
~konomi hakanı Celal Bayar 
:oııkova'ya varmış, istusyon· 
~ Sovyet ricali, bnynk elçi· 
~ız ve TDrk kolonisi tara· 
•ndan karşılanmıştır. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı ıiyasal gazetedir 

• Alman cumur başkanı M. 
Adolt Uiıler, Berlin'e gelen 
Ingiliz eski muharipler de· 
legelerioi kabul etmiş ve bir 
saattan fazla konuşmuştur. 
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Celal Bayar Mos-
Taymis gazetesinin bir makalesi 

llabesistan Uluslar kuru-
' ınundan ~ıkarılacak mı? 

lrı ·ı· ı ' uı ı gı ız er: Habeşistan ın us ar 
kabul edilmemesi için çok 

Lo Uluslar kurumu toplantı lıalinde 

'bit .;•dr, 15 (A.A)-Taymis ı lngiltere, Habeıistanın ulus· 
~da diyor ki : lar kurumuna üye olarak ka· ............ ~--t41·-----
~ al d~k~~b~i~aye-

ti tahkikatı 
~,. ·-· lıllerin, hu işi daha evvel tertip 
~ttikleri henüz belli değildir. 

kurumuna üye 
çalışmıslar 

bulünü hiç istemiyordu. Ü· 

nun kabulüne daha çok ltal· 
yanın ısrarı yardım etmiıtir. 

Bunun içindir ki ltalya ıimdi 
onun üyelikten çıkarılmasını 
istiyecek olursa, pek büyük 
bir tezada düımüı olur. An· 
cak Habeıistanın uluslar sos· 
yetesinde kalmak hakkını 

iddia edebilmesi için ne va• 
kittir geciktirilen bir takım 
yeğirmi nihayet yapması li· 

geleceğini söylemek in· 

n.. ... ~ 0•ının nlld&ken kö· - Ben panyı timdi isterim. 
ı.~ '111c Habe~isıan dış bakanı 
~ilke lla gelen cinayet, Vermeuen ciğerini eôıterlm. 

Kondilis seyahatı 
için ne diyor 

Istanbul 16 (Özel)- Paris· 
te çıkan ( Jurnal ) gazetesi, 
Yunan Sü bakanı general 
Kondilis'in Roma seyabatın· 
dan bahseden bir makale 
yazmııtır. Bu makalede, Kon· 
dilis'in seyahatı önemli gös· 
terilmekte ısrar olunmakta 
ve Yunan generalinin, Mus· 
solini ile siyasal mea' elelerl 
etrafında görilıtüğü kanaati 
takviye olunmaktadır. 

Muğla 
Mekteplerinden bu se· 

ne çıkan talebe 
Muğla 15 (A.A) - Halk

evinden bir hey'et Muğla'nın 
Dere köyüne giderek, köylia 
sosyal,· ekonomik ve coğrafi 
bakımından durumunu ince· 
lemiıtir. Heyetle beraber 
giden doktor da köylin has· 
talanna bakmııtır. 

Halkevi köycüler komitesi 
gezintilerine devam edecek· 
tir. Sıraaile dağ k&ylerile ya· 
lı köyleri, hastaları bulunan 
köyler:de araıbrmalar ~ya· 
pılacaktar. 
Muğla ıs ( A.A ) - Bu 

yıl blitiln il içinde bet sınıf· 
la ilk mekteplerden 226 er· 
kek ve 12S kız çocuğu ı•· 
hadetname almııtır. 

--~-----------· Samsun ~ ..ı .. ~de ve Burnovada Diye bir tehdld ınorarak giltere için tamamile lojik 
ıLL- ,.~ti b bir hareket olacaktır. Ç · ı·kı · ~.. il ir tee11tır uyan· odadan çıkıb tıltmletlr. evresı ı erı 
l ,ta, C lstanbul 16 (vzel)- Adis 
~-- · inayetin naııl vu· Rakkal Fenlaln de Zeynel'de Bafra ıs (A.A) - Birinci 

t•ld' ı Ababadan alınan son haber· 
)""' • 1İhai aıatıya yazı· 41 lira kireç para", a ıceğı devrenin ıon maçı dün ka • 

il . 'flrmıe Zeynel; Fevzi ye 47 )ere göre; Habet imparatoru )abalık bir seyirci önünde 
~ ~ oıın Klıım· bandın llra yerine 37 lira vermlt, bütün askeri kuvvetlerini yapıldı. Samsun idman yur· 
~- •y e••el kardr.tl ibra Fevzi haber göndererek deha cepheye sevketmiı ve müte· du, Gençler birliii idmanı 
~ lçtll bıkk l F I' ı 00 lira vermeıılnl blldlrmlotlr. akıben kiliseye giderek dua sıfara karıı iki ile; Spor,Baf-
ı.. '' •l11ı,L 

1 
1 eu D 

0 -Devamı 4 üncü Sahifede-
"'-ııa b bat 11; ıtemlotl. Fakat .ettikten sonra, bütiln Habeı- ra sporu ikiye karıı beı ile 

~·~'!:~ .... hrıımıyoram. ispanya -Devamı dörGdanca $ahifiHe:ne;-• • ye.ndiler. ·ı . 
'-'" 1•11 K.ıraoğlan oglo arson seyıoın marı etı 

~. ~,.:~ bir de akrabamız Temel yasasını de- p K 
,.~ .. be •ırdır. Onlar rıın ara azanmanın t ı~• ••rlrtm. Demlıtlr. ğiştiriyor · 
'laıllla'J 1

1h'e •eıllmeylace y l B l ' 
'la._f btr~t~Dı lakılmıe ve iki o unu u mu s. 
,...., De dGıman doro..aıo ' 
t,,~ 
~ o, lı kırbekçlllnln; Kizı · 
"'~~ ta bor ~ 111, kft CQ •armıt. ~yol 
,~_tetı 1°d1tından da bek· 
~· tır 01''•k bir mfkdar 

)ı S.t lllıt. K&aıaı bek~lden 
' · "Yine b blll ~Gy e ekçi ona: 
'•r .. Ddığından alıca· . A 

h t, 0 •lllubtar Zeynel'e 
"' '•ela il l ~ lllalttı •. 

t..•tQ ~· . Bunun Oaerloe 
.~ l' Sidıb k '-ı.... e 1 6y odaııındı lspan)·a Cunıurba~kanı .M.Zamora 
~.. 86raıa v 
~ ~ f, parayı lıte İstanbul, 16 ( Özel ) -,_ ' ..,. e111eı: 

"~ 'ÖJCln • Madrit'ten haber veriliyor: 
\ '-Cl11a Pauıı yoktur, lıpanya hükumeti, temel 
'''kıwacta •a1nanı 7ıkla1tağı yasasını değiıtirmeğe karar 

b....'... bq parayı ılı · vermiıtir. Bu karara göre 
~ ~ F yasanın 12S dci maddeıinden 

· •kıt Zeynel·. 42 · · k · 11 nejiıece tır. 

~------·-------H o s eyin, rakı şişelerine su doldurup 
bayilere rakı rliye satarken tutuldu. 

Dün çok tuhaf bir hidiıe 
olmuıtur. Büyilk Abdülkadir 
paıa hanında yatıp - kalkan 
ve kahvehanelerde garson· 
luk yapan hacı oğlu Hüse· 
yin, öteden-beriden boı ra· 
kı şiıeleri toplamıı ve içine 
rakı yerine su doldurarak 
ağızlarını güzelce mantarla
mıı ve milhilrlemiı, her na· 
salsa eline geçirdiği bandrol· 
ları da yapııtırmııtır. 

Sahtekir Hilaeyia, bu iti 
bitirdikten ıonra dııarıda 
rakı mOtteriıi aram•i• bq· 

lamıı ve Rifat oğlu Fuad, 
Süleyman oğlu Hamza ve 
Hamdi oğlu Ali isminde üç 
tütün bayiine müracaat ede· 
rek elinde mevcad rakı(l)la • 
rın pazarlığına giriımittir. 
Satıı esnaıında mes' ele mey· 
dana çıkmıt ve Hüseyin za
bıtaca yakalanmııtır. Hüe
yinin üzeri arandığı zaman 
muhtelif marklarda rakı ban
drolu ile milhUr ve bandrolu 
yapııtırmağa mahsus iki tüp 
zamk buluomuıtur. Sabtekir 
Adliyeye verilmiıtir. 

kova' ya vardı 
Bakan, Türk Kolonisi :ve birçok 

zevat tarafından karşılandı 
lal Bayar beraberinde bulu
nan zevatla buraya gelmiı· 

lerdir. Kendilerini istasyon
da dııarı tecim halk komi· 
seri Rozengolts, ağır sanayi 
komiser muavinleri Piatakov 
ve Kaganoviç, dışarı tecim 
komiser muavini Eliava, dı· 

ıarı işleri komiserliği birinci 
şark departmanı ıefi Tıu

kerman, Türkıtroy direktörU 
Zolotaref, Türkiye büyük 
elçisi Zekii Apaydın, elçilik 
ileri gelenleri, Moıkovada 

bulunan Türk milhendialeri 
ve Tilrk koloniıinden birçok 

Celtil Bayar kimseler tarafından karıdan· 

Moskova 15 (A.A) - Ce· mıştır. -------... .-~··~· ...• 
Ankaralı bisikletçiler gittiler 

Manisa şampiyonu 
şehrimize geliyor 

-------· 
önümOzdekiPazar günü ilk maçı, iz-
mir şampiyonu A. Ordu ile yapacak 

. Manisa ~ampiyonu Sakaryn takımı 

Önümüzdeki Pazar günü Aydına doğru yollarına de· 
Pt'anisa ıampiyonu Sakarya vam etmek üzere ıehrimiz· 
takımı ıehrimize gelerek den aynlmışlardar. Baıların· 
şampiyon Alhnordu takımile daki federasyon genel sek· 
bir maç yapacaktır. iki reteri Cavid de Kasaba bat· 
kulüb arasında bu temas tı ile Alaıehire kadar gide· 
için bir anlaşma yapılmııtır. cek ve oradan doğruca oto· 

Bu maçtan evvel Bornova mobille Denizliye geçerek 
ve Eırefpaıa gibi gayri fe· bisikletçilere ulaıacakdır. 
derelerin en kuvv _tlilerinden Bisikletçileri mıntaka kurulu 
olan iki takımın karıılaıması üyelerile bazı sporcular uğur-
muhtemeldir. lamıılardır. 
Misafir bisikletçiler Bisiklet federasyonu genel 

sekreteri lzmirde gördükleri 
gittiler misafirlikten ve spor hamisi 

Bata Anadolu turuaa çıkan ilbay General Kazım Dirik'in 
Ankara, İzmit ve Fethiye kıymetli ilgilerinden memnu· 
bisikletçileri bugiln sabah niyetle ve teıekkürle baba 
erkenden Gazi heykelini zi· etmiı ve geçtikleri bütiln 
yaret ederek orada bazı mıntakalara nazaran lzcnir bi· 
reıimler çekdiktea ıonra - Devamı dördüncü ıahif ede 
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~t)alyan gazitelei cev:p veriyor • Jngİ}İz 

ngı tere ta ya lll vazı· Lordunun anketi 

' ., • . . ,\f;· 

ı~L~H~TTi~ 
Yetini anlan1ıyo ınuş! önemli bir şe

kil alıyor 

EYYVllJ'-.~~ 
~ 

16 Temmuz • 1935 .. Yazan: M· Habeşistan 25 senedir Italyan sü

mürgelerini tehdit ediyormuş 
lstanbul 16 (Özel) - Lon

dra'dan haber veriliyor: Lord 
(Sesil)in bundan 15 ay önce 
açmış olduğu barış anketi, 

Tefrika No. 102 

Kudüsün Ti\rkler eline geçmesi, Romada heyecatJ 
Mussolini'nin İngiliz teklif

lerini reddetmesi üzerine 
Eden'in Avam kamarasında 
izhar ettiği teessüflere mu
kabil, italya'nın haklı dava
sının İngiliz ihtirasatı tara
fından anlaşılamaması vardır. 
Haklı davası şudur: İtalya 
başka ülkelerin bilhassa ln
giltere'nin siyasal ve ekono
mik gelişimleri için, sümür
gelerini genişletmek husu
sundaki haklarını, kendisi 
için de istemektedir. 

ltalya, medeni ve insani bir 
hizmet görmek üzere Habe
şistan ile dostluk ve işbirlik 
muahedesi yapmıştı. Habe
şistan bu muahede ahkamını 
ayak altına almış ve yirmi 
beş seneden beri ltalyan sü
mürgelerioi silah ile tehdit 
de edegelmiştir. Bunları mü
dafaa etmek ve doğu ~fri
kasında asayişi temin eyle
mek, İtalya için bir ödevdir. 
lngiltere ltalyanın vaziyetini 
takdir etmemektedir. 

lngilterenin ileri sürdüğü 
teklifler şöyle hülasa edile· 
bilir. 

Habetistan Ogaden kı
tasını ingiltere'ye terkedecek 
ve lngiltere bu kıtayı İtal
ya'ya devredecektir. İngiltere 
buna karşı kendi Somalı 
sümilrgesinde Zeila limani 
ile denize doğru, Habeşis

tan 'a yol verecek bir toprak 
terkedecektir. İngiliz teklif
lerinde İtalyan sınırlarını 
Habeşistan tecavüzlerine 
karşı himaye eden bir bahis 
yoktur. 

Habeşistan, ftalyan mu· 
kaddes haklarına karşı irti
kap ettiği bütün tecavüz
lerden, cezasız kalacaktır. 

Bilakis Habeşistan bu tarzı 
(halden fazla cesaret kesbe

decek, çünkü İngiltere'nin 
bir müttefiki haline girme

sile yüksek bir mevki ala
cakbr. 
Bu suretle ltalyan - Habeş . 

ihtilafı halledilmemiş olaciik· 

tır. Yalnız biraz zaman için 
tehir edilmiş bulunacaktır. 

Bu tehir Habeşistanın le· 

Sakarya 
Takımı Ge<liz şanı 

pi)'ODU oldu 
Manisa, (Özel ) - Pazar 

günü Sakarya ile Yıldırım 

takımları arasında yapılan 

maç çok heyecanlı oldu. 
Her iki takımda çok güzel 

oynadı, Sakarya'Jılar şampi
yonluğu kaybetmemek için 
pek çok çalıştılar ve maçı 
3·0 galib bitirdiler. 

Sakarya'nın Gediz mınta-
kası şampiyonluğu artık 
tahakkuk etmiştir. 

Doğu Afi·ikasında 
Kaç Italyan ölmfiş 
Roma'da çıkan Popolo 

D'ltalya gazetesi yazıyor: 
ltalyan Sü bakanlığı Us· 

miı'in bildiriğine göre, 1 

hinde olacaktır. Çünki Og· 

ressif Habeşistanın ZeHa li-
manını elde etmekle istediği' 
şekilde hariçten silah ve cep· 
hane celbedebilecektir. 

Diğer taraftan da lngilte· 

renin Habeşistana vermek 
istediği Zeila çıkıntısı "mah-

reci" lngiltere için ekono

mik bir fayda olacak, fakat 

son zamanlarda fevkalade 
bir mahiyet almıştır. Maliım
durki, Lordun anketine 20 
gün evvelisine kadar 12mil
yon kişi cevab vermişti. O 
zaman, cevab verenlerin yüz
de 92-97 si, uluslar kurumu
nun takviyesini ve barışın 
korunması için silih fabri
kaların kapatılması ile tay· 
yarelerin imhasını istiyorlar
dı. Son gelen haberlere gö-

re, ankete cevab verenler, 
saatten saate çoğalmaktadır. 
Lord Sesil, günde binlerce 
mektub almaktadır. 

buna karşılık ltalyaya zarar 

verecektir. Çünki Habeşista· 
na giden eşyanın geçmesi 
ıçın, 1928 Habeş - Italyan 
anlaşmasında ileri sürülmüş 
olan Assab yolunun artık 
geregi kalmıyacaktır. 

Ogadan toprakları değer- Belgrad 'da 
sizdir. ltalya şimdi tarıma Bir günde 24, boşan· 
(ziraate) yaramıyan birçok 

uyandıı·mıştı. Papa Urben de ölmüştü. ,,_ 
Taarruz başladı: Hançeri ağzındaydı. Elinde tına aldılar. Binlerce 

111 ·J 
Dıvarlarda gedikler ~çılı: yalın b~r .kılıç .. Adeta iri bir ~e ~ maz~um _din.d~şıoı1t1~ 

yordu. Düşman bu gedıklerı kaya gıbı yararak, parçalı- ıslam suvarılerının k rl 
tıkamak istiyor, muvaffak yarak geliyordu. atlarının nalları altıod• •~ 

S. de .,.. 
olamıyordu. Kale kapıların· Arkasında on beş kadar yor, can veriyor. ıı .,' 
dan birinin önünde çarçabuk yiğit vardı. Kapıya doğru nın ijmmeti değil 111

1 

ikinci bir dıvar örüldü. saldırdı. Ne duruyorsunuz?. lıtİ'. 
Ve orduda yatsı ezanı •*"' Kudüs'ten gelen aıe ., 

okunurken, bu. kısımdan Romada kiliselerin çanla- lar, aşağı yukarı beP _, 
girdi. Kapının dibinde ve rı ağır ağır inliyordu. Bun· şekildeydi. Resimler, tt 
iç kısmında hançer hançere, ların çıkardıkları iniltili ses- mile uydurulmuştu. ~ 
gırtlak gırtlağa bir boğuşma ler, şehrin ta uzaklarından HaJb.uki Kudüs'te ·"·· 

d 1 d . t b k . ıd•· başlamıştı. uyu uyor u.. vazıye , unun a sı. ~ 
Bu aralık bir gölge be- Papa Urben ölmüştü.. Saliheddin Eyyubı,~ 

lirdi: Kahrından, tesirinden has- batti bütün yabancı ~ 
talanmış ve bir sonra gözle- rin saygı ve hayreti• 1 

dığı adaletini burad• 
göstermişti. 'ol'_ Irak rini yummuştq .. 

Roma matem içindeydi. 
toprağa sahiptir. Bundan ma kararı verildi 
dolayı bir çok kilometre Istanbul 16 (Özel) - Belgrad p ropagaoda işJe-
murabbaalık işe yaramaz to.p· Hukuk mahkemesi, bu hafta • •• • 

Avrupa telaşa boğulmuştu. 
- Kudüs kıralı esir düş-

muş. Kudüs, İslamlar tara
fından ele geçirilmiş. Bu na
sıl olabilirdi, Hristiyanlık ha
reketete gelmişti. 

Salibeddin, muhare. I 
de bile insanlıktan bit ,1 
zaklaşmazdı.Düşma11ı°' 

raklar, değil, işlenecek alan· birgün içinde 24 boşanma rıne onem verıyor 
lar (sahalu) aramaktadır. kararı •ermiştir. Acunun hiç Bağdad - Irak hükumeti 

Italyanlara değil, bütün bir yerinde bir günde bu ka- iç işler bakanlığına bağh ol
acunun namuslu adamlarına dar boşanma kararı verildiği mak şartile basm kurumu 
bu hakikati anlatmak lüzu- gört.lmemiştir. Binaenaleyh, teşkil etmiş ve bu kuruma 
munu hissettik. BeJgrad hukuk mahkemesi lbrahim Hilmi Elömeri ge-

Kudüs'ten mektuplar, fer
yatlar, resimler geliyordu. 
Bu resimler, cahil ve mu
taassıb Hristiyan kitlelerini 
çıldırtmak için kifi idi. 

fl Giornale d'italia'dan bir rekor kazanmıştır. nel direktör tayin eylemiştir. 
.... •~·~._. Kurum, Irak basımını teki-

Mısır, ordusunu takviye etnıelidir mül ettirmek ve propaganda Arablann, lsa'nın ve Hris
tiyanların ulularının mezar
larını çiğnediklerini gösteri· 
yorlardı .. Mısırı' n harp meydanı 

Olması muhtemeldir 
(El-Abram) Habeş-ltalya ihtilafının 
Mısıra sirayetini muhtemel görüyor 

Kahire'de çıkan El-Abram 
gazetesinden aynen tercüme 
edilmiştir: 

Son zamanlarda bütün 
acun devletleri kara, deniz 
ve hava silahlanmasında bü· 
yük bir faaliyet göstermek
tedirler. Acunun bir kaç 
mıntakasıoda harp zuhur 
edeceği sanılmaktadır. İtal
yan-Habeş ihtilafı lngiltere
nin Sudan'ı Mısır'ı da büyük 
faaliyette bulunmasını icap 
ettirmektedir. Mısırın yakın 
zamanda bir harp meydanı 
olması muhtemeldir. Mısır'a 

komşu bir devletin harbe 
sahne olacağını göıteren 

alametler çoktur. Mısır'ın 
harbe karışması da muhte
meldir. 

Mısır'ıo mazide muazzam 
bir ·ordusu vardı. Hidi~i İs-
mail (paşa) zamanında Mısır 

ordusu 120 bin askerden mü· 

rekkep idi. Bu 120 bin as

kerin 30 bini Sudan'a tahsis 

edilmişti. Mısırın nüfusu, o 

zaman ancak beş milyon idi. 
Bugün ise Mısır'da yalnız 11 
bin asker mevcuttur. Buna 
karşı Mııır'ın nüfusu onaltı 
milyonu bulmuştur. 

ikinci kinun 1935 <len 25 
Haziran tarihine kadar, İtal
yan doğu Afrika sümürge
lerinde gerek tayyare ka· 
zasında ve gerekse türlü 
sebeplerden ltalya'nın za· 
yiab, zabit, küçük zabit, 
onbaıı ve asker arasında 37 
adedini bulmuttar. 

ı 
Mııır'ın bugünkü ahval için

de kuvvetli bir ordudan mah
rum kalmasının manası yok
tur. 

logiltere mahut 22 Şubat 
tarihinde ilin ettiği ihtiraz 
kayitleri ( reservler) dolayı
sile Mısır'ın müdafaasını uh· 
desine almıştır. Bununla be
raber Mısır ordusunun takvi
yesi lngilterenin menfaati 
iktizasındandır. 

İngiltere imparatorluğu ga
yet geniş yardımlara muh
taçtır. Mısır'ın coğrafi mev
kii, sahillerinin genişliği, 
tabii istihkimlardan mahru
miyeti; kara, deniz ve havada 
kuvvetli olması icap eder. 

Evet İngilterenin deniz 
kuvvetleri muazzamdır. Mısır 
müdafaasına da kifi gelir. 
Bununla beraber M111ır bir 

harp filosuna muhtaÇtır. 
Ordu, ulusun hayati ba

kımından en faal bir ·un-

surudur. Bir devlet ileri ol· 
sun geri olsun, asri olsun 
vahşi olsun, ordusuz yaşaya
maz. Bunu tarih ispat et
miştir. 

Binaenaleyh Mısır hükiı· 
meti, ordunun takviyesi için 
önem versin. Bu hükumetin 
vatanperver ve insani bir 
ödevidir. Ordunun takviyesi 
gerektir. Talebimiz doğrudur 
ve yerine gelinceye kadar 
bu talebi tekrarbyacağız . 
Bütün Mısır ulusunun arzusu 
budur. Mısır ulusu hayatta 
güvenlik içinde yaşamak is
tiyor. 

işine kuvvet vermek için bir 
proje hazırlamaktadır. 

Panslavizm 
P olonyada artık mev

cud değildir 
Varşova guzetelerinden 

"Kurier" son bir yazısında 
şöyle diyor: 

"Biz Polonyalılar Pansla
vizmin ne olduğun çok iyi 
biliyoruz. Onun hakikaten 
mevcut olduğu ve tehlikesi
ni gösterdiği zamanlarda biz 
ona muvaffakıyetle karşı 

koyduk. 
Bugün de ondan korkma-

yoruz, çünki artık mevcut 
değildir. Fakat bununla bizi 
korkutmak için bir tecrübe 
yapılmıştır. Bu suretle ya
bancı politikaların' bilhassa 
Alman politikasının ağına 
düşürülmek istenmişizdir.Da- · 
ha ağır şartlar içinde bulun
duğumuz zamanlarda bile 
tesirini gösteremiyen bu gi
bi tecrübelerin bugün de te· 
sırını gösteremiyeceğinden 

- Ey büyük Hristiyanlık!. 
İslamlar mukaddes salibi ve 
lsa'nın mezarını ayaklar al-

Tütün 

ikramiyeleri 
İzmir Askerlik Şubesi Ri

yasetinden: 
Şubemiz mıntakasında bu-

lunan şehit öksüzlerile harp 

malullerinin 935 senesi tlltün 
ikramiyesinin havalesi geldi-

ğinden, vilayet mektupçulu
ğuoun riyaseti altında teşek

kül eden komisyon marifeti
Je viliyette Temmuzun 11 
inci Perşembe gününden iti
baren haftada üç gün: Per· 
şembe, Cuma, Pazartesi gün
leri yalnız sabahları saat 8 
den 12 ye kadar tevzi olu
nacaktır. ilk Perşembe günü 
Bayanlardan başlıyacaktır. 
Sıra ile bir gün Bayanlara 
bir gün Baylara verileceği 

ilin olunur. şüphe edilmemelidir." 
------------------------------

iz mir defterdarlığından: 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen odun kapu mahallesinde uzun yol cadde
sinde kiin eski 7 yeni 11 eski 2 yeni 2 sayılı maa dükkan 
ve hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün mü~detle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık 
tabsilit kalemine gelme•eri. 8-11-16· 20 2027 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
.fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rü.stem beyin fotoğrcıfhane&i, !:mirde c11 

foıogra/ çekmekle şöhret bulan bir 5an 'at ocağıdır. En 
müşkülpe&ent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj
lardan memnun kalmışlardır. 

Ilamza Rüstem beyin, fotoğraf mıılrcnıcsi salatı ma· 
gazan da muhterem müşterilerinin ince zevklerine göre 
her çeşit malları, foıograr makinel,~rirıi fJUltındurmakta· 

dır, Bir zıyaret her şeyi i&pata kafidir. 
(İzmir - Bqturak caddesi, Refik 

dı.Kudüs'e bücumu11d•• ~ 
paslar gene büyilk bit 
oynamışlardı. • ~ 

Şehirdeki balkın bır ~ 
Saliheddin'in öniiade~ 
çan muhacirlerdi. T~ 
yakınındaki mu~ar et 1 
sağ kalıp kurtulabıJeol 
burada toplanmışlır~•· 'l,f 

Papaslar, kiJiselerıD • 
H . ti 

larını açıp bütün rı• 
ları toplamışlardı. 
kanlarının son damla~ıol I 
dar muhafazaya yeaı•• 
riyor•ardı. 

Kumandan Balya11 o• 
biri idi. 

Salabeddin, bir tı 
kaleye blicum etmekle 
ber, diğer taraftaD d• 
ber göndermişti : t/ı 

- Beyhude yere k•11 

mıyalım. Zavallı halk 
11;1_ 

mesin, şehir harap oJı'I 
Teslim olunuz. lnsaol•'t 'I 
sanda bu kadar vahi' 
küm sürmemelidir · ~ 
Fakat Balyan bu~• . ~l 

olarak evveli elçılerld• 
muş, sonra da ordusu tı· 
raber bir çıkış yap1111\,İt' 
Salih.eddink, ~u. h•~.~ 

sonra artı ıyıce ed'! J 
Mütemadiyen taarruı 
idi. Çelik, parçalıolll_.. of 
maz bir çenber kurdl ~ 

- Ark0$• "81 

Ulusal 

Birlik 
Ctıııdelik aiyual g.,." {)ti 

Sahibi: Haydar Rü~iJ 
Netriyat müdürO: 

Hamdi Nash81 

Telefon: 2176 .- .J • ı'P" 
Adreı : 1z111ır 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

li~ 700 kuruş sene ~~ 
400 .. altı •1 

ilan şar~~ 
Reımi ilblar •.çil~ 
Maarif cemiyeti t ;/ 

bürosuna milr•~ 
melidir. 
Husuıi Uinlar : . _.;.)# 

hanede kararlafP'~ 
Baaıldıjı yer :AN/. 
matbaaıı 
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lzmir ithalat gümrüğO mOdOr· N. V. Olivier ve ştıreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 
log~ttndeo: VV. F. H. Van 81 Lı·mı·ıet vapur G NROYAL NEERLANDAIS KUdMPAkNYAsı 

" A YMEDES,, vapuru 26 temmuz a be lenmekte olup 
liurda d . Kilo Der Zee acentası yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence liman-
}f emır parçaları 121 ları için yük alacaktır. 
li:':a tuğla parçaları 38 Cendeli Han. Birinci kor- "ORESTES,, vapuru 15 temmuzda gelip yükünü boşalt-
Sli r a elek 1 & Ço. don. Tel. 2443 taktan sonra Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
~llç levha 33 DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Ellerman Linyn Ltd. limanları için yük alacaktır. 
P.tn •taınel otomobil dış lastiği 90 " HERMES " vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
li •taınel kayık küreği 3 "VVINFRIED,, vapuru 8 "FLAMINIAN,, vapuru ay Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
li Urda musluklu teneke 3 temmuzda bekleniyor, 11 sonunda Liverpol ve Svven- yük alacaktır. 
ıı urda istor perde 5 k d A R seada gelip tahliyede bulu- SVENSKA ORIENT LINIEN 
11 d temmuza a ar nvers, o-P.t:r a demir soba 196 nacaktır. "VASALAND " motörü 24 temmuzda beklenmekte olup 
P.fli •taıneJ sade ağaç ve camlı kapu 129 ter dam, Hamburg ve Bremen " DRACO ,, vapuru 29 yükünü boşalttıktan sonre Roterdam, Ham burgu, Copen-
kabtaınel demir kapu 42 için yük alacaktır. temmuzda Hull, Anvers ve bage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve Iskandinavya limanları 
ltt&a ile Yer halısı ve kilimi 131 11 ALIMNIA ,, vapuru 20 Londradan gelip tahliyede için yük alacaktır. 
ıı .. ,dtaınel hava gazı feneri 25 bulunacak ve ayni zamanda " BLAALAND " motörü 1 ağustosta beklenmekte olup 
11.. d temmuzda bekleniyor, Ham- '"k" .. b ltt kt H b C h O t P.tn a emir karyola 183 Londra ve Hull için yük yu unu oşa ı an sonra am urg, open agen, an zıg, 
P.fli::aınel demir baskül 29 burg, Anvers ve Bremenden alacaktır. Gdyoia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya limanları için 
li •mel pancur 325 yük çıkaracaktır. Doyçe Levante Liniye yük alacaktır. 
P.t::~a baskül 223 JOHNSTON VVARf EN LI- 11 ANGORA ,, vapuru 13 SERViCE MARITIM ROUMAIN 
a.

6 
•mel ağaç karyola 21 GQrbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

... at NES L TD LIVERPUL temmuzda Hamburg, Bre-a.:ı. •mel merdiven 18 - · " PFLEŞ,, vapuru 15 temmuzda gelip ayni günde Malta, 
1'1uat1 l uoROMORE 14 men ve Anversten gelip tah- B 1 h k d k · liu d ille muşamba minder 25 ,, vapuru Marsilya, ve arse ona are et e ece tır. 
lill rd a baskül 112 temmuzda bekleniyor, An- liyede bulunacaktır. Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
'1~ 1 demir 276 vers ve Liverpoldae yük çı- ' Not: Vurut tarihleri ve Acente mes'uliyet kabul etmez. 
"tıınel bakır tulumba aksamı 31 vapurların isimleri üzerine Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
1 ._ karıp Burgas, Varna, Kös- k · b' k d F il s ı w -"tıı:"'!ıda yazılı eşyalar temmuz 29 ncu pazartesi günü değişikliklerden mes'uliyet şir etı ınası ar asın a rate i perco acenta ıgına muracaat 

İthıl"cag~ndan taliplerin 0 gün sabahleyin saat 9 da İzmir tence, Galaç ve Braila li- kabul edilmez. edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 •• • .. 2663 
ol1111:t gumrüğü satış komisyonuna müracaat etmeleri ilin manlarına yük alacaktır. 

~ 16-19 2047 SER~~~UB~~~ECT ~alılık motör Taze tem.iz llCUZ 
fztnİr İthaf3t gümrüğü müdür· · TUNA HATTI 12 beygir kuvetinde (Dizel) 

)ı\p.'"nden: "DUNA b J ı· markalı az kullanılmış bı'r 1• laA c ll"u " v ıpuru a en ı-
manımızda olup Budapeşte. motör satılıktır. Taliplerin " 

lttGatıt Kilo 
IDel baskül tahtası 204 

~llrd P•ncur 244 
ka Yazı masası 150 

li.;,d •pu ve pencere çerçivesi 1371 
llllat a •andık ve aandalya parçaları 105 

Bratislava ve Viyana için 
yük almaktadır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur . 

• Kitaplarınıza 
Cilt, Hatıralarınıza Şık liyet kabul edilmez. Ji11,d'lllel bir çift kayık küreği 6 

'16at 1 demir parmaklık ve baskül 568 Birinci Kordon, telefon Bir AlbOm, Ve sair 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

flamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 :6ıt:::: :em~r tarmaldık ve kapu 4218 No. 2007 _ 2008 Cilt t,ıeri Yaphr· 

Gıt.111 1 h emır apu 1679 l••-~ll!!!!llllllmll!!lllllllllll!!lllll--• mak isterseniz : ·-
Ptt6ıt e urda lazı masası 51 D O K T O R * YENı KAV AFLAR * •lllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllUllll llllllllllllllllllllllll llllllll 

•ınel hurda koltuk ve iskemle 305 -ı • · · -
..; Pencere çerçivesi 65 Ali Agah ('.arşısmda .14 Numarada -_ zmır yurı mensucatı-
Ulcarıd · · ı · 1 Ç k taJ ki tt ... L a ısım erı yazı ı eşyalar temmuzun 26 ncı per- ocu H88 1 arı Alı• Rıza 

ıe;;;egiinü satılığa çıkarıldığından taliplerin o günü sabah- Mütehassısı M·u_c-ellı'thanesı'ne ugwray-ın-ız. -ru·· rk Anonı· m 81 .. rketı·--
~ollıi ••at 10 dan itibaren lzmir ithalat gümrüğü satşı IJ,.inci Beyler Sokagı N. 68 

~':'•~•u•n~a~g~e;l;m~e~le~r~i~il;i~t~o;lu;n~u~~~~1~6~-1~9~-~W~4;8~~:===Th=l=~=o=n=3=45=2===•=:1~!!!!!!!!~~ Bu mOc~~~ iki ynzbin li~~rm~cile= 
Tl:J R K iYE 

Z:IR1\6.T 
BAN~ASı 

~ 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
)RA~T~bD~Q 

-"'. 

ÔksQrenler! 1\lut-
• = t"eşekklll etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-= 

laka (Okamentol) 

ôksQrQk şekerle- ;; 

rini tccrnbe edi- --t 

niz .. 

. 
Ve Pnrjen :;ıahapın 

en (lstnn bir mns

hil şekeri olduğu· 
Kuvvetli mOsbil 

~ 
~ 

CQ 

nu unutmayınız. 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgQn ~ 
haPıannı Maruf ~ 
ecza dep~larından 
ve eczanelerden 
arasmlar. 

!im ......... __ ........ 

Satılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akıama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehaııeıine m~
caat etmelidirler. 

= fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait § 
- izmirde Halkapmardaki kumaş fubriknsını satın § 
- almıştır. fabrika bOtün teşkilat ve tesisat ve mQs- -= tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- = 

rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- ~ 
mektedir. Her nevi yiln iplikleri, kumaş, batta- ;;; 
niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· 

= line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ;;; 
- Bu mamulat Peştema1cı1ar başında c ki Orozdibak = 
- ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ 
- rika içinde yapılmaktadır. ;;; 
- Posta kutusu: 127 S -
= Telgraf adresi: lzmir;-:Alsancak E = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
muııııııııııııııııııııııııııııııı• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uii 

·-Sümer Banli--
Fabrikalaı·ı mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

\ 
Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

· Sümer Bank yerli mallar pazaı 1 

lzmir şubesinde bulursunuz 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fbri kaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'l'ürk lirası 
lştanbul Bab,e kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 



16 TemmuE 9J~ 

Alman generalleri toplanmışlar ve bir talimatname kaleme almışlardır 

Muntazam Alman ordusunun siyasa 
ile uğraşmasını Bitler de istemiyor 

---~ ~ ....,,.._ ...... _,,,,,_..,,,.,...,.,...,,._ ~_..,...,..,.., 

Bir harb vuku unda muvaffak olmak için, orduda vazife almış Uitler'ci 

kumandan ve zabitlerin, partiden ayrılmaları kararlaştırıldı 
lstanbul 16 (Özel) - Paristen haber veriliyor: ıçıo Hitlercilerin orduya karışması kat'i surette yasak 

~asyonal Caytung gazetesinin yazdığıoa gôre, Alman edilmittiı:. 
ordusunun siyasa ile uğraşmaması için esaslı tedbirler Alman generalleri, Alman ordusunda vazife almış 
alınmasıoa karar verilmiştir. Bu mQnasebetle Alman olan kumandanlarla bnto.n zabitanın, derhal Nazi fır· 
generalleri toplanmışlar ve bir talimatname kaleme kasından ilgilerini kesmelerini istemişlerdir. 
almışlardır. Bu talimatnameye nazaran, harp vukuun· M. Bitler~ generallerin fikirlerini derhal tasvip 

da Alman ordusunun daha muntazam iş gôrehilmesi eylemiştir • 

ltalya 1 _ Koltor bakanlığından Bitler 
Tur k çed en Osman-1ngmz savaşçilar•-Radosta yeni bir 

fırka teşkil 

ediyormuş 
lstanbul 16 (Özel) - ltal

yanların, 12 adadan topla· 
dıklara kimselerle Radosta 
yeni bir fırka teıkil etmek 
istedikleri söyleniyor. 

Venizelist 
Yunan bahriyelileri 

lstanbul 16 (Özel) - Yu· 
nan hükumeti, Venizelos par
tisine mensup oldukları an· 
tılan 600 deniz zabitini azl· 
etmiş ve donanmadan uzak
Jaıtırmııtır. 

Pazarcık'ta 
Bir silahcı dDk· 

kaoı yandı 
lstanbul, 16 (Özel) - Bul· 

garistan'ın Pazarcık kasaba· 
sında bir silihcı dükkanı 
ateş almıı ve 6 kiıi yara· 
Jandığı civar binalarda ha· 
sara uğramııtır. 

Çaldaris 
Haftaya Almaoyaya 

Gidi}'or 
Istanbul 16 (Özel) - Yu

nan baıbakanı M. Çaldariı, 
gelecek pazartesi günü Al· 
manyaya gidecektir. 

· AtatOrk 
Bnsın açıldı 

Mucu, 15 (A.A) - Hacı
bektaılı Hasan yarın, yerli 
mermerden muvaff akiyetle 
oyduğu Atatürk'ün büstü, 
dün köylü ve kasabalı bin· 
lerce balkın, Kırşehir ve 
yakın ilçelerden gelen ko· 
nukların katıldığı bir törenle 
açılmıştır. 

ilçebay Atatürk'ün Türk 
ilinde yarattığı varlıkları 

birer birer saydıktan sonra, 
biiıtün onurunu Kırşehir il
bayına bırakmıştır. 

ilbay söylevinde iılerimizin 
bitmediğini, Atatiirk'ün biis
tüne yaraşan bir Mucur 
kurulmasını dilemiı. yurdun 
ıavga11 için (müdafaa) baı
bakan lmet lnöniinün dedik
leri gibi, yediğimiz ekmeğin 
bir lokmasını uçağa ayırma· 
mızın bir ödev olduğunu 

anlatmııtır. Bundan sonra 
halk büıtün önünden reç
miıtir. 

lıca ya cep kla yuzu B~~n~:~~~ e~t:ski 
lngiliz savaıçılarının delege· 

Klavuzun bOtOn noksanları tamam- leri, bugün Berlinde harp 

lanmış ve basılmağa verilmiştir 
Ankara 15 (A.A) - Kültlir hakkı telif kanununa göre 
bakanlığından : killtilr bakanlığınca Türk 

Türk dili araıtırma kuru· dili araıtırma kurumu adına 
munca hazırlanan ulus ve di- tescil edilmiıtir. 
ğer gazetelerde neıredilen T6rk dili devriminde doğru 
Osmanlıcadan· Tllrkçeye kla- yol göstericilik ödevini ya· 
vuzun katma ve değiştirme pacak olan bu kılavuzların 
v~ dllzeltmeleri yapılmııtır. aatııa çıkmasını beklemek 

Ayni asla göre; gene adı gerektir. 
geçen cemiyetçe bazırlanmıı Okuyucularımızın bu du· 
olan Tilrkçeden Osmanlıcaya ruma olan temiz ilgisinden 
cep klavuzu da baııma ve· ve içlen bağlılığından fai· 
rilmiştir . delenmek iıtiyenlere karıı, .. 

Bu iki cep kılavuzuna il- Ttirk dili araıtırma kurumu· 
gili baıım ve yazım ve ıataı nun kanun yolu ile hakkını 
gibi her türlll telif hakları, aramaıı tabiidir. ...... ·~·• ..... •ttı•------

Köpek 
Bahkları çoğalıyor 
lstanbul 16 (Özel)- Adir· 

y ıdik denizinde g6rtinen kö-
pek balıkları, gittikçe çoğa· 

layor. Balıkçılardan üç kiti 
ve yüzüclllerden bazıları or· 
tadan kaybolmuılardır. Bun· 
ların köpek balıkJarı tara· 
fıodan parçalandığı zannolu· 
nuyor. 

Kasket hırsızı 
Ttirk pazarında seyyar 

kasketçi Mustafa oğlu Tev-
fikin tablasından bir kasket 
aşırmak istiyen tgeçmiıi bo
zuklardan Mehmed oğlu lb
rahim, ciirmll meıbud halin· 
de yakalanmııtır. 

Taymis gazetesinin 
bir makalesi 

- Baştarafı birinci sahifede -

lerin 7 giin oruç tutmalarını 

emreylemiıtir . 
lıtanbul 16 (Özel) - Adis

Ababada büyilk bir heyecan 
vardır. Şehri terketmek isti-
yen yabancı devletler teba
ası, Adis • Ababayı tehlikeli 
bir bölge telikki etmekte"' ve 
buradan bir an evvel kaç
mak istemektedirler • 

lstanbul 16 (Özel) - Ha· 
beıistandan kaçan yabancı 
devletler tebaaıı lıkeaderiye 
ile Kabireye akın ediyorlar. 

Bafrada 
Hava kurumuna yar· 

dım faaliyeti 
Bafra 15 (A.A) - ilçemiz 

de ve köylerde hava kuru· 
muna Dye yazılma işi giln 
ıeçtikçe geniılemektedir. 

•• 
Yağmur 

TOUlne yaradı 
Bafra 15 (A.A) - Tütlin 

tirllnil yağmursuzluk ııkıntısı 
içinde idi. Ürün, üç gllnden· 
bui Bafra çevresine düıen 

feyizli yağ'murlardan faide· 
lenmiş ve ekicilerin yüzünü 
güldürmllıtür. 

Kavga 
Mustafayı yaraladılar 

Kahramanlarda oturan Meb· 
med oilu Mustafa, lsmail 
kızı Zekiye ile Mahmut oğlu 
Ali ve Mahmut oğlu lsmail 
aralarında bir ev mes'elesin
den kavga çıkmıı. Ali, Mus· 
tafayı yumrukla batından, 
lımail de demirle elinden 
yaralamıılardır. Gürültn es· 
nasında fazla korkan ve ha· 
mile bulunan Zekiye'nin ço· 
cağunu diitilrmek ihtimali 
mevcut olduğundan kavga· 
cıların hepsi yakalanmııtır. 

Kahire otellerinin bir ço;u, 
bunlarla dolmuı bir durum· 
dadır. 

ölüleri anıdına bir çelenk 
koymuşlardır. Törende 7000 
kişiden fazla ıeyirci vardı. 
Bundan sonra Hitler delege· 
leri baıbakanlıkta kabul et· 
miı ve bahçede de devam 
eden bu konuşmalar bir ıa· 
at 40 dakika kadar ıürmüt· 
tür. Fon Ribentrop, delege
ler onuruna Kaiserbof ote· 
linde bir öğle yemeği vermiı 
ve yemekte Prusya prenıi 
Vilbelm ile Sakıonya pren· 
si de hazır bulunmuılardır. 

Yunan 
Tebaası Adis-Aha

ba'dan kaçıyor 
Son poıta ile gelen Atina 

razeteleri; Adiı • Ababada 
yıllardan beri yer tutıl!Uf olan 
Yunan tebaasının, Italyan • 
Habeı ihtilafından korkarak 
hicrete baıladıklarını haber 
veriyorlar. Adiı • Ababadaki 
Yunan kolonisi, 30 yıl evvel 
it bulmak llzere Amerika ile 
Afrikaya giden Yunan genç· 
)erinin iltibakile son zaman· 
larda epey bir yekun teıkil 
etmektedir. 
Yunan gazeteleri, bu kadar 

uzun zamandanberi Habeıis· 
tanda yerleımiş olan Yana o· 
laların, Habeı hüktlmetinden 
daima iyi muamele gördtik· 
)erini ve imparator Haile 
Selisenin, Yunan milletine 
çok ısınmıı olduğunu ileri 
silrmekte ve bu kadar Yu
nanlının istirahat ve refahı 
bozulacağından telehbllf ey· 
lemektedirler. 

Takye giymiş 
Mezarlıkbaıı 'nda dolaıan 

Sefer oğlu Rüıtem'in şapka 
kanununa aykırı olarak 
takye giydiği görülmüş ve 
yakalanmııtır. 

Yangın başlangıcı 
Namazgih'ta Bardakçı so· 

kağındaki barakada yangın 
çıkmıı ise de baraka sahibi 
Hakkı tarafından derhal 
söndilrülm61ttir. Ateıi ıön· 
dilriirkea Hakkı'aın elleri 
yanmııtır. 

Hava tehlikesini yok etmek için 

Çiftçi ürününün 
yüzde 3 nü veriyor 

l --·-Musevi yurddaşlar da çalışmağa fe 
oye yazılmağa . başladılar •• 

Yurd ıeverllk lılerlnde dal· karamana gOııerdlklerf bu rtk' 
ma ön ıaf la yGrClyen İzmir ıek ilgiyi takdirle karıılll' ff 

ve 1zmlr çevreılndeld altı il- kendilerini candan kadoJarl• 
bıyhğın özveren çlhçllerloln H 1 hllL · L 0 .J .. ,,. ava e 11.eaı 11.arıııı LW 

mlz ycırekli lzmlr'UlerlD )llfl han ıehllkeelnl önleme yolan· 
da Adına'h çiftçi kardaıları 

ıarafaodın vedlen kararı aynen 
kabul ederek Qç ıene için 
ürGnlf'lrinln yOzde DçOnG hna 
karamana vermek ıaıhhldilnde 
boluodaklarını ıevlnçle haber 
aldık. 

Alnının teriyle ıoladıgı ve· 
rlmll ıopraklaranıo, ıd ve le· 
mlz havalıranın ea VKaıını na 
maı bercu bilen ve bono her 
kakit ve her veelle ile göııeren 
egen( n lemfı ydrekll çiftçileri· 
oln (yard havadan tehlikede 
dlr) ltaretl karıııında han 

tlİ karamana göııerdlklerl 
gDnden gDoe artmakta ıea:;: 
riller ıaıbhOtler devam ellll 

ıedlr. 
b' 

Aldığımız habere gaıeı 

olaeal kıynaımadın geri k•1_.. 
yan Maıe.I yarddaıla11m•• .,.. 
ıanda bGyGk bir faaliyet .... 
lamııtır. 

1 Avukat Amado, nakal j. 

ber Feridun, doktor tnaiJ. fi 
gomelden letekkGl edeD 
komite harekete geçerek J1i 
vl yurddıtlardan henGı ıe 

ve ıuhhGtte bulanmı1aD 

lerl Clye kaydına bıtla111...,. 

---------~~--~ Naldöken cinayeti Ankaralı bisikl 
Baştarafı 1 inci sahijede • 

Zeynel de: 
- Ben borcuma bilirim, 

on lira borcumu da vereceglm. 
Demlııtr. Dakina ıelen 

Zeynel; bakkal Fevzi ile he•b 
görmDı, kardetl Aslı de ayni 
yere gelmlt ve aonra birlikte 
dClklodan çıkmıılardır. 

O ıırada İbrahim, kardaıı 
K.bım, babaları Hıd1r ve Ki· 
ıım'ın kız kmrdaıı Zeliha yol 
tıetClade, Hlerlnln GnClnde otar· 
maılarmıf.. Zeynel ve Aılı 

oradan geçerlerken kız nrme· 
mek: meeeleılnden bunlara dOe 
man olan Kbım ve İbrahim: 

- Ne darayoreonoı! Diye 
bağırmııl11 ve yerlerinden aıç 

rıyarak KAzım'da bir muzer, 
İbrahlm'de bir tabanca, baba· 
lara Hıdır'da bir eopa, Kbım'ıa 
kar111 Zellba'nın elinde bir 
eandalya olduga halde hep bir· 
den Aziz ve Zeynel' e çallan· 
mııiardır. İbrahim ıabaacıyı 
ııeı ederek Aılıl eol memeıt 

altından ağar ıurette yualamıı 

ve karıun belkemlğlnde kal· 
mııtır. Sonradan huıaaeye 

kaldırılan Aılı orada ôlmaıtelr. 

Kbım da mHıerl alet eımtı, 
Zeynel'I gôgıGaden vurmaı, 

mermi ug memeel altından 

glrmlı, ıol memeel altından · 
çıkmıttır. Yaralı Zeynel yere 
yıkalmıı, ayığa kalkmıı, altı 

yedi metre oıakta Cafer çavo· 
ıua evinin açık bolanaa kapı· 

ıındaa glrlb daımaı, orada 
GlmGıtClr. 

Tahkikata gGre ıuçlular clna· 
yııl lılemeğl önceden ıaearla· 

mıılar, huırlınmıılar, kııı ver 
meoıek: Te on lira borç met'ele· 
ıınden iki kardeıl ôldGrmGt· 
lerdlr. Haıan adlı bir tanı .. 
(Şahid) eneli Aılı'le Zeyael'ln 
onda oturanlara bacam ettik· 
lerlal ıôylemlılerelr. 

lbnhlm'ln nlnde yapılan 
anııırmad• kapı eılğl altında 

çileri ~ittiler 
·Ba,larafı 1 inci sabi/-" 
ıikletçilerinin v e bilb 
Kizımın Ankaralılar içi• 
kuvvetli bir rakip olda~ 
söylemiıtir. Burada yapb~ 
rı yarıı için lıtanbuld .. I" 
tirdikleri Jiıtikleria çık.,J
ması için göıterdikleri ~:~ 
ret mıntakamız biıikleti'"~ 
lerinden ne derece çeki• 
lerini g6ıtermektedir. t'. 

Cavid bilbaıu bu aok) 
da temaı etmiı •• 'ı 
takım için lzmir'dea KASI~ 
her halde alacajıaı •• ,.J ... ,. 
yarııta aldıfı aetic••1 ~ 
olduğunu ı6ylemit ve ı:,... 
altındaki biıikletia 1 ı.
elveriıli olmadığında• ,j• 
gence iyi bir biıiklet t• 
Dinden bahsetmiıtir. .,,., 

Mi1afir biıikletçiler b °' 
Aydın'• varacaklar ·~._...., 
dan Denizli yolile Y~~fit 
devam edeceklerdir. ~· 
biıikletçilere yol açıkl•I' 
leriz. 
----------t 

Sarhoş kadııJ• 
Kemer caddeıinde• I~ 

ken bağırıp çağıra• •• 
11 ti'' 

atan Urlalı HliaeyİD kıll ,,,
tice ve namı diğ'erİ L• 1,. 
fazla ıarhoı oldup•d•• 
kalanmıtbr. A 
Kllım'ın maHeri gaaaol~ 
rak balanmoııar. Vık'• 1 ~· 
boı bir tabanca ko•••• .,., 
muıtar. lbrahlm Ba,.'..-' 
yakalanmııtır. Kiıılll ,,ı"
merkeı bGIGgGae ıeılllll ,_,.ı . 
tur. Yar genel Sı••• .. ,,,. 
Saaer tahkikata de••111 

tedlr. tiJI•~' 
Ôıel tahkikatı, k• tt'tt~ 

ba iti daha ev.•~1 b"'fl 
ecllb etmedikler1•1 ~· 
liyildle teıbit et111•lll 

-------------------------M a 1 iye vekaletinden: .ra~ 
1 - 2257 no. lu madeni ufaklık para kanonu•• t• 1 -·· 

devlet alacaklarına 60 kuruıtan alınmakta olan beb• ~· 
'd. ii f. ·~~""" cı ıye g milı ıatınıa tenezztllU hasebile 54 kuruf8 "1"..-
miı ve bu fiat tizerinden kabul edilmeai için malıaad• .li 
tebliğat yapılmııtır. ,fP f'Y 

2 - Cumhuriyet merkez bankaıında beher 11 ';'ı 
meakik ve rayri meakik baJiı gOm&fll 27 k11r"!iJf 
alacaktır. 16-19-22 t72G-• 


