
~luslar sosyetesi başkanı M. 
lıtvioof, ı\lusı;olini ile görflş· 
inek tızere Romaya gitmekte 
olduğu hakkındaki haberi 
Yalanlamaktadır. 

• ULUSAL 

lımirde çıkar, akşamcı ıiyasal gazetedir 

• Bulgar komitecilerinin Yu· 
nan hudutlarında dolaştıkla
rı görftlmfiştOr. Hudut mu· 
hafızlarımız tertibat almış· 

lardır. 
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ı ltalya • Habeşistan anlaşmazlığı son safhada Deuiz Manevraları 

tııparator; Habeşistan'ın hütünlüğü-(Donanma haftası) 
lliisonunakadar koruyacağız,Diyor hazırlıyorlar 
Italya BaŞbakanının, dünyaya karşı verrliği söYfev, hukuk pren

... siplerine aykırıdır. işi tatlıya hağlıyacaklar galiba 
Yunan donanması, 

rın ikinci safhasına 
manevrala
başlamıştır 

cek bir limana karııhk bı
rakmıya hazır olduğu arazi 
parçasının Ogadenin bir k11-

. mı olabileceğini söylemiştir. 
İmparator iki İtalyan sömür
gesini bir birine bağhyacak 
bir demiryolu yapılması bı
rakığını (imtiyazını) ltalyaya 
vermeğe amadedir. Mamafih 
imparatorun fikrince bu 
mes'elenio ayrıntılarını (te-

- "M. Mussolin'inin son di
yevleri kimseyi hayrete dü
şürmemiştir. Y aln1z bütün 
dünyaya karıı söylenmiş olan 
bu diyevler, arsıulusal hukuk 
prensiplerine aykmdır. An
Jaımazlığın barıı yolu ile 
halledilmesini istemekle be
raber, Habeşistanın bütiin
lüğünil ve erginliğini sonu
na kadar korumaya karar Cell Dogu Afrika'sında Masana kale.si 

tere, ~re 18 (A~)- lngil· ve şimdi incelenmekte olan 
Yettai k•ııaa ve uluslar sos· iki istidaya mlisaid cevab 
lel'İlle ıc0"•eyinin öteki üye- verilmesi muhtemd görül-
4 Ao..'. OQıeyin 25 Temmuzla mektedir. 
ii • .. •toa 1 ' T . ~ıeı arasında yapaca- mparator uo ay mıse 
h,ıa, toplanbya katılmağa 
ditu ... ~1~•ları telgrafla bil- beyanatı ; 

811 t•r. Londra 18 (A. A) - Ha· 
bt, 0Plıııtıda ltalyan. Ha· beı imparatoru Taymiı :·ga
tekı;lllııınaılığı görüşille- zetesinin bir aylarını kabul 
Af-.. ' ederek kendisine diye vde~ 
~i . 80lini, logiliz eı: bulunmuıtur. 

8t ile Ö • imparator denizde •erile-
l,,d g rftştft : 

l'" .. ~·· 171(A.A) - ltal-1 
~tilte •beı anlaımazhğı, 

Litvinot 
M. Mussolini ile '°litai re tlçiai ile M. Muı-1 

~Pıı.:'k••ııda dün Roma' da görftşmiyecek mi? 
~"ı&ıa11 oııuımaların me•-
Otab. teılcil etmiıtir. Bu 

A -,Qalltr • ı· 
~ "'li,.Ab gıı ı olmuıtu. ·'''k ti . ~b~daki lngil!z 
'ill~ 'l Çıaının Habeıistan a 
lı.. 11&11 
"'~t•t catına dair Habeı 
)' "' oru ·ı l Ptıiı 1 e bir konuıma 
1 ~-,~•kkındaki haber 
'tiJiı lıtııt berkitilmemiıtir. 
~tı 11._ faıneti silih ihra
ıt 'l(tri 
l ~)"'-illa De biç bir ambargo 
'tG i . Itır. ihracat özgür-

çı, lıtikumet verilen 

~. lt Papa 
S•t1ı lır~na en hllyllk 

nışanıuı verdi 

t_l>o. [ 

~ "t'bb~~ 11 
nci Pi 

L.' 1\ •~ 19 (Özel) 11 
b"lı l r ra1ı1 
ıı~ • ~bruıı • cumur baş-
~· -•tt._1"" ' en büylik sa-
"11 il' 111 Ve • 
~~,6•tt111 • rınııtir. Papa, 
\ı' ç kiıil•lbdiye kadar yal· 
~ -.,.1\•tJat Ye Vernıiıti. Birin
~ ~ ikı,, u·?·' cuınur baıka
\.' llç&~c~ ıaciıi ltalya kra

ltalya veliahtı-

Jf. Litvinof 

lstanbul, 19 (Ôıel) - Ruı 
dış iıleri bakanı M. Litvinof, 
Roma'ya giderken Prağ'dan 
geçecek ve Çekoslovakya 
dış itleri bakanı M. (Benea) e 
iadei ziyaret edecektir. 

Roma 18 (A.A) - Ulus
lar sosyetesi konseyi baıka-
nı M. Litvinofun M. Musso
lini ile görüşmek için Italya· 
ya gitmek üzere yolda oldu
ğu hakkındaki haberi yalan· 
la maktadır. 

Lıızitanya 
Vapurundaki altınlar 

aranıyor 

Istanbul 19 (Özel)- 7 Ma
yıs 1915 tarihinde denizaltı 
gemileri tarafından batmlan 
Luzitanya vapurunda araştır
malar baılamıştır. Bu vapur· 
da külliyetli miktarda attın 
bulunduğu söyleniyor. V apu
run batmıı olduğu tamamile 
teabit edilmiıtir . 

Ha~e~; ~mparatoru Haile Selt1se 

ferruaiİİıı) - kurtarma zordur. 
Esaretten bahsen impara

tor, esarete Italyanın Afrika 
sömürgelerinde göz yumul
duğunu söylemiıtir. 

lparator sözlerini ıöyle bi
tirmittir: 

- t<Eğ .. r İtalya harp ilin ede

cek olursa, Habeıistan harb 
edecek ve ayni zamanda u
luslar sosyetesine baı vura
caktır.,. 

El Abram muhabirine 
neler söyledi : 

Kahire 18 (A.A)- Habeı 
İmparatoru El Abram gaze
tesinin bir aylarına diyevde 
bulunarak Mısır hük fımeti 
Italyan süel uçaklarının ken-

verdik.,, 
imparator Habeş devlet 

adamları arasında an'laımaz
Jıklar olduğunu .da yalanla-

mııtır. Elli kruvazlJrii 

Habeşlerin taarruzu: Istanbul 19 (Özel) - Yu- recek ve donanmanın Fali-
Roma, 18 (A.A) - Eritre nuan donanması, manevrala- rona avdetinden sonra 

topraklarına geçen bir takım rın ikinci safhasını ikmal Yuoaoistan'ıo (donanma haf
çapulcular bir çok çoban ka- etmek üzere dün ögw leden tası) büyük tören ve şenlik-

lerle kutlulanacakt.r. 
dın ve çoçuk öldürmüıler ve sonra F alirondao çıkmış ve ' Yunan denizaltı gemileri 
4000 hayvan aıırmışlar ve Adalar denizine doğru açıl- ile deniz tayyareleri, bugün 
lnr esir almışlardır. Kasaba- mııtır. Manevraları, Elli llru- Adalar denizinde manevra
dan gönderilen ltalyan kuv- vazöründe bulunan Amiral 
vetleri, bu çapulcular sınırı Sakelardopulos idare etmek
aıtıktan sonra oraya vasıl tedir. 
olmuılardır. Manevralar, bir hafta sü-

larla meıgul bulunan donan
maya iltihak edecektir. Do
nanma, Sakız ve Midilli 
adalarına kadar gelecektir. 

------••• ......... ·---------
Başbakanımızın sevahatleri 

ti 

ismet lnönü, Ermenistanda 
s_amimiyetle karşılandı 

Türkiye Comhuriyeti ile Sovyet ittihadı 
arasında çok dostane görüşmeler oldu 

di havalarından geçmesine 1 

müsaade ederse, bunun dost· 
luğa uygun olmıyan bir ha
reket olacağını söylemiştir. 
İmparator Italyanların kendi 
Müslüman ve diğer tebaası 
arasında nifak çıkarmağa 

muvaffak olamıyacaklarını 
ıöylemiştir. 

dığından başvekil muavini 
muvakkat baıvekil sıfat ile 
ve ittihadın Sovyet Erme
nistan 'daki diplomatik ajanı 
ve Sovyet Ermenistan bü
k um etinin ziraat komiseri ve 
sulama iıleri şefi ve hudud 
livası kamotanı ile Poli tek
nik mektebinde profesör, 
mühendisten mürekkeb bir 
heyet hudud üzerinde baş
vekilimizi ziyaret ve refaka
tındakilerle beraber davet 
etmişlerdir. 

Bu davet üzerine karıı ta
rafa geçilmiş, Serdarabad 
barajı ve haz1rlanan salona 
gidilerek birlikte sabah ye
meği yenilmiştir. lmpar ıtor demiıtir ki : 

Avusturya 
Gazeteleri bayrakları· 
na kartal konmasını 

istiyorlar 
Viyana - Gazeteler, es

kiden olduğu gibi Avusturya 
bayrağına kartal resminin 
konmaıını ve bu husus için 
hemen bir yaıa çıkmasını 
iıtiyorlar . 

Ba~bakanmıız bir 

Sarıkamıı. 18 ( A.A ) -
Dün sabah Eiirdir'den ha-
reket eden baıbakan ismet 
ınönü, Hariciye Vekili Araı 
ve yanındakilerle Karak61e'de 

tetkik se)'ahatındu 

Serda;abad barajını tetkik 
etmiı ve Aras, telvegnin 
hudud teıkil ettiği Sovyet 
Ermenistan cumuriyeti~in 

baıvekili Tifliı'te bulunma· 

Kabul çok yürekten olmuş 
Türkiye cümuriyeti ile Sov
yet ittihadı arasında kuvvetli 
yakınlık ve komşu Sovyet 
Ermenistan Cümuriyetile a
ramı:ıdaki iki komşuluk mü~ 
nasebetleri hakkında çok sa· 
mimi görüşmeler yapılmıştır. 

İki dost Cumuriyetin bü
yük şefleri liyık oldukları 
büyük senalarla yadedilmiş 
ve devlet adamlarının ııhhat· 

·Devamı 4 üncü Sahifede· 
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Bir haha, 1 sını v10 dört 
asıl k~esti ço u n· .. " 

Kafaları gövdelerinde a~·rılmış beş cesedin teşkil 
ettiği kanlı ve çok feci manzara 

Son posta ile gelen Paris 
gazeteleri, Belçikanın Lihter 
kasabasında vukua gelen 
çok feci ve kanlı bir hadi
sede., bahsediyorlar. Bu ha
disenin tafsilatı şudur: 

" Belçikanın Libter 
kazası mektupçusu 59 yaş
larında Zavviyet Berk, ge
çen Cumartesi günü öğleden 
sonra kazadaki polis kara
koluna müracGat etmış ve: 

- Karım la çocuklarım öl
dü. Evime g :diniz ve lazım 
gelen muameleyi yapınız. 

Demiştir. Bir gece evvel 
bütün aileyi bir arada ve 
sapa-saglam gören polis ko
miseri, bu haber üzerine 
şaşa kalmış ve lıemen mek
tupcur. un e\•ine koşmuştur. 
Polirı komiseri, refakatin

deki polislerle eve g idince 
kapıyı açık bulmuş ve kori
dordan geçerek b:rinci oda
ya girmiştir. Bu odada, mek· 
tupçunun karısı, kafası göğ
desinden ayrılmış bir bdde 
kanlar içinde yahyordı1. İkinci 
odada, biri 10 ve diğeri ~2 
yaşlarında iki erkek çocuk 
evveJa urganla bcğulrnuş ve 
sonrada kafaları kesilmiş 
.kanlar içinde biruh bulunu
yordu. Üçüccü odada ise, 
9 yaşlarında Margrit ve 13 
yaşlarında Roza adında iki 
güzel kızın kafaları balta il~ 
kesilmişti. Evın her tarafı, 
yataklar ve dıvarJar, kana 
boyanmış idi. 

5 kişinin, henüz fışkırmış 
olan kanları, orta~ığı mezbe
haya çevirmişti. Polis komi· 
seri, tüyleri ürperten bu ha· 
dise karşısında ne yapaca
ğını şaşırmış ve mektupçu
nun yakalanması iriu emir 
verdiği gibi, kaza kaymaka
mı ile müddeiumumiyi ve 
tıbbiadliyi çağırmıştır. Ka
zc kaymakamı, kan içinde 

l(ral 
jorju lıPman ge
tirmt~k istiyorlar 

Atina Reyiamdan vaz 
geçilerek Yunan kralının bir 
an evvel getirilmesi için Yu
nan içtimai teşekkülleri ta
rafmdan başbakan Çaldaris 
de Kondilise ve parlamento 
başkanına verilmek üzere bir 
mahzar hazırlandığı söyleni
yor. Mahaza bunun nazarı 
dikkata almmıyacağı ve ka
rar mucibince ikinci Teşrinin 
15 inde rf'yama müracaat 
olunacağı söyleniyor. 

~~~------~---~~~-Selauik 
Panayırına davet 

ediliyoruz 
Yunan hükumeti, hükiime· 

timize gönderdiği bir tezke
rede ' memleketimizden onun

yüzen cesetlerin karşısında den korkunç bir tahsil has-
itidalini güç zaptedebil- talığıdır. Bu hastalığa maruz 
miştir. kalanlar, kan dökmeğe çok 

Tıp adliyesinin verdiği ra- mütemayildir. 
pora göre, mektupçu Zaviyet Hadise, Lihter'de çok bü· 
Berk, ansızın dimaği bir yük bir teessür uyaodırmış-
bubran geçirmiş ve neticede tır. Kaza halkı, çok sakin 
bu cinayetletleri işlemiştir. ve ailesine karşı fevkalade 
Katil mektupçunun uğrad ı ğı müşfik olan mektupcunun bu 
imaği buhran, insanları dai- halinden teessür duymak-

ma böyle hadiselere sevke- tadır. 

~~~~~~------------~~~~~-
Hal kevi şampiyonları karşılaşıyor 

Tiırliiye birincilik
leri lılmirde olacali 
BöJge atletizm birincilikleri gelecek 
Cumaı·tesi., Pazar günleri yapılacak 

Evvelcede haber ven:tği
miz gibi Manisa şampiyonu 
ile İzmir şampiyonu önü-

müzdeki Pazar günü arala

rında temsili bir müsabaka 

yapacaklardır. 

fut bol mevsiminin ilerle-

miş olmasına binaen mınta

kamızda resmi müsabakalar 

tatil edilmiş ise de, son 

gelen lstanbul spor mec-

mualarında Türkiye birinci· 

liklerinin İzmir'de yapılacağı 
haberi, şampiyon takımları 

pek haklı olarak çalışmağa 
mecbur bırakmıştır. F ede
rasyonun bu husustaki ka
rarı hı:nüz resmen bildirilmiş 

olmamakla beraber Türkiye 

16,30 da karşılaşacaklardır. 

Şimdiye kadar yaptıkları 

maçlarda kendi muhitlerile 

gayri federe gençliğinde iyi 

bir ilgi uyandıran bu iki 

şampiyonun karşı karşıya 

gelmesi kaydedilmeğe diğer 

bir mahiyettedir. Mütec.ddid 

maçlarda bir-birlerini yenen 

ve berabere kalan ve niha· 

yet biri lik ve diğeri de 

kupa şampiyonu olan bu 

iki takımımızın hakiki kuv-

vet ve kabiliyetini anlamak 

noktasından bu maçta çok 

entresandır. 

4tlf·tizm birincilikleri 
935-936 senesi İzmir atle-

birinciliklerinin Ağustos ayı tizm birincilik müsabakalaıı 
içinde yapılmasını kat'i bir gelecek Cumartesi ve Pazar 
şekil almış gibidir. günleri tanzim edilen iki 

Bu kararı nazarı dikkate günlük programı aşağıda 

alan Izmir ve Manisa ,şam- yazıyoruz. Müsabakalara tam 
piyonlarının gurub şampiyon- saat 17 de Alsaocak saha-

luğundao evvel bir-birlerile sında başlanacak ve 29 30 

temsili ve deneme mahiye- Temmuz Cumartesi ve Pa· 
tinde bir maç yapmaları iyi bir zar olmak üzere iki günde 

ilgi ile karşılanacakbr. 

Sakarya takımı Manisa'nın 

en genç ve müfid elemanla

rından ibaret bir takımdır. 

Teknik noktasından da Ma

nisalı çocuklar cidden iyi 

bir varhktarlar. 

Manisa 'lıların birincilikler-

den evvel takımlarının oyun 

kabiliyetini anlamak itibari

le yapacakları bu temas 
kendileri içio iyi bir hazır· 

lık olacaktır. 

Bir bafta evvel tayyare 

kupası finalinde Göztepe'ye 
galib gelerek kupayı alan 
Altıoordu'nun, yeni yılın ilk 
temsili maçında alacağı ne
tice merakla bekleniyor. 
Knmızı ~ Liciverdliler bu 
maçta bize, Türkiye birinci
likleri ıçın bakalım nasıl 
fikir verebileceklerdi. 

Halk evi 

bitecektir. H.lkemlik vazife-
sini görecek olan arkadaşlar 
şunlardır. Sadi Agah, Gazi, 
Cahid, Said, Fehmi, Vahap, 
Ahmed Özgirgii!J İsmail 
Hakkı, Muzaffer, "İzmir-
spordan" Adil Boğa. 

Birinci giln 
29· 7-935 Cumartesi 

100 metre seçme 
800 n n 

Yüksek atlama 
10,000 metre mukavemet 
400 metre seçme 
Sırıkla atlama 
200 metre seçme -
Uzun atlama 
Disk atma 
4 X: 400 Bayrak 

ikinci gOu 
30· 7·93l Pazar 

110 metre manialı 
100 ,, final 
3 adım atlama 
200 metre final 
Gülle atma 

cu Selioik panayırına" iştirak Şampiyonları da karşıla~nyor 400 metre final 
etmek istiyenle re yüzde elli Bu temsili maçtan evvel 
nisbetinde tenzilat yapılaca- şehrimiz Halkevi Jik ve ku -
ğını ve pasaportlar için vize pa şampiyonları olan Borno-
masrafı alınm ıyacağım bil- va ve Aydın demiryolu ta· 
dirmiıtir. kamları, Pazar ıünü ıaat 

5,000 metre mukavemet 
4X 100 bayrak 
Cirit atma 
1,500 mukavemet 
Balkan bayrak 
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19 Temmuz - 1935 azarı· 

Tefrika No. 105 O~ 

Kudüsiin zaptı bir Miraç gecesine tesadnt ediyor 
O akşanı bütün minaı-ele .. de Sala veriliyordu·· ~ar 

Salabeddinin gözlerinden ki, ken~ini~e İsa.nın .Ye! !ü~ - İ~~e en büyü~k~ ~/ 
lnvılcımlar fırlayordu . zündekı mumessıllerı susunu kulu duşmanl. Ç te de~ 

- Halkı sürüklemek hü- veriyorsunuz. Neden dünya binde ibtırasa, ser\'~ 0~ ~ 
ner değildir. Marifet onu işlerine karışıyorsunuz? Bu debeye karşı en \<UÇ d•ııı 
kurtarmaktır. harbı yapan, bütün Avrupa· temayül yok .. Bu 11~ '

0 
,r 

· Bır Papas atıldı. yı buralara kadar sürükliyen Demişlerdi.. Hristıy•~ t•' 
- Ya Emir, bizim suçumuz siz değilmisiniz? kerler, silahları alınar• ~tt~ 

yok!. Bunları Balyan yaptı? Papas, taş gibi, şeytan bur tabur kalenin ıoo ~ 
Salaheddin, papasa doğru çarpmış gibi, donmuş, kal- I . "t" u"lüyor, oe yer erıne go ur 

bir adım attı: mıştı.. 1 ı du 
- Alçak, korkak herif!. Saliheddin, yanında duran ret a tına a ınıyor .,·esi ti 

H lk •ıAh ıoa ı Balyan bir askerdir. Çarpış- kardeşine baktı: a , Si a nam ao8' 
mag· a mecburdur. Fakat siz - Bu adamları muhafaza sa, hepsini kapılarııull ...JJ 

Doğum 
Gazetemiz mürettiplerin

den Mehmed Şeran'ın bir 
kız çocuğu dünyaya gelmiş· 
tir. 

Yavrunun uzun ömürlü 
olmasmı diler, ana ve baba
sını tebrik ederiz. 

Teşekkilr 
Doğum esnasında büyük 

bir dikkat ve ustalıkla ha
reket ederek eşimin kolay
lıkla doğurmasını temin eden 

Bornova eski Uray ebesi Bayan 
Hayriye Nesri.1 1e candan te
şekkür etmeği bir borç bili-
rim. 

(Ulusal Birlik) gazetesi 
mürettiplerinden 

l\lehmed Şeran 

İzmir sicilli ticaret 

memurlnğunflan: 
(Şükrü Özcan) ticaret un

vanile lzmirde Gazibulva· 
rında 10 numarada üzüm 

ve sair mallar üzerine tica· 
ret yapan Şükrü Ôzcaoın 
işbu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre 
s:cilin 1444 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olu-
nur. 

1 • • 1 • e: k'11'" 
altına alın. Halka söy eyın, bırakmış ve ev erıD b~ 

evlerine dağllsıo, herkes k)- mıştı. Minarelerden tek ~ 
lıcıoı, sila~ını sokaldar.a. b~- yükseliyordu. Sok•~~fl' 
raksın. Duşman aske~ını bır Türk atlıları dolaşıyord / 
yerde kapayın. Kalegın et- hadise k•Y4 
rafını iyice çevırıo. Asker rib, yeni bir 

· r a hiçbir tarafa saldırmasın. mış 1 • • "'İ I 
Yarın sabah konuşuruz. Kalenin zapdedıld~!ııbed' 

Soora birden-bire hatır- nün ertesi sabahı, irıııif 
ladı: din, Kralın sarayın• g dl • ,o 

- Bu gece, miraç gecesi. ti. Bütün beyler, kulP d•-
Minarelerde sala verilisinl )ar ve ordudaki dill • 

vaziyeti idare et. ları toplanmışlardı. 
Ben biraz rahatsızım! 
Fi hakika Salabeddini Ey· Salabeddin sordu: d•1'~ 

- Biz - dedi • • ... oı~ yubi, gine basurdan rahat- d I•" 
1 yalnız kendi din aŞ 4oe' 

sızdı. Yanındaki atlllar a . k . . dili fıf 
k b 1 b •tt' O · kendı n ımız açın ,o~J . 

ay 0 u gı ı. geceyı bir devlet değiliz . lotb,i 
nerede geçirdiği belli de- er .ıı 

karşı geniş bir OJ ..ı,ı•· 
ğildi. ı Jl 

Başka bir kumandan, baş· ve şef kat duyuyoru · feo' 
ka bir hükümdar muzaffer onların bize yaptıkl.:;ıi ~ 
olsaydı, ilk iş olarak kralın lıklara ve kardeşler• 1..,,11 
sarayına gidecek, mahzenleri navarca boğazlamış 0 

0oıl 
açtıracak, nefis eski şarap- rma rağmen affunııı f•~~ 
lardan getirtecek, askerine dan esirgemiyoruz. d• bil 

muzaffer bir orduouD 
yağma kumandası verecek, takım haklar1 vardır· 

1
, if1 

kan, şarap içinde bu zaferi d k Ço• ·~ 
Küdüs'ü al ı · ,dr 

kutlulıyacaktı. Ve halk ta, Hristiyao oirıe~· 
Bu vaziyet, Hristiyanları b' • ı:ıı e• ./ 

da, tabiatile ızı ol•' 
bile şaşırtmıştı .. Papaslar tit- mizdir. Bunlara c• e l 
remişler; bağışlıyacağız. Fakat 1;dııoo' 

D O K T O H • kabilinde?. Yani 
0
rJ0 1 

zafer hakkı ve onla j/ı 
Alı. Aga" h · ·.,o• best bırakılması ıçı ? 

Çocuk Hastalıkları "ıı · Jt 
yeceğiz, ne alac•f a.ıerv 

Mütehassısı Saliheddin'in bu. •bit l 
ı . - .. h .. - ,,.inci Beyler Sokağı N. 68 den sonra harareth be Jıl 
ugu resmı mu uru ve I 7'efo/on 3452 B 

1 
, .. ,. r 

___ .:..._!F~·-T~e~nı~· k~im~z~a~sı~-~!!!!~!!~~~~!!!!!•~ zakere açıldı. 81 
91111 ·~ 

İzmir siciJJi ticaret memur-

lznı.ir ithalat gümrüğü 
lüğüoden: 

m Üd Ür
• ses çıkarmıyorlardı. ,,f~' 

intikam alınması t• r 
idiler.. ıı•4' 

Kilo 
Hurda demir parçaları 121 
Hurda tuğla parçaları 38 
Hurda elek 1 
Süç levha 33 
Müstamel otomobil dış listiji 90 
Müstamel kayık küreği 3 
Hurda musluklu teneke 3 
Hurda istor perde S 
Hurda demir soba 196 
Müstamel sade ağaç ve camlı kapu 129 
Müstamel demir kapu 42 
Köhne yer bahsı ve kilimi 131 
Müstamel hava gazı feneri 25 
Hurda demir karyola 183 
Müstamel demir baskül 29 
Müstamel pancur 325 
Hurda baskül 223 
Müstamel ağaç karyola 21 
Müstamel merdiven 18 
Müstamel muıamba minder 25 
Hurda baskül · 112 
Hurda demir 2"16 
Müstamel bakır tulumba aksamı 31 

Yukarıda yazılı eşyalar temmuz 29 ncu pazartesi günü 
satılacağmdan taliplerin o gün sabahleyin saat 9 da İzmir 
ithalat gümrüğü satış komisyonuna milracaat etmeleri ilan 
olunur. 16-19 2047 

Müzakere öğleyed' 
·ı •· sürdü ve karar qtr• :r ~ 

- Arka.~'~ 

Ulusal 

Birlik 
•• ,., ... _J 

(;Qndelik ııiyaeal ~·dil ~ 
Sahibi: Haydar Ruş 

Netriyat müdUrİİ: 
H d . Nü:ı!ıe' am ı 

6 
Telefon: 277 i1'~ ., 

Adreı : 1zı:ııı 

Beyler sokağı 
Abone şartları : Jilı 
700 kuruş sePe it~ 
400 " altı •f 

•ıA rtlııtJ 
ı an şa .. ., : 1 

Resmi ilinlar ı.çJ d"'-. et• ır Jıl' 
Maarif cerıı•Y t "" 

bürosuna oıilr•~' 
melidir. id,ı" 

Hususi ilanlar : ,1Jıt fi 
hanede kararlatt• OO" 
Basıldığı yer :AN~ 
matbaası 
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1 Z.irCJC.l DANKASI 1 

v. 

Olivier ve şnreka· 
sı Limitet vapur 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

"FLAMINIAN,, vapuru ay 
sonunda Liverpol ve Svven· 
seada gelip tahliyede bulu· 
nacaktır. 

" DRACO 11 vapuru 29 
temmuzda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Loodra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Doyçe Levante Liniye 
" ANGORA " vapuru 13 

temmuzda Hamburg, Bre· 
men ve Anversten geJip tah· 
liyede bulunacaktır. 

Not: V urut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

~atılık molör 
12 beygir ikuvetinde (Dizel) 

markalı az kullamlmış bir 

motör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatlar1 

ilan olunur. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

"ORESTES,, vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda 
Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için yük al•· 
caktır. 

" GANYMEDES,. vapuru temmuzda bekl enmekte olup 
yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köstcnce 
limanları için yük alacaktır. 

11 HERMES " vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg l i manları için 
yük alacaktır. 

"GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 
kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Uman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
" VASALAND ., motörü 30 temmuzda beklenmekte olup 

yükünü boşalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen
hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve lskandinavya limanla
rına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ALBAJUL YA" vapuru 19 ağustosta g elip ayni günde 

Malta, oapoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla_ tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şırKeti binası arkasında FratelJi Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

: .. 
Taze temiz ı cuz 

' ,,.. . . :~~ ~ ~ ı. .• ,, ....... ,.. ..:.,. .. "' ....... "~ • 

------ilaç 
-------Her türlü tuvalet çeşitleri lzlllir ithalat 

lo" günden: 
günırüğü müdür- N. 

vv. ~.,. H. Van • Haı11di Nüzhet = = fa 
"2üstct 

nıeı baskül tahtası 
li '' Pancur 

Urda Yazı masası 
,, kapu v . . fi,, e pencere çerçıvesı 
'"'da "Ü sandık ve sandalya parçaları 

li stanıet bir çift kayık küreği 
1.ırda d • Pdu eoıır parmaklık ve baskül 

t.fn starnel demir parmaklık ve kapu 
atanı 1 d • ..,.. e emır kapu 

Usta 1 
Pv1G ille hurda yazı masası 

stanıeı hurda koltuk ve iskemle 
y Pencere çerçivesi 

Kilo 
204 
244 

150 
1371 

105 
6 

568 

4218 

1679 
51 

305 
65 

ukıtrıd . . 1 • 1 
fttııbe .. a ısım erı yazı ı eşyalar temmuzun 26 ncı per-

ltyj 2'Unü satılığa çıkarıldığından taliplerin o günü sabah

korıı~ •aat 10 dan itibaren İzmir ithalat gümrüğü satşı 
'•Yonuna gelmeleri Hat olunur, 16-19 2048 

Maliye vekaletinden: 
dt~l - 2257 DO. lu madeni ufaklık para kanonuna tevfikan 

et al ı_ 
Cİdi aca~larına 60 kuruştan alınmakta olan beher me· 

Ye gü .. f 
lbit aıuş iabnm tenezzülü hasebile 54 kuruşa endiril· 

ltbJ·~e bu fiat üzerinden kabul edilmesi için malsandıklarına 
1Rat 2 Yapılmıştır. 

llıtsk- Cumhuriyet merkez bankasında beher gram safi 

lllııca~k ve gayri meskük halis gümüşü 27 kuruşa satın 
~ 16-19-22 1720-2134 

l~llı. . 
1 ır vakıflar diı"ektörlüğünden: 
tarei . 

tt14 b lrlÜecceleden tahakkuk etmiş olan 250 lira 66 ku-

ll:ltaık Orcunu bugüne kadar ödemiyen vetJaraya çevrilecek 

'•ııcı( td eşyası da olmadığı anlaşılan Raşel-Aşele ait Pa

lbt1k,~tda 1-1 eski ve 3 yeni numarala dükkanın icarat ve 

2o te •atı vakfiyenin memurini vakfiyece tahsili hakkındaki 
•ııı, kllırnuz 330 tarihli kanun uyarınca haczine ve satılma
~cr,,~~ar verilmiş olduğundan almak istiyenJerin 25-7-1935 

"'kıfJ e günü saat 14 de yüzde 15 depozito akçesile 
b ar d' İldirili •rektörlüğündeki satış komisyonuna gelmeleri 

r. 11-15-19-23 2066 

Q~ttıza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme mağazası 

IJflttıı-a R" 
foı0{;r<l/ usıem beyin foıoğrafhane-sı, Jzmirdc en 
~ktıl çekmekle şöhret bulan bir ~an 'at ocağıdır. 
4ı,.du,. Pescııt olanlar dahi, burada çelctirdiklcri fowkraJ· 

11,,._ llıertuııuı kalmışlardır. 
g '""'''Z°(l R. N 

~ fııcıs-ı d "-'lenı beyin, f otoğraj mul.renıesi saıau mu· 
e,. Ceşiıa muhıercm müşterilerinin ince zevklerine gör~ 

du-, n· nıall(.Jrı, fotosrar makiTıelerini bulundurmakta· 

1 
,,. ·ıy 

( ~· ~ arcı her şeyi ispata kafidir. 
ır · Başturak caddesi, Refik 

Kitaphırını7.a 

Der Zee Cilt, Hatıralarmıza Şık 
Sıhhat Eczanesi 

~ 
~ 
55 
fi§ 

& Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 

"HERAKLEA,, vapuru 22 
temmuzda bekleniyor, 25 

temmuza kadar Anvers, Ro· 
ter dam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 
" DERINDJE ,, vapuru 5 

ağustosta bekleniyor, 8 
ağustosa kadar Anvers, 
Rotterdam, Hamburg ve 
Bremen için yük alacakhr. 

" ALIMNIA " vapuru 10 
ağustosta bekleniyor, Ham· 
burg, Anvers ve Bremen 

liınanlarana yük çıkaracaktır. 
SERViCE DIRECT 

DANUBIEN 
TUNA HATTI 

11TISZA 11 motörü 31 tem
muzda bekleniyor, Buda· 
peşte. Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

"BUDAPFST,, motörü 10 
ağustosta bekleniyor, Buda· 
peşte, Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur~ 
ların isimleri üzerine mes'u· 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Tütün 

ikramiyeleri 
İzmir Askerlik Şubesi Ri· 

ya setinden: 
Şubemiz mıntakasında bu· 

lunan şehit öksüzlerile harp 

malfıllerinin 935 senesi tütün 
ikramiyesinin havalesi geldi· 

ğinden, vilayet mektupçulu-

Bir Albnm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

Raşturak N o: 3 7 =•111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

_lzn1ir y ·· ı m nsucatı 
- - Ali Rıza - - -

Mücellitbanesine uğrayınız. =Tür oniı11 sirl(eti 

Çarşısında 34 Numarada 

.:> -

• Bu mficsscse, iki yoz bin lira crınaye ile -

•·Ô~ks•il•r•eı•ıl•e•r!-l\•1uat~-~-- tcşekknl etmiş ''e Di Oryental Karpet l\fanu-_ 

laka (Okamcntol) 

Oksflrnk şekerle- .. ;a 
rini tccrnbe cdi-~ 

niz .. 

Ve POrjen ~ahapın 

en nstnn bir mns 

biJ şekeri olduğu
Kuv,rctli mfishil 

nu unutmaymı.z~ 

istiyenfcr Şahap 

~ 
CtS 

CQ 

Sıhhat snrgnn 

haplarını Maruf ~ 
ecza dcpolarmdan 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

= fakçörers Limited (Şark balı) şirketine ait _ 

_ lzmirdt Halkapınnrdaki kumaş fobrikasım atm -

ahnıştır. Fabrika bOtno teşkilat \ ' C tesisat ' 'e müs- -
- tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta- = 

rihinden itibaren yeni şirket tarafından işlctil- = 
- mektedir. Her nevi yün iplikleri, kumaş, balla· 

niye ve çorap imal cdileeektfr. t\tamulUtm emsa· = 
line fuikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = 

_ Ba mamulat l'eştemalcılor başmda e ki Orozdibak = 
= ittisalindeki ergide teşhir edilmekle \'(• allş fab- = 
- rika içinde yapılmaktadır. = 
:=' Posta kutusu: 127 - -= Telgraf adresi: İzmir:..-Alsancak E = Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
• ı ı 1111111111111111111111111111 ıı• 11111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111 u• 
·-Sümer Bank.-. 

Fabrikaları ınamulatı 

Yeı'li malların en iyisi, eıı saöla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

• 

ğunun riyaseti altrnda teşek- ------··----• 

Beykoz kurıdııı"aları 
Bakıı"köy bezleri 

Sümer Bank yerli maUar ııazar .. kül eden komisyon marifeti· 
le vilayette 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 başhyacakhr. 
Sara ile bir gün Bayanlara 
bir gün Baylara verileceği 

ilin olunur. 

Satılık Piyano ·ı 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satıhk
hr. 

Almak arzu edenler her 1 gün sababdan akşama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü· 
caat etmelidirler. 

lzmir şubesinde bulursunuz 

-··-= lstanbul ve 'frak ya 
Şeker Fbrikaları 1:ürk Anoniın Şirketi 

Serınayesi 3,000,000'fürk ·lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 



19 Temmuz 9SS (Olual Birlik) 
-------------------
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Feci bir 'kaza 

8 Yaşında Bir Kızca
ğız 'f arasadan Düştü 

Kondilis'in reyiilmdan evvel prensNi- Oo metre yüksekieosokağa y~ 
' • .., • •• • oao Rabeka'nm hayatı tehlikededıt 

kolayı tahta getırecegı soylenıyor Don - ~kşam ~sm~t paşa tar~s~ya çıkmıı ve ınil'''~ 

Yunanistan'da yeni hadiselerin baş göstermesinden endişe ediliyor 

. mahallesınde fecı bır kaza nesını kaybederek, on 111etd· 
olmuı, sekiz yaşlarında bir yükseklikteki taraıadıa c• 
Yahudi çocuğu on metre deye düımüştür. Söylendiğine göre general, bu 

Jatmış ve ayni zamanda biltiln 
mes'eleyi Çaldari'se de an· 
ordu erkanını kandırmıştır 

yükseklikten düşerek ağır Rabeka'nın feryadı oı~ 
surette yaralanmıştır. rine mahalle balkı derb 

lstanhul 19 (Özel) - Atinadan haber veriliyor: mektedir. Bunun sebebi; Kral Jorfun, yumuşak ol· 
Yunan başbakanı M. Çaldaris; Pazar gtlntl Berline ması ve fevkalade zamanlarda Yunanistanı idare ede· 

cek evsafı haiz bulunmamasıdır. hareket ediyor. Başbakanın burada bulunmadığı za· 
manda SA bakant Kondilis'in kabineyi idare edeceğin· 
den, ansızın diktatörltlk yaparak kralı getireceği söy· 

(eniyor. 
General Kondilia'in Krallık hakkındaki nazar nok· 

taları belli değildir. Bazı çeveler, General'in, Yunan 
tahtaoa Pren8 Nikolayı getirmek istediğinden bah8et· 

Yeni Mo!ilkova 

lstanbul 19 (Özel) - General Kondilis'io reyiQm· 
dan evvel kralı getireceği ve bu mes'elede ordu er· 
kilnile tamamen mutabık kaldığı gibi başbakan 
M. Çaldarise de fikrini açtığı söyleniyor. Bu rivayet 
Atinada heyecan uyandırmıştır. Yeni hadiselerin baş 

göstermesinden korkuluyor. 

Mflsebbip kimlermiş? 

lsmetpaşa mahallesinin Sa- vak'a mahalline ko1111ut ~ 
karya sokağındaki 45 sayılı zavallı yavru bir oto111ob 
evde oturan terzi Azmi'nin bindirilerek Memleket bal. 
yanında hizmetçi Rabeka, ta hanesine götürülmilıtür · 
yıkadığı çamaşırı sermek Rabeka'nın yaraları aJır •' 
için evin en üst katındaki hayatı tehlikededir. 

~~~~~------.-~----~~~~--
. Dflnkfl yangın 

Kereste Fabrikasının 
Kazan Dairesi Yandı 

• 

1 O yıl ic;inde ta
mam olacak 

Berlin'de vukua Bina ve içindekiler 22 bin liraya 81' 
gortalıdır.Tahkikata devam ediliyor 

·-·--Rusların yapacakları yeni şehir, Acu 
nun en modern şehirlerinden olacak 

lstanbul 19 (Özel) - Moı· nema, 3 kültür evi, 7 kulüp 
kovadan haber veriliyor : 9 büyük mağaza, S soğuk 

Rus hükumeti, Moskovanın hava deposu ve 6 elektrikli 
yanında ve 15 milyon metre fuın bulunacaktır. Yeni ıe· 
murabbaı iberinde yeni bir hirde, 6 • 14 katla olmak üzre 
ıebir yapmağa karar vermiı iki bin betyiiz ev yapılacak· 
tir. Yeni ıebir, 10 yıl içinde tar. Şehrin adı, (Yeni Moıko· 
bitecektir. Bu ıehirde; 6 bil- va) dır. Yeni Moskova, acu· 
yük otel, 530 mektep, 17 nun en modern ıebirlerinden 
hastane, 27 diıpans~r, SO si· biri olacaktır. •.... ~4·.-·~·------
y angın Bulgar 

Serez'de askeri ot Komitecileri hu· 
anbarları yandı dutlardadolaşıyor 
lıtanbul, 19 (Özel) Se· lıtanbul 19 (Özel) - Bul· 

rez'deki askeri ot anbarla· gar komitecilerinden mürek· 
rında büyük bir yangın olmuı kep bir kafile, Trakya ta· 
ve bütün anbarlar yanmııtar. raflarında Yunan hudutları· 
Bu yangın neticesinde 400 na yakın bir yerde çoban· 
bin drahmi zarar olmuıtur. lardan su iıtemiıler ve mü· 

§ ikinci bir yangında, Go· teakiben Yunan hudutlarına 
naris caddesindeki mağaza· doğru yol almıılardır. 
ların kaffesi yanmıştır. Bu Civar karakollar, tertibat 
yangının verdiği zarar, bir almıılar ve ayni zamanda 
milyon 800 bin drahmi de· hudutlarımızdaki muhafızla· 
reccsindedir. rı haberdar eylemiılerdir. 

Yunaoistan'da 
Ev kiraları yftkseliyor 

lıtanbul 19 (Özel) - Ati · 
na, Selioik ve Pire'de Ev 
kiraları fevkalide yükselme· 
ie baılamııtır. Bunun sebe· 
bi, her üç ıebire ıon za· 
manlara vukubulan teha· 
tlimdür. 

Yunan büküm~ti, yeni bir 
ıukna kanunu yapacaktır. 

Yumurta ihracatı 
Muğla, 18 (A.A) - Şim· 

diye kadar yumurta çıkıtı 
iz.mir ve Mersin limanların· 
dan yapılıyordu. Son zaman· 
larda ilimizin Bodrum Jima· 
nından yumurta çıkarılmıya 
batlanmıttır. 

Yerli mallar 
Sergisi açıldı 

lıtnbul - 7 nci yerli 
mallar serriıi merasimle 
açalmlfbr. 

Celal Hayar 
Rus tabirkalarını 

• 
gezıyor 

Moıkova 18 (A.A)- Tür· 
kiye Ekono:ni bakanı Celil 
Bayar ile Nurullah Esat Sü· 
mer ve Fazıl Turgut Türkıt
roy direktörünli ziyaret et· 
mitler ve Nazilli pamuklu 
fabrikasının yapı p rojeıi hak· 
kında bilre almıılardır • 
Ttırk bakanı bundan sonra 

Türk talebe yurdunu gezmiı, 
talebenin tahsilleri hakkında 
malilmat almııtır . 

Celil Bayar'la yanındaki 
zevat dün orak ve çekiç 
imalithaneıini de gezmiıler· 
dir. 

Nişanlanma 
lzmir Saylavı Benal Nev

z.ad'ın, Singer kumpanyası 
genel espekteri Net'et Arı· 
maa ile niıaalanclıjuu mem• 

gelen arbede 
·-· Berlin zabıtasının tebliğinde, ka· 

bahat yahudilere ytlkletiliyor 
İstanbul 19 (Özel) - Ber· 

linden haber veriliyor: 
Kurfuratındah mahallesin· 

de Yahudilerle Hitlerciler 
arasında vukua gelen arbe· 
de münasebetile Berlin za · 

Krali<;e 
Elizabet, Yunan 

ulusunu zem 
. ediyor 

latan bul, 19 ( Özel ) 
Bükreı'tcn haber veriliyor: 
Yunan krala Jorj ile kraliçe 
tarafından bir gfına itiraz 
vaki olmadığından, hukuk 
mahkemesinin verdiği bo· 
ıanma kararı keıbi katiyet 
etmittir. 

Kraliçe Elizabet, Amerika 
gazetecilerinden birine di· 
yevde bulunmuı ve birinci 
diyevini tekrar ederek Yu
nan milletini tahkir ettiğin· 

den, eaki kraliçe aleyhine 
Yunaniıtan'da derin bir kin 

uyanmı,tar. 

Asıldılar 
Ôdemiı'te Seyrek köylü 

Mebmed ile karısı ve bes
lemesini paralarına tamah 
ederek boğmak suretile öl· 
düren ve Ôdemiı Ağırceza 
hakyerince öltım cezasına 

çarptırılan hancı Hakkı, Ca
fer, Ömer ve Veli evvelki 
giln sabaha karıı saat ikide 
asılmıılardır. 

Katiller ıebrimizden teren· 
le Ôdemiıe götürliirken bun
lardan biri bir kaç kere 
kaçmağa teıebbüı etmiı ise
de muvaffak olamamıt ve 
jandarmalarımızın nezareti 
altında Ôdemit ceza evine 
gCStürtilmB,tür. 

nuniyetle haber. aldık Tara· 
feyne ıaadetler temenni ede
riı . 

bıtası bir tebliğ neıretmiıtir . . 
Bu tebliğde, Y abudi gençle· 
rinin arbedeye sebebiyet 
verdikleri bildirilmekte ve 
Nasyonalist gençlerin, Ya· 
hudilerin hücumuna maruz 
kaldıkları iddia edilmektedir. 

Denizli 
Halkevi bisikletçileri 

Denizli 18 (A.A) - Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da 
Halk evi 1: iıikletçileri biiylik 
bir biıiklet turu hazırlamıı
lardır. 

Bisikletçiler ayın yirminci 
güntl Denizliden yola çıka
rak 11raıile ıu tehirlere uğ· 
rıyaca1dardır: 

Dinar, ' Afyon, Kütahya, 
Eskiıehir, Sivrihisar, Ankara, 
Beypazarı, Göynük, lznık, 
lıtanbul, Yalova, Bursa, Ba· 
hkesir, Ayvalık, lzmir, Ala· 
ıehir yolu ile Denizliye dö· 
nüf. Bisikletçiler ortalama 
gllnde yüz kilometre yoJ ala· 
caklar ve dinlenme yerlerin
de teıvik koşuları yapacak· 
lardır. 

Başbakanımızın 

Sehayahatleri 
-Ba~ıarafı 1 inci $ahifede -
)eri ve Türk milletinin ve 
ittibad milletlerinin saadet 
ve ikbal temennileri alkıt· 
larla karşılanmııtır . 

iki komıu de•letin sulh ıi
yaıeti, bilhassa sena edilmiı
tir. Bu hazırlanmamış olan 
buluıma karııhklı çok ııcak 
tezahürata vesile vermittir. 

Başbakan ismet loönil 
Kağızmana gitmiıler ve öğ
le yemeğini yidikten sonra 
Sarıkamııa hareket etmiıler 
ve akşam Sarıkamııa vasıl 
olmuılardır. 

Cebini karıştırırken .• 
Alsancak iıtaıyon kahvesin

de Hasan oglu kahveci Ma· 
hir'in caketinin cebini karıı· 
tıran Sallheddin yakalanmıt· 
tır. Bu adamın üzerinde bir 
de uıtura çıkmııtır . 

Dün ıaat 14 raddelerinde 
(Şükrü Kaya bey) caddesinde 
itfaiye binası karıııındaki 
Abdullab'ın Gayret kutu fab· 
rika•ında yangın çıkmış ve 
ateıin etrafa sirayetine mey· 
dan verilmeden söndürül· 
müıtür. 

rak orada bulunan taht~ 
yakmasından çıkmıt 

zan fabrikanın kazan dait'. 
sinin çatısı tamamen 1"· 
mııtır • ,ki 

Yapıl11n tahkikata göre 
yangın, kazan ocağında ya· 
kılan talaşlardan çıkan alev· 
lerin, ateıçi Ilyas oğlu Ali 
Rıza tarafından açık bıra· 
kılan ocak kapağından aıa· 

Fabrika bina ve içi~d B· 
malzeme ile yirmi iki bı• ..,it 
raya sigortalıdır. Tıb 
edildiğine göre yangıodl' 
hasıl olan zarar, üç d&rt 1';, 

lira kadardır. Zabıta yaoıt11 b• 
bir kast olup olmadıit•1 tt 
kik etmektedir. 

Taşla 
Başını yarmış Ayvalık 

Karantina'da lılabane cad· 
desinde bir kavga olmuı, 
arabacı Kıbrıı'Jı Mehmed, 
bir araba ve hayvan alım 
satımı itinden Fanol ile 
kavga etmiı ve eline geçir
diği bir taıla adamcağızın 
kafasını yarmııtır. Arabacı 
yakalanmııtır. 

. ·rcfe" Zeytın yağları lzoJJ 

Sağıra 
Arabayı çarptırdı 
Mehmed oilu Hüseyinin 

idare ettiği ve Balçovalı ke· 
leı Mebmedin yedeğine al
dığı tek yük arabasını, 
(Arabacı oilu) hanından çı· 

kararken kapıda uyuyan satır 
ve dilsiz Osman oğlu Haıana 
çaptıran arabacılar yakalan-
mışlardır. Hasan' ın yarası 
hafıftır. • 

8arhoşlılk 
Salhane tramvay caddesin· 

de Ali oğlu Yakup, Mustafa 
oğlu Dursun, Adil Ve; Hamdi 
oğlu Haydar, sarhoş olarak 
yoldan geçenJere sarkıntılık 
ettiklerinden yakalanmışlar· 
dır. Sarbotlardan Yakub'un 
üzerinde birde kama çık· 
mııtır. 

Kama taşıyormuş 
Kağıthane caddesinde do

latan Mehmed oğlu Ali'nin 
üzerinde oir kama bulunarak 
zabıtaca alınmııtır. 

Hırsızlık 
Kemer caddesinde Giritli 

Mustafanın hayvan damında 
yatan Hasan oğlu Hasanın 
bataniyesini çalan Hasan oğ· 
lu~"fed yakalanmıı ve ba
taaiye m8Ndere edilmittir. 

ihraç edilecek ,_ 
Ayvalık'tan ihraç ol~_,. 

olunan zeytinyağlanmılt fi fi 
diye kadar küçük kayık , 
motörlerle Midilli'ye ıeflı~d 
dilmekte ve oradan L:, 
Trieıtino kumpaayaııoı• clif• 
purlarile Avrupaya aakl• 
mekte idi. ·~· 

Deniz yolJarı iılet111• .~· 
resi, bu ihracatı lımir li et' 
nına çevirmeğe teıebbill el'• 
miı ve Loid Trieıtiao •Uf• 
taıı ile temaıa baıl•~ 

il'' 
Aydın Asliye Hukuk 

kimliğinden: 1"':' 
Aydının Gerenko•• .. 

111 
,J 

yesinden Bayraktar ol Jli• 
kızı Fatma vekili afuk•t _,. 

d 
, ...... 

f at Aydınla o köy eD -' 
Veli kızı Hanım AYf's' 
bayraktar oğlu Ali kıSI il' 
Ayıa arasındaki da••0:ıı.
ra kılınmakta olan 111U ııo· 
meıinde: Aydının ger'~tl' 
va karyesinden b•>'' !Ji• 
oğlu Alinin oğlu DurlO~b-'' 
nin on sekiz sene e•'d• _,. 
bı umumi baılanğıCJO ~· 
kere gidip 331 !'o:, ~ 
harpta ıaip oJduıu ,ı• 

' 

.. ,. Jı• 
altı ıenedeaberi ı• ,.,,,. 
sinden bir haber ıJıo• bitil' 
ğı yeminle dinlenen ~ 
rin .. badetiaden aD de"' 
olmakla kanunu 111' cibi~ 
32 inci maddeıi 111U ,1' 
mumaileyhin sai ••>': ,J,,
ıünden haberdar 0 

' ,Jtı 
tarihi illndan itib•~, IJd; 
ay zarfında Aydın '-,,,.ı' 
kuk mahkemeıioe 
vermeleri illa oıuaut· 


