevkiyat başlamıştır. Toplanan kuvvetler, alelacele 
,·apurlara bindirilm~kte \ ' C doğu Afrikasma gônderil-

Roma siyasal mahafili; Hicaz kralının, Habe,istan 
aleyhine ltalyaya yardım \' &dettiği hakkındaki şayia· 

ları yalana çıkarıyor • 

Yangın 
tıç gOndnr devam 

ediyor 
Acı Payam (Telgraf) -

Tavasın uzun yaylaıında çı· 
kan yangın üç gllndenberi 
södürülememiştir. 

Ateı, Acı Payam köyle· 
rine yaklaimııbr. Yangını 
söndürmek için köylüler ve 
mUfrezeler harekete getiril· 
miıtir. 

Yahudi 
Arkadaşlarını kandırır 

ken yakayı ele verdi 
lstanbul - Arkadaşlarını 

hicrete teşvik eden bir Ya· 
budi, yakayı ele vermiştir. 

Zabıta, bu vatan hainini 
adliyeye teslim etmiıtir. 

Kaza 
ltsanbul - Balık pazarın· 

da çok feci bir kaza oldu. 
Sebebi anlaıılmadan çirkin 
bir binanın altında kalan 
beı kiıi öldü. Zabıta tahki
kata baılamışhr. 

Sıtma aşısı 
Menemen ve civar k&yle

rinde sıtma mllcadelesi ehem· 
miyetle devam · etmektedir. 
Elli dört köyde ıimdiye ka· 
dar on dokuz bin kiıiye Bfl 
yapılmııtır. Bu civarlardaki 
bataklıklar da kurutulmak· 
tadır . 

Sarhoşlar 
Denize yuvarlandılar 

Karşıyaka'da Salih paşa 

caddesinde oturan ve bahk
çıbk yapan lsmail oğlu Şa
kir, dün ırece balık takım
larını hazırladıktan sonra 
avlanmağa çıkmak üzere 
1Andalına binerken, yanına 
ıelen arkadaşlarından lsmaiJ 
ve Mehmed, sandalla gez· 
mek istediklerini söylemişler 
balıkçı Şakirde; ı 

- "Şimdi avlaamaia çıkı· 
yorum, baıka glln" demittir. 

Fakat fazla sarhoş olan 
bu iki arkadaş, Şakirin bu 
cevabına içerlemiıler ve der
hal üzerine hücum etmişler· 
dir. Kısa bir boiuımadan 
sonra, her üçü de iıkeleden 
denize yuvarlaamıılar ve ci· 
vardan geçenler tarafından 
kurtarılmıılardır. 

Sandalcı Şakir denizde 
fazla ıu yuttuiundan ilk te· 
daviıini müteakip evine ya· 
brılmıı, iki aarhoı . ta yaka· 
•lamıtbr. 

SON DAKiKA: 
Tayy~re kurumu· 
na yardım faaliyeti --·--Bay Abdurrahmanın kardeşi Bay 

Nuri (200) bin lira verdi 
lstanbul 4 (Özel} - Hava kurumuna Uye yazılmak faali

yeti, ıimdiye kadar görülmemiı bir hararetle devam ediyor. 
lıtanbul zenginleri, yurda olan büyük ilıilerini (alikala· 

rını) göstermek hususunda birbirlerile mnsabaka etmeğe 
baılamıılardar. Yurdun bet yanında oldutu gibi lstanbulda 
da göze çarpan ıamimi bir kaynaıma, geniş mikyasta bir 
özverenlik vardır. 

iki glln evvel tayyare kurumuna 120 bin lira teren bay 
Abdurrahman Naci'nin kardeıi bay Nuri, bugün 200 bin 
lira vermiıtir. Bu yllksek hamiyet izeri, büyük bir sevinçle 
karıılanmııbr. Bay Nuri, ikiyüz bin lirayı tayyare kurumu 
kasasına yatırmışbr. 

----------------·-~-----~---------

üye yazılanların a-
dedi 7 00 e vardı 

• ·-·-· urkalem fabrikası direktörü, hay 
uri Celal yirmi beş bin lira verdi 

Ankara, 3 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilenler listesi: 

691 - Bay Aslan Nuri 
İstanbul yeni Postahane kar
şısında Kazasker han no. 8 
müteahhit 20 

691 - B. Salih Zeki Eğil· 
mez Cağaloğlu Nuru Os
maniye cad. n. 23 35 müte· 
kaid 25 

692 - 8 . izzet Gökdemir 
Bayazıt Mitat paıa cad. n. 2 
sabık Kastamonu valisi 20 

693 - Türk kömür ma· 
denleri anonim şirketi 1000 

694 - Antakya nakliyatı 

umumiye şirketi 500 
695 - 8. Mazhar Özbil 

Eıkiıehir piyango bayii 24 
696 - B. Hüsnü Erzene 

kültür direktörü 24 
697 - B. Yusuf Ziya Kö· 

sem Eskiıehir 24 
698 - B. Nuri Celil Ist. 

Sirkeci Mühürdar z. Nur· 
kalem limitet ıirketi müdürü 
mühendis 25,000 

699 - 8. Hayri Kayade· 
len Iıt. Sirkeci Mühürdar ı, 
ban no. 27 müteahhit mü· 
hendiı 4000 

700 - B. Rıza Malatya 
tüccarlarından 20 ·-·-· Çilek 

Tayyare · ile Almanya· 
ya ihraç olunuyor 

lstanbul, 4 ( Hususi ) -
Bugün ilk defa olarak Al· 
manya'ya tayyare ile çilek 
ihraç olunmuıtur. 

Bundan böyle, haf tada 
bir kaç defa muntazam sev· 
kıyata başlanacaktır. 

Düzeltme 
Dün, yeni Bedestende bir 

yaralama vak'a11 olduğunu 

yazmıthk. Hldiıe, yeni Be· 
cleateacle clej'i~ Becleıtea 

Altınlar buluna
cak mı? 

8lJltarafı birinci sahifede -
yerini göstermek Uzere mah· 
kumun lzmir hapishanesine 
naklini istemiıtir. Bu istek 
kabul edildiğinden mahküm 
ıehrimize getirilmiı ve bu 
gün, Adli k111m baıkanı bay 
Hul6si'nin ve jandarmaların 
muhafazası altında olduğu 
halde, altınların yerını gös· 
termek Uzere Bergama'ya 
g&nderilmiıtir. 

ci•arındaki Bulvarda olmuı· 
tur. Dllleltir, lılr clileriı. 

Bulgaristan 
Balkan andlaşmasına 

• • 
gırmıyormuş 

lstanbul, 4 ( ÖZEL ) -
Elen gazeteleri, BuJgarista· 
nın Balkan andlaımasına 
ıirmemeğe karar verdiğini 
ve bu kararı tekrar ilgili 
devletlere bildirdiğini yazı· 
yorlar. 

Bay Kadircau 
Kaflı 

lzmir Ziraat bankası ik· 
razat servisi m~murlarından 
Bay Kadircan Kafb, Ziraat 
bankası, Istanbul ıubesi kon· 
trol memurluğuna tayin edil· 
mittir. 

Kıymetli arkadaıımıza ye· 
ni vazifesinde muvaffakiyet· 
ler dileriz. 

Motemadiyen 
Asker gönderiyor 
lıtanbul - ltalya hiiku-

meti, Eritreye mütemadiyen 
asker göndermektedir. Son 
defa olarak, 1500 topçu ne .. 
feri, 500 ıubay ve mllhim 
miktarda harb malzemesi 
gönderilmiıtir. Bu ıilnlerde 
bir fırka daha Eritreye ıevk 
edilecektir. 

Otlar yandı 
Dün gece Şirket bulva· 

rında boı arsada bulunan 
otlar, atılan bir sigaradan 
tutuımuı ise de ateı, derhal 
yetişen itfaiye tarafından 
ıöndilrülmüıtür. 

Bıçağı alındı 
Sürmeli ıokakta dolaıan 

lbrahim oj'hı Hüaeyin'in 
üzerinde bir bıçak bulunarak 
zabıtaca müsadere edil· 
miıtir. 

Kadın 
Getirmedi diye bıçağı 

kafasına saplamış 

Ikiçeımelikte oturan Meh· 
med oğlu Kerim ile Ali oilu 
Ali vo Halil otlu Eıref, dün 
gece Ali ata sokaj'ında bu· 
lunan Rizaya giderek ken· 
dilerine bir kadın ıetirmeaini 
ıöylemiıler ve Uç lirada para 
vermiılerdir. · Fakat Riza ne 
kadını getirmiı, ne de parayı 
geri vermiıtir. Bunun üzerine 
her üçü de Rizanın üzerine 
çullanmıılar, bunlardan biri 
bıçakla Rizayı baıından ya· 
ralamııhr. Yarala derhal 
memleket hastanesine kaldı· 
rılmıı, carihlerin Oçll de ya· 
kalaomıtbr. 

Feci bir kaza 

Bir yavru dıvardall 
düşerek yaralandı --Ali, derhal memleket bastahanesiııe 
kaldırılmıştır. Hayatı tehlikededir 

Diln akşam saat 7 sula· 
rında Araphaıan' daki, yarım 
kalmıı olan ~büyük mekteb 
binasında çok feci bir kaza 
olmuıtur. 

Kaza hakkında elde etti· 
ğimiz maUlmatı yazıyoruz: 

Araphasan'da oturan Hü· 
seyin oğlu Cemal Nadir ile 
Hllıeyin oğlu on bir yaıla· 
rında Ali, bu binanın dıvar· 

••• rrork· Yunan donanma· 
)arının manevraları 

-BlJltarafı 1 inci sahifede -
riye Nezareti, Yunan kıyıla· 
rının mlldaf aasında ıabih bir 
kale gibi kullanacağı Kilkiş 
zırhlısını tamire ve yeni iki 
torpido muhribi yaptırmağa 
karar verdikten sonra Yunan 
filosu, tayyaresi ve Türk do· 
nanmasile birlikte Türk· Yu· 
nan sahillerini müdafaa ede· 
bilecek bir kuvvet olacaktır. 

Türk ve Yunan donanma· 
ıının birlikte çahımaları ta· 
hakkuk ederse, bu birlikte 
çalııma Türk· Yunan sahille
rinin mOdafaaıı yolunda mlit· 
terek manevralar yapılabi· 
lir. 

Bu manevralara Yavuz, 
Averof kruvazörlerile iki do· 
nanmanının yeni muhripleri, 
tahtelbahirleri ve büyllk bir 
rol oynayan hava kuvvetleri 
iıtirak edeceklerdir. 

Manevralar belki de Ada· 
lar denizinde Midilli adasile 
Anadolu ıahilleri ara11nda 

iki filo kumandanının neza· 
reti altında yapılacaktır. 

iki donanmanın biribirine 
yakınla1ma11 Yunan manevra 
filosunun Anadolu sahillerini 
ziyaret etmesi ile baılıya· 
caktır. Elli kruvazörile Hidra 
sisteminde iki muhrip, Leon 
sisteminde ilç muhrip; iç 
denizaltı gemiıi ve bir de· 
niz hava filosundan mOrekkep 
Yunan manevra filolan, önil· 
müzdeki ayın ortalarına doğru, 
Akdenizde manevralara çı-
kacak, ondan ıonra lzmiri 
ziyaret ederek orada Ttırk 

halkı ve donanmaıı tarafın· 
dan karıılanacaktır. Yunan 
filosunun lzmiri ziyaretini 
bir Ttırk filosunun yaz mev· 
ıiminde, yahut ıonbaharda 
Faleri ziyaret etmesi sureti
le karplamaıı ihtimali var· 
dır • 
Şunu açıkça ı6ylemeliyiz 

ki, hiç kimse, iki filonun bir· 
likte çalııma11na kadar va· 
racak bir ıamimiyeti bekle· 

Jarı iizerinde koıtura1•" 
oynarlarken, Ali'nio ıytl' 
kaymış ve zavallı yavru dr 
vardan, yerdeki taılarıD ııe· 
rine yuvarJanmııtır. 

Ali; batından ve vücud•· 
nun muhtelif yerJeri11d•• 
ağır surette yaralandığı içİ• 
der bal memleket bastıba' 
nesine kaldırılmııtar. Yı''~ 
nun hayatı tehlikededir. 

ihracat 
BlJltarafı 1 inci ıamj.41 • 

1 O • 85 arasında ttnılllt 1'f. 
mağı •ald H taahhld el;..a 
kuekuınıdar ki gene ClrCla f ~ 
tine teılr edecektir. BClkOaıelil 
bn yıl artın f lıtlerl Gıerlt .. 
oynanm11ına hiçbir ıurtd' 
mGıaade etmlyeceAl ıol; 
maktadır. 

Battl gene aradaki k•'"' 
n ba kararı kabule ,.ğlllef 
bazı ecnebi ihracat e'flerl ff' 

rllen karardan kilo bıııo• i S 
kurut ıenailAtla ytnt ıekllf let' 

de bolunmoılardır. HalDbotl° 
tan lzmlr'e baıı bGyGk ıb1tC" 
e'flerloe bCltCln bu ofert.,..,. 
dair mantuam maltmat ti 
mittir. Battı bono yaptakt•r!~ 
bu nlerln toplantıdı bolP...-
Gyelerlde bazı tnlllerle td,.ı 
etmlılerdlr. BClkumethnlı bll 
dorumda öretmenlerhglıl kot" 
yacık tadblrlerl hemea al; 
Clsuedlr. 

Yarın akfalll 
VaHıf ihtifali yapılacl~ 

Yarın akıam Halkeviad• 
merhum Vasıf için yapılad: 
ihtifal çok ıumullll olad 
ve mtılhakattan da baıı W 
retmealerle merhumuo blld• 
tlln eıki arkadaıları ihtifal 
bulunacaktır . 

Çorum 
Saylavı öldO 

Ankara 4 (Huıuıi) - ço
rum Saylavı bay Fehmi, tıı• 
mutayın dilnktl .konu1111al~1 

cereyan ederken birdenbırf 
hastalaamıı ve ölmüıtO~ . 

miyordu. Bu hldise, Elli -~· 
barebesinin eo belli • blf 
Amillerinden birinin Yuo111 

1 ... 
donanmasının başında bu 11 -
maıile daha büyük bir ao' 
kazanıyor.,. 

Deniz bakanı Amiral ı>o' 
f' maniı, bu müıterek m•°' ,ı-

raların çoktan beri dOılll fi~ 
dntnan, komıu ve mOtt' • 
iki devlet için böyle bir t•'. 
rUbenin çok gerekli ofd11t" 
nu ıöylemiıtir. / 

lzmir milli emlak modnrloğondeıJ: 
Karataı terakki t&rkiye ıokatında 5 5·1 kapu 3 taj nu1Dar•

11 

2 30 
•3 32 
2 34 

2535 metre murabbaı 
yanık bina ve mllıtemilltı lira·3001 ~ 
ŞJ'hitler altın ıokağıada 11 taj numarala ev eski taj l ~ 
Tepecik Hkızlar ille ıokağında 58-68 numaralı dnkkiD · 1 , 
Yukarıda yazılı emvalin mlUkiyetleri peıin para f'1, 

ikinci teıtiR mtıbadil vesikaıile ödenmek llzere mllz•Y~d;~ 
konulmuı ise de hıddi llyıkile talip zuhur etmedij•• fJ! 
on glln mDddetle temdit edilmiıtir. Taliplerin 13·6· a 
perıembe ıUaD aaat 11 de mi'li emllk m6d8rltıf111•: 
racutlın. t61 


