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Alınan Nasyonalistleri ile 
Yahudiler arasında gine çar
pışmalar olmuş, Tasyonalist
ler bir çok Yahudi mağazala-

e ULUSAL e Dnn akşam Erzurum'a va· 
ran başbakan ismet ln6uft, 
Erzurum öğretmen okulunu, 
hastahaneleri ve yönetkeleri 
gezmişlerdir. ~ın camlarını kırmışlardır. lzmirde çıkar, akıamcı siyasal g"azetedir 
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sevkiyatı Durduruyor 
.. > ' ) k ......... s;z::cs::• x 

Yunanistan'da kabine buhranı j y Yahudi aleyhtarlığı 

General l{ondilis, yeni kahi·oona!!ı~=?hir Hücumlar olmuş, 
neye girmek istemiyor Y~~.~=~!~~.:ı>dH~.~ camlar kırılmış 

f'&ld. • k Jd k b d J d "'·ı y ·ıı ıır'da oturan Klimiç adında ~. arıs, a ırım a a ayı arına egı , anan mı e
tıne gilvenerek yeni kabineyi teşkil,.edeceğini söyliyor 
\ ~Una, 19 (A.A) - Gaze
tede . 

t rın ıorusuna cevab ve· 
:~ .M. Çaldariı şöyle de· 

1thr: 
ıı 

~il "";- Kabineyi kendi telik· 
oıt trıaıe göre ve milletin 
6119t • i Dıne dayanarak kuraca· 
y:~· Yoksa kaldırım kabada· 

•tının .. . d k de'"l guvenıne ayanara 
be it· Çünkü genel itlerden 

11 llles' lü A. u m. 11 

•j tina 19 (A.A ) - Atina 
~11 telefonla bildiriyor : 

'k •tbakan M. Çaldaris bu 
.._6~111 saat 19 da kabinenin 
b-ı~ erek istif asını cumur 
b•tk •nuıa vermiıtir. Cumur 
b· •nı Zaimis'in yeni ka· 
'"'Y- k ç,1d 1 

• urmak için tekrar M. 
bı •rıı'i memur edeceğine 
)t~·f6plıe yoktur. Bu arada 
~~kümete girmesi için 
le, hı nezdinde teşebbüs· 
leb~'Pllnuıtır. Fakat bu te· 
detu~~lerin sonucu daha belli 

M ır • 
~, ti ~~kıimoı, Pezmezoğlu 
teeeıc~11•_ın yeni kabineye gi· 
llıelctt e~ı muhakkak görül· 
l\011d.~·~: Fakat asıl mes'ele 
ii1aj ~~· 1~ girip girmiyece· 
Siy ıld1rmektedir . 
~lld '~. UJg"unsuzluklar hak· 
''tlla ıçbir endiıe yoktur. 
dır. ~ lllkede baysallık var· 
ı,,i bara ve deniz kuvvet· 
~''ı likflmete bayrı olup 
"-lld 'ta~ık çıkarmak husu· 
... ,Ilı alc lııçbir eğilim göster· 

A.t~ tedirler. 
~j,11

1'' 19 (A.A) - Atioa 
•ı bı'ld' . C ırıyor: 

d-.kı'letelerin elde e:tmit ol· 
ta,~arı bilgeye (malumata) 
ta, ':ejim meı'elesinin bi· 
J)lebia·:ce kotarılması için 
')la,1

1 
i . Aiustoı ve Eylül 

~tin Ç•ııde yapılacaktır. 
l<o,du~· .19 ( A.A ) - G. 
hkil 

11 
de M. Teotokisin 

i llıele · 'lif11 rı dolayısile kabine 
b'tka~Dı vermiıtir. Cumur 
llı'ia ~Yeni kabineyi kur· 
tdecekr' Çaldaris'i memur 

A. ır. 
~. tin, 19 

l•n11 d (A.A) - Havas 
~ n •n· l\.taJfa.. . . 

"•ıırıa Rın ılinını istiyen 
t'I l( ' 111 ve bilhassa gene· 
b 01ldi1' ·1 'ıbak 11 ı e T eotokisin 
:"'hık•:• .~a! vurarak cu· 

1
11kla

11111 
~'•nııne bağlı ol-

li.'tııı •ddia eden bakan· 
Yan· • 

Çaldaris 

sürülmektedir. 
M. Çaldariı meclis karşı· 

makammda 

General Kondilis, kimin 
tarafından teşkil edilirse e
dilsin, yeni kabineye girmek sında plebistin samimi olma· 

ması için plebist sıralarında 
hükumetin bitaraf kalacağı· istemiyor. 
nı bildirmiş olduğunu hatır· Generalin bu 11ran, Atina 
latarak bu iıteği kabul etme· siyasal çevrnlerini endiıeye 
miştir. sevk etmektedir. Zira Kon· 

lstanbul 20 {Özel) - Ati· dilis'in, Yunanistandaki mev· 
nadan haber veriliyor: kii, önemlidir. 

----~~~-----~~~·~·~· .... ~----~~~~ 
Yaralanma hidisesi 

F 3zıl, Döne'yi na
sıl yaraladı 

~~~-----~---~~~ 
Yapılan tahkikat neticesinde Fa

zılın söyledikleri yalan çıktı 
Dün Kemerde Ali oğlu 

Fazıl adında bir genç, met· 
resi Döne'yi bıçakla dört ye· 
rinden yaralamıt ve kaçmak 
istemit ise de hayvan paza· 
rındaki halk tarafından ya· 
kalanarak zabıtaya teslim e· 
dilmiıtir. 

Romanya 
Dış bakanının 

Moskova seyahatı 

Yaralanma şöyle olmuıtur: 
Fazıl Qç yıldıoberl metreel olan 

n onbeı gtın evel arılarında 

çıkın kavga Ozerlne kendlıln· 
den ayrılın İbrahim kızı Döne, 
diger •dı Emlne'yl uzun bir 
kımı ile dört yerinden •A•r 
ıurette y1rılımııur. Tıbldketı 

göre Fazıl; Döne'nln orayı gel· 
meelnl beldemlı ve gelince bir· 
denbire Oıttıne ıhlarak yerala· 
mııtır. Kadın yere daıob ba 
ğırmıığı ve lmdad letemeğe baı· 
tayıncı •·uıl klçmııtır. Faklı 

hıyvan pazarındıebulonın Mus· 
tıfa ve Baeıo adındı iki klıl 
kendlelnl yakahyarık poliı kı 
rıkoluna götftrmOı, zabıtaya 

teellm etmlılerdlr. Fazıl'ın met· 
resini yarıladığı kama dı bulun· 

Fazıl ve metresi Döne Jz. 
mlrlidirler. Fızıl otuz, metresi 
yirmi eeldy yaıuıdadır. Vık'ı 
tahkikatını yer genel eavaman 

ile 1 ıç bakanı M. Ral· 
'1. I(· ~•ilık koruma bakanı Titiıle.~ko 
~ 1

'11:01 

Şnkl Şuner tarafındın bıılan 

mıı ve ıoçlonun eöyledllderi 
tesbh edllmlıtlt. F111l demlı· 

tir ki: 
- Ben Döne'oio oreya ge· 

leceğlnl bilmiyordum. Birden· 
bire kendisine ra1Jlladım. Ya· 

tt'tıl1111ı un kabineden çı· lstanbul 20 (Özel) - Ro· 
"' kab~rııu istemeleri üze· manya Dış işleri bakanı M. 

tı,. ıne buhranı çıkmış· Tittılesko'un, Teırinievvelde 
~ llta iıt .. 1 Moskova'ya gitmesi karar
t' tiııı eae ıebeb olarak laşhrılmıı gibidir. Titülesko· 
'titit111, ~Utecaniı bir bale nun bu ıeyabatına önem ve· 

11 
llzun ıeldiji ileri rilmektedir. 

nıodı taoımıdığım bir erkek 
vardı. Beni görftnce kımasını 

çekerek Ozerlme atıldı. Döne 
de taıl• bacum etti. Bu sdı· 
- Deııamı dlJrdüncü ıahifed~ 

Yunanlı bir kadın, Yunan 
dooan:nasına yüz bin lira 
değerinde güzel bir yat he· 
diye etmiştir. Bu yat, Yu· 
nan deniz bakanlığı tarafın· 
dan Yunan donanması men· 
faatına müzayedeye çıkarıla· 
caktır. 

~~-----------~~-Gümrük 
Yüzde onlarından 
belediyelere dü

şen hisse 
Oktorva resminin kaldırıl· 

ması münasebetile gllmrllk· 
lerce belediyelere tefrik olu
nan yüzde on hisse maliye 
bakanlığından ahnmıı ve be· 
lediyelere hi11eleri nisbetinde 
taksim edilmiştir. 

1934 Mali yılı içinde aüm· 
rük yüzde onlarından bele· 
diyelerimizin hissesine düıen 
miktar (3,344,231) lira (85) 
kuruştur. Bundan (2,637,946) 
lira (54) kuruıu nakten be· 
Jediyeler dağıtılmış ve (547 
bin 686) lira 57 kuruıu yüz· 
de S borçları için ve 150 bin 
684 lira 61 kuruıu istikraz 
eden belediyelerin taksitleri 
için ve 97,914 lira 13 kuru· 
şu da sair borçlar için tu· 
tulmuştur. Her nüfusa 92,S 
kuruı düımektedir. 

··-·--Katolikler de hitlercilere kafa 
tutmağa haşladılar 

Berlin'den 

Istanbul 20 {Özel) - Hit· 
lercilerle Katolikler arasında 
ki ihtilaf devam ediyor. Mon· 
ıinyor Ogüıt Donsıalen Hit· 
)erciler aleyhine verdiği di· 
yevi tekrar etmiş Alman hü· 
kümelinin, bütün gayretleri· 
ne rağmen Katoliklerin faa· 
liyetine sekte v .. rilmiyeceğini 

bir görünüş 

siSylemiş, hükumetin, isedi· 
ğini yapmakta serbest oldu· 
ğunu ilave eylemiştir. 

Istanbul 20 (Özel ) - Al· 
man Nasyonalistleri, Berlin· 
deki Yahudilere tekrar hü· 
cum etmişler ve birçok Ya· 
hudi mağazalarının camlarını 
kırmışlardır . ............ ·-------

ltalya • Habeşistan ihtilatı 

Italya,. Doğu Afrika sevki
yatına nihayet veriyor 

Doğu Afrika'daki hastalara boyuna limon gönderili

yor! Yakında başlıyacak olan kara manevraları 
lstanbul 20 (Özel) - Roma

dan haber veriliyor : ltalya 
hükumeti, bir süvari fırkası 
daha teşkile karar vermiştir. 
Bu sebeple süvari sınıfına 
mensup 1899, 910 ve 912 ihti· 
yat efradını vazifeye çağır· 
mışhr. 

Süvari fırkasının teşkilin· 
den ve doğu Afrikasına gi • 
decek olan hava kuvvetle· 
rinin sevkinden sonra bütün 
askeri sevkiyat muvakkaten 
duracaktır . · 

İstanbul 20 (Özel) - ltal
yada teşekkül eden birinci 
ikinci ( Lila ) fırkalarının 

mecmuu kuvveti 55 bin kiti· 
dir. Bu kuvvetlerin yarııı 

doğu Afrikaıına gidecek ve 
yarııı ltalyada kalacaktır. 

... 

lıalya kralı ı·e Alussolini 

vari, piyade, makineli tüfenk 
ve istihkam olmak üzere 18 

., fırkadan ibarettir. 
lstanbul 20 (ÖzeJ) - İtal· 

ya büklımwtinin, doğu Afri· 
ka için bir fevkalade komi· 
serlik ihdas ettiği söyleni· 
yor. Bu vazifeye kimin tayin 
olunacağı belli değildir. 

fstanbul 20 (Özel) - ltal· 
yanın, yapacağı ordu manev· 
ralarının programı tesbit e-
dilmiştir. Bu programa göre, 
Polçant havalisindeki manev· 
ralara 7, Udine man~vrala
rına 4, Milano ile Napoli ma
navralarına üçer fırka aıker 
iştirak edecektir. 

ltalyanın, şimdiye kadar İstanbul, 20 ( Özel ) -
doğu Afrikasına göndermiş Doğu Afrika'sından aelea 
oldutu kuvvetler, topçu, ıU· 1-Devamı dördı1ncı1 sahifede -
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Suriye11i11 hu gDnkn durumu - • ~ ~ ~ ... - , • .., lıt_~ -- • 

Fransızlar, Suriyeyi m üstem
i eke yapmak fikrinde imişler 

l~L~H~T i~ 
EYYV8İ.~~' 

Surİ~'enin Ekonomik hayatı felce uğramiş gibidir. 
Hayat }lalıalı, vergiler çok ağırdır 

Alman (Frankfort) gazete· olduklara siyasal münakaşa Fransız'lar; Osmanh impa-ri 
sinin özel ayları, Suriye ile ve ihtilaf yolundan kendile- ratorluğundan ayrıldıktan 
Bağdad'da yaptığı uzun bir rini hala kurtaramamışlardır. sonra Suriye'nin deruhte et-
geziden sonra intibaatını İç kargaşalıklar ve anlaşama- tiği düyunu umumiye hisse-
yazmağa başlamıştır. Aylar, mazlıklar, Suriyeyi ilerlemek sini temin etmek ve Suriye'de 
birinci mektubunda şunları ten mennetmektedir. Hükfı- besledikleri ordunun masraf
yazıyor; 

Irakta göze çarpc:ın daimi 
bir hareket görürsünüz. Irak 
hükumeti, tam bir serbesti 
içinde çalışmakta ve memle
keti imar etmekle meşgul 
bulunmaktadır. Program, he· 
def ve iş, Irakta b 'rleşmiş ve 
bir gül vücude getirmiştir. 
lniiltercnin Irakta takip et· 
tiği siyasPt, son zamanlarda 
tamamen değişmiştir. Bu se
bepledirki, Irak hükümeti, 
lrakın yükselme..,i için iste
diği gibi çahşmak fırsatını 
elde edebilmiştir·. 

Irak tan Suriye'ye geçince, 
. durum, tamamen berakistir. 
Suriye'de cumuriyet vardır. 
Kabine ve parlamento do 
vardır. Fakat bütün bunlara 
rağmen, ne ruh ve nede 
intizam gfüürsünüz. Suriye
Jiler, 17 yıl evveı tutmuş 

metin ne yapmak istediği 
belli değildir. Filhakika her 
şey oluyor, zannedersiniz. 
Bununla beraber müsbet ne· 
ticeler pek azdır. 

Suriyenin en büyük iske· 
lesi olan Berut limanı, eski 
durumunu çoktanberi kay
betmiştir . 

Suriye: Araplarında tam 
bir ittihat mevcuttur. Müs-
lümanlarla Mnruniıer arasında 
tam bir mütabakah varken 
bu birlik eserini görmek 
mümkün değildir. 

Şam'da, Berutta ve Suri· 
yenin başlıca bütün büyük 
şehirlerinde hayat mefJuçtur. 
Ekonomik durum, gözden 
kaçmıyacak derecede dur
gundur, gümrük tarifele~i 
ağırdır. Mahalli endüstri 
her gün darbeleniyor. Ge
nel hayat, çok zorlaşmıştır. 

)arını çıkarmak için, halka, 
dayanılmayacak derecede ağır 
vergiler tarhetmişlerdir. Su
riye, bu vergilerin ağırJığı 

altında eziliyor. 
Fransız'Jar, - İngiJiz'lerin 

lrak'ta yaphkları gibi - Su· 

riye 'ye serbesti vereceklerini 

vadediyorlar. Fakat bütün 
bu vaitler, hep kağıtta ka-

lıyor. 

Suriye'de panarabizim 
hulyası hala devam ediyor. 
Fransızlar, bunu görüyorlar 
ve için için tutuluyorlar. 
Fransızlar, Suriyedeki man

daterliği, günün birinde az 
görürler ve Suriyeyi bir Fran
sız müstemlekesi yapmağa 

kalkışırlarsa buna hayret et
memeliyiz. Zira durum, her 
gün bir az daha bu sonuça 
doğru ilerliyor. 

" 20 Temmuz - 1935 .. Ycızan: M· 
Tefrika No. 106 (): 

Hristiyanlar esirlikten kurtulabilmek için erkekler l .' 
kadııılar 5· çocuklar da 2 altm lira haraç vereceklerd

1
• 

Erkek 10, kad~n 5, çocuk kar ve ne var, yoksa top· şartlarla borçlarını yerio•.~~ 
2 altın vererek esirlikten lardınız, zaptederdiniz de- tiremiyecek olanlar, bı Jıl' 
kurtulacak. İstiyenler kala- ğil mi? . esirimiz olarak Kudüıte 
cak, istiyenler Kudüsü ter· Hayır, diyemezsiniz. Çün- lacaklardır. . J 
kedebilecek. kü tarihin karşısında yalan Hay hay ya Em.1'. ' ,. 

Öğleden sonrada ikinci söylemiş olursunuz. Fakat O gün derhal teşkılat ytı· 
bir toplantı yapıldı ve esir işte ben, sizin kanlı tarihi- pılmış ve işe başfaooı•f o• 
kumandan Balyanla diğer nize bile bakmıyorum. Parayı verenlerin avuçlırl fC 

d 1 Kudüs krallıg· ıoın serveti, bir damga vuruluyord
0 

.,,,. 
düşman kuman an arı, pa· ı .. 
pasları, Kudüsün hristiyan tabiatile ·artık benim hüküm- bu damgayı taşıyan 1'' b'r 
zenginleri toplatıldı . darhğıma geçmiştir. Fakat yalarını, pılı - pırtılarıa~ "'' 

size, kumandanlar müstesna van ve haşaratını alar• d 
Salabeddin, bir dost gibi 1 r •· bütün halka, bazı şartlarla düsten çıkıp gidi}ror 8 

•• ıet' 
onlara yer gösterdi. S lAh dd' b' t bu ır özgürlük veriyorum. a a e ıo ızza if 

- Size soruyorum. Bizim Saliheddin bu sözlerden bakıyordu. Atına bia~d' 
yerimizde olsaydınız ne ya- sonra şartları anlattı: Şehrin her tarafını do 
pardınız? Karşısındakiler inanamı· yordu · ,I• 
Evvelıi beni ve arkadaşla- yorlardı. Bir papas atıldı: Büyük kilisenin öoil111 ld"' 

rımı zincire vururdunuz de- mişti ki, bir gürültü du1 
·1 ·? - Ya Emir, Ya Emir, siz· 

ğı mı Askerler toplanmıştı: 
İkincisi, size karşı gelenleri den ulanıyoruz! _ Hırsız papasl 

kı.lınçtan geçirirdiniz değil Diye bağırdı. Saliheddi- - Kırın kafasını!. 
mi ? . . nin dudaklarında acı bir gü· Saliheddin bağırdı: l 

Üçüncüsü bütün şehri yağ· lüş toplandı: - Askerler!. DuruoU~ıd;.. 
ma ederdiniz değil ~i? - Tarihiniz utansın! Bu Başlar geriye çeftl 

Dördüncüsü; bütün kasa- Herkes 
ları soyar, tarihi eserl,eri yı- Adana - Emir!. 

~~~~~~~~~~~~~-~·~••MH~~~~-~~~~~~~~~- Diye mırıldandı.. ~ 

T 
~ ı- çinde tütOıu duruımu • b' yarın iki sampİ• ilinin bir aylık it- var? Ne oluyorsuouı, ııot' 
u un re {o tesı lJ ' halat Ve ihracatı Bir bölük ağası, uıu~-·OJİ' 

ı J k 
Yon karsııasacaı

z- lu, bir gün tarif ettıj'I ti 
ı Adana'dan yazılıyor: piskoposun yakasınd•D 

'7 l r z-or o a ca ' ' Şehrimiz tecim ve endüst- tarak yürüdü. ,ıtıt 
'f ı G • ri odasından aldığımız rakam- Papasın koltuğunun ..,,, 

ayri federe takımlar da oynı-. lara göre geçen Haziran ayı da iki büyük boğça ' M 
•• 

Sigara sarfiyatını çoğalt111ak için 
ikramiye usulünü genişletiyo~ 

Çin'in 1934 yılı içindeki 
yaprak tütün ithalatı yuvar· 
lak rakamla 29 milyon 700 
bin kilograma baliğ olmuş
tur. Bu miktarın yüzde 97 
si, birleşik Amerika'dan 
gelmiştir. 

Birleşik Amerika'nm ver
diği yaprak tütün miktarı, 
1933 yılma nisbetle 5 mil
yon 100 bin kilogram fazla
dır. Fakat bundan Çin'de 
tütün istiblakioin arttığı 

büküm edilemez, zira 1933 
1931 yılınan ve bundan 
önceki yılların değerden düş-

müş stokları kullandığı halde 
1934 yılında yalnaz 1933 
mahsulü kullanılmıştır. Ame
rikan tütün fiatlarının yük
sek olması ve Amerika'da 
1934 senesi tütün rekoltesi
nin, nisbeten az bulunması, 

buna mukabil yerli mahsulün 
ve Hatların da nisbeten düş · 
kün olması hasebile 1934 
yılında Çin'de Amerikan 
tlitünü sarfiyatı çok aıal

mıştır. 1934 te Çin'in tütün 
mahsulü, 66 milyon kilogram 
tahmin edilmektedir. 
1933 f lk Kanun ayında si· 

gara resmine zam yapılması 
ve sigara satışlarının müka· 
fat koponlara sisteminin te
vessü etmesi dolayısile ticari 
rekabet, maliyet fiatını yük
seltmiş ve Amerikan tütün 
sürümünün düşmesini mucip 
olmuştur. Fabrikatörlerin har 
manlarında kullandıkları A· 
merikan tüti' nünün nisbeti 
azaltmak auretile maliyet fi-

atını düşürmeğe mütemayildir. 
Çin'e ithal edildiği halde 

gene dışarı sevk edilen A-
merikan tütünü 251 bin kilog· 
ramı bulmuştur. Bunlar, ya 
geldikleri yere iade, yahut 
ta Avrupaya sevk edilmek
tedir. İthalatçılar elindeki 
Amerikan yaprak tütünü 
stok1an, geçen yıllardakiler
den daha azdır. Zannedildi· 
ğine göre, 1921 veya 1922 
yıllardanberi Çin'e yapılan 

Amerikan tütün ithalatı bu 
kadar az olmamıştır. 

Çin'de yaprak tütün ti.ca-

retinin iki yeni karekteriki, 
Çin piyasasına küçük parti· 

ler halinde Phodesyo tütünü 
girmesi ve cenubi Asya ve 
Avrupa ülkeleri gibi şimdiye 
kadar Çin'de bitmiş Flue
cured cinsi tütün kullanma
mış olan yaban ülkelerine 
bu tütünlerden bir miktar 
ihraç edilmiş olmasıdır. Çin 
müstahsillerine 1934 yılı 
mahsulü için verilen yüksek 
fiatlar dolayısile 1935 mah
sulünün rekor teşkil edecek 
bir haddi bulacağı tahmin 
olunuyor. 
1934 de Çinde yapılan her 

nevi yaprak tütün ihracatı 
bir sene evvelkinden yüzde 
56 nisbetinde fazla olmuş ve 
14 milyon 800 bin kilogramı 
bulmuştur. Bunun 9 milyon 
700 bin kilogramı Mançuri
ye gönderilmiştir. 1934 yılın
da Mançuriye yapılan ibra· 
cat, bir sene evvelkinin iki 
mialidir. japonyaya yapılan 

k A 1 • b k J içinde şehrimize giren ve çı- İçi dolu idi. Arkasınd• ,dl-
yaca . t etızm m Usa a a arı kan malların çinsleri, ağır- iki hristiyan hamal '',or 

Yarın Alsancak sahasında yarın erkenden şehrimize lıkları ve değerleri şudur: Onlarda bazı eşya t•f 
muhtelif takımlar arasında gelecekler ve maçı yaptık- Giren mallar: lardı. P~ 
futbol maçlarile gelecek haf· tan sOhra, akşam avdet ede- 13002 lira değerinde 18058 - işte ya emır,. bu y•f' 
taya hazırlık olmak üzre atle ceklerdir. Bu maçı iki ku- kilo tarım aletleri ve makina, koposu kiliseye aıd et 
tizm kurulunun tertip ettiği lübün anlaşması ile İzmirli 25977 lira değerinde 72970 kaçırırken yakaladık, 
atletizm müsabakaları yapıla bir hakem idare edecektir. kilo benzin, 7616 lira değe· - Nedir onlar? ~ 
caktır. Bu maçtan evvel ve saat rinde 271990 kilo çimento, - Altın, gümüş .takı ,-ı 

Bu hareketlerin en mühi- 16,30 da şehrimiz Halkevi 2155 lira değerinde 8149 avaniler ve bu çeşıd ef 
mi, dün de haber verdiğimiz futbol tik ve kupa şampiyon- kilo gaz yağı, 16761 lira - Nereden almış? V 
gibi Altınordu ve Manisa ları olan Demiryolu ve Bor· değerinde 23945 kilo hur· Kiliseden aldı, bil • 
şampiyonu Sakarya arasında nova takımları aralarında davat, 4618 lira değerinde dük ya Emir? d'6•' 
ki maçtır. Manisalı gençler iddialı bir maç yapacaklar· 4198 kilo kahve, 142 lira Saliheddin, papa•• 

ihracat ise, 1 milyon 100 bin dır. değerinde 263 kilo . kana· dü: 
Bu maç ta ilki kadar viçe, 2514 lira değerinde - Siz kimsiniz? iti 

kilogramdan 1 milyon 600 kili•eJI 
ehemmiyetli ve heyecanlı 1676 kilo kösele, 57122 lira - Ben büyük 

bin kilograma çıkmıştır. olacakhr. Bu müsabakalar- değerinde 3969 kilo yerli baş piskoposuyum. ol'" 
Honğ • Konğa yapılan sevki- dan evvel atletizm hey'eti· mensucat, 44016 değerinde - Peki ne b&kla bll ? 
yatta 2 milyon kilogramdan nin tertip ettiği teşvik ya- 9653 kilo ecnebi mensucat, ahyor vey~ çahyors~0111 b-' 
1 milyon 50 bin kilograma r1şlarJ başlıyacak ve hazır- 1459 lira değerinde 2084 - Aman ya Emır, ~· 
düşmüştür · lanan programa göre 200, kilo makina parçası, 10035 böyle birşey yapmış de ,.,,, 

1933 te Çin'den 774 mil· yüksek atlama, 4 X 400 ve lira değerinde 31597 kilo - Arkası cJOl 
yon, 370 bin 80 sigara ihraç Balkan bayrak yarışları ya- makina yağı, 35554 lira de-
edilmiştir ki 1933 ihraca- pılacaktır. ğerinde 109397 kilo şeker, 
tandan yüzde 23 fazladır. Halkevi alanıuda: 28293 lira degw erinde 96767 

1934 te Çin'in puro itha· 
litı 6 milyon 500 bin adedi Halkevi top alanında Al- kilo vesaire ki esaslı giren 
bulmuştur ki 19J3 ithalatın- tınordu genç takımı ile malların toptan yekunu 
den yüzde 20 fazladır. Bu Hilal ve Karşıyaka Yıldırım 247805 lira değerinde 661710 

ile Parkspor A ve B takım· kilodur. 
puroların, hangi ülkelerden 
geldikleri belli değilse de, ları karşılaşacaklardır. Buna esaslı giren malların 
çoğunun, Filipin adalarından Oral takımı: dışında kalan ufak ithalat 
ithal edildiği muhakkaktır. Yarın Şarkspor'un Oral eklenecek olursa 336861 lira 
Zira 1934 yılanda, Filipin takımı Çeşme'ye giderek değerinde 1458725 kilodur. 
adalarından Çine 323 bin Çeşme gençleri ile bir maç Gene bundan, giren mallar
kilo gram puroluk yaprak yapacaklar ve akşam üstü dan çıkarılan mallar indiri-
tütün gelmiştir. avdet edeceklerdir. Jecek olursa geçen ay şehri-

1934 yılında bütün · men- • • mize 27 4467 liralık mal gir· 
şelerden · Çin'e olan sıgara Gardenparti miştir. 
ithalih, 201 milyon 115 bin Çocuk esirğcme kurumu· Geçen 934 yılı Haziran ayı 
adettir. Bu ithalat, 1933 İt· nun gardenparti~i bu akşam içinde giren malların değeri 
halatından yüzd e yirmi nok- Deniz sporları yurdunda ve· 153355 lira olup bu yıl arada 
sandı. Bundan tekrar harice rilecektir. 121121 liralık bir fazlalık 
çıkarılan miktar 1934 yılın- § Parkspor kulübünün ha-
da otuzbeş bin, 1943 te ise zarladığı gardenparti de bu 
1 milyon 784 bin 500 adet akşam Halkevi aile bahçesin-
idi. de olacakbr. 

vardır. 

Çıkan mallar : 
Haziran 935 ayında 138853 

- Devamı 3 ünoü sahifide-

Ulusal 

Birlik 
Ctındelik ıiyaeal ,gaıe&e """ 

Sahibi: Haydar Riişdil 
Neşriyat müdüril: 

Hamdi Nü~lıet 

Tele fon: 2776 ,,,~ . . ... 
Adres : tzııur 

Beyler sokağı 
Abone şartı.arı : 

l· ıı • 700 kuruı sene 1 

400 .. altı aylalı 
ilin şartla'~ 

Resmi ilinlar i.çİll ~t 
Maarif cemiyet• t ~ 

bürosuna mi1racaa 

melidir. i~ 
Hususi iliolar : raJl!:.JJ 

hanede kararlatt• ~. 
Basıldığı yer :AN1. 
matbaaaı 
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Adana Nttfus sayımı N. v. Olivier ve şOreki- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ı 20 Ilkteşriu Pazar VV. F. H. Van 81 Lı·mı·ıet vapur ROYAL NEERLANDAIS l{UMPANYASı 
ı· • "ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuzda 
•nın bir aylık İt· gilnO yapılacak Der Zee acentası Anvers, Rotterdam ve Hamburg limanları için yok ala· 

hal" 20 Ilkteşrin 1935 Pazar caktır. 
at ve ihracatı günü memleketin her tara- & Co. Cendeli Han. Birinci kor- "GANYMEDES" vapuru temmuzda beklenmekte olup 

~ Başıarafı 2inci salıifcdc- fmda genel nüfus sayımı ya- DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel· 2443 yükünü boşalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köstence 
ıra de" · pılacaktır Ellerman Linyn Ltd. lı'manları için yük alacaktır. "• gerınde 311360 kilo · "HERAKLEA,. vapuru 22 
-aıuk 45 ı· d w • d 1 - Nüfus sayımına esas "FLAMINIAN" vapuru ay 4

' HERMES ,. vapuru 27 temmuzdan 1 ağustosa kadar 503 ._.' ıra egerm e temmuzda bekleniyor, 25 

l
"e , aılo, koza 6154 lı"ra de- olmak üzere Belediyelerce sonunda Liverpol ve Svven- Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

b b ı k temmuza kadar Anvers, Ro-rınd 39 ütün ioaıara numara o- seada gelip tahliyede bulu- yük alacaktır. 
1939 '. 4461 kilo çiğid, nulmaktadır. ter dam, Hamburg ve Bremen nacaktır. "GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 ağustosa 
kilo 

3 .~•.ra değerinde 554098 2 - Numarasız binalarda için yük alacaktır. " DRACO ,, vapuru 29 kadar Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Jimao-
d .. Çıgıd küspesi, 190221ira oturanlar hükumete haber " DERIND JE ,, vapuru 5 temmuzda Hull, Anvers ve lan için yük alacaktır. 
,:ıer;nde 70453 kiJo çiğid vermeğe mecburdurlar. Otur· ağustosta bekleniyor, 8 Londradan gelip tahliyede SVENSKA ORİENT LINIEN 
398sıo 40~0 lira değerinde duğu bina numarasız olduğu ağustosa kadar Anvers, bulunacak ve ayni zamanda " V ASALAND ,, motörü 30 temmuzda beklenmekte olup 
det . lulo arpa, 40072 lira halde haber vermiyenlerle Rotterdam, Hamburg ve Londra ve Hull için yük yükünü boşalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen· 
day er~;de .1138399 kilo buğ- bu numaraları bozan ve si- Bremen için yiik alacaktır. alacaktır. hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve lskandinavya limanla· 
bbı '

850
6 ~ıra değerinde 29 lep ve kaldıranlar için para " ALIMNIA " vapuru 10 Doyçe Levante Liniye rına hareket edecektir. 

lira kalo yulaf, 38052 cezası vardır. ağustosta bekleniyor, Ham- " ANGORA,, vapuru 13 SERViCE MARITIM ROUMAIN 
"-, :::,eri.nde 456808 kilo 6-13-20-27 3-10-17-24-31 burg, Anvera ve Bremen temmuzda Hamburg, Bre· "ALBAJULYA,, vapuru 19 ağustosta gelip ayni günde 
bi.. g hra değerinde 48 D O K T O R • limanlarına yük çıkaracaktır. men ve Anversten gelip tah- Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
iİta d~ k~lo ıısam, 122637 SERViCE DIRECT !iyede bulunacaktır. Hamiş: Ilindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
İPii~ ferınde 134544 kilo Ali Agah DANUBIEN Not: Vurut tarihleri ve Acente mes'uliyet kabul etmez. 
S6as4 65

?23 lira değerinde Çocuk Hastalıkları TUNA HATTI vapurların isimleri üzerine Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
d'it . kılo bez, 6675 lira Mütehassısı "TISZA,, motôrli 31 tem- değişikliklerden mes'uliyet şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
•t .~;de. 15892 lulo yün ''·inci Beyler Sokagı N. 68 muzda bekleniyor, Buda- kabul edilmez.. edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
~o b hra değerinde 1116 1'clefon 3452 • peşte. Bratislava ve Viyana .. 

dete .•iıraak ki 481256 lira mıştır. için yük alacaktır. ~at• 1ı k motör T t · ıcuz 
lir11a:•:de 3711789 kilo mal 934 yılı Haziranında ise gi- "BUDAPFST,, motörü 10 aze em JZ ( 
a,:, r. ren malların yekünu 408512 ağustosta bekleniyor, Buda· 12 beygir kuvetinde (Dizel) 

ÇI~ eaaıla çıkarılan kü- lira olup bu yıl Haziranına peşte, Bratislava ve Viyana markalı az kullanılmış bir • ı A 
lle ..... ~•llar yekunu da ekle- göre 171374 liralık fazla mal için yük alacaktır. T l ı · } ac 

-1( ol motör satılıktır. a ip erın terj .. d Urıa 517501 lira de- çıkarılmışbr. Geliş tarihleri ve vapur· .> 
L 11 e 40166 idarehanemize müracaatları lllll'JI 78 kilo mal çı- Buna göre, bu yıl Haziran ların isimleri üzerine mea'u-
c,:1•~ar, ayında 274476 liralık giren liyet kabul edilmez. ilin olunur. 

._,il,, una, girenden çıkan mala karşı 305410 liralık Birinci Kordon, telefon • 
S)~ eklenecek olursa fazla bir mal dışarıya çıka- No. 2007 - 2008 Kitaplarınıza 
~liralık mal çıkarıl- rılmışhr . iz ------------- Tütün Cilt, Hahralarınıza Şık 

la llıİr defterdarlığından: Bir Albftm, Ve sair 
••••nı ikramiyeleri 1 y Hre h n vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına Cilt ~leri aptır-

Her türlü tuvalet çt~şitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

-
~ 
~ = = 
~ 
;e -
~ 
5 == ----= 

•i11ct. ıc'~zedilen odun kapu mahallesinde uzun yol cadde- lzmir Askerlik Şubesi Ri- mak ıste.rseniz : 
•e lıt iın eski 7 yeni 11 eski 2 yeni 2 sayılı maa dükkan yaselinden: • YENı KAV AFLAR * •lllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll llllll-
'-ta11i11e tarihi ilin dan itibaren yirmi bir gün müddetle Şubemiz mıntakasında bu- = l • • • t = 
t.ta.ua' çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin defterdarlık lunan şehit öksüzlerile harp Ç.arşısınrla 34 Numarada - Zfil}f yuıı ffi eııs Ü ca ) ~ 

t kalemine gelmeleri. 8·11-16-20 2027 malüllerinin 935 senesi tütün • • Ali Rıza · · - • k • -
il ikramiyesinin havalesi geldi- =Tu· · rk Anonı· m sır etı~ Mücellithanesine uğrayınız. - -
anız R.:" f. ... .eı_ ğinden, vilayet mektupçuıu- - ,.) _ 

a uStem Otograı nane Ve ğunun riyaseti altında teşek- ·- Bu mO.essese, iki yoz bin lira sermaye ile ~ 
b fotog'-raf malzeme mag"" azası kül eden komisyon marifeti- -------!1111--= tcşekkO.I etmiş \'C Di Ory eııtal Karpet Manu·~ 
,
1

, le vilayette Temmuzun 11 Öksnrenler! Mut- - _ 
foıo°;'aa Rasıem beyin fotograjhanesi, /::mirde en inci Perşembe gününden iti- laka (Okamcntol) ;; fukçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 
""ıka~I çekmekle şiJhreı bulan bir san'aı ooağıdır. haren haftada üç gün: Per- öksOrilk şekerle- = = Jzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satm ~ 
it,,.,,, __ Peaenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraj- şembe, Cuma, Pazartesi gün· le'-1 - almıştır • .Fabrika bOUln teşkilat ve tesisat ve mOs· ~ 
~ nıe k • ı b hl 8 rini tccrO.be edi .....ııt lloıtı ınnun almışlardır. lerı ya nız sa a arı saat = tabdimini ile eskisi gibi I kanunusani l 935 ta- ~ 

lctıo.ı = Rilsıem beyin, fotoğraf mulremesi satan ma- den 12 ye kadar tevzi olu- niz.. ea~ - ribinden itibaren yeni şirket tarafmdan işletil· ~ 
lae,. c....: ınuhıerem mü.,ıeril"rı·nı"n ı'ııce "' .. evklerı"rıe göre nacaktır ilk P t mbe günü - -.. ..,, " ., · er e ~ mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· § dat, a· ı rrıalları, foıogr-aı makinelerini bulundurmakta- Bayanlardan baılıyacaktır. CQ - -
ti~ '~ ~ıy h · · k _ niye ve çorap imal edilecektir. ~lamulatm emsa· =-'~ areı er şeyı ıspata ·afidir. Sıra ile bir gün Bayanlara 
~ - Başturak caddesi, Refik bir gün Baylara verileceği ;;;;;; tine faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 

..... ilin olunur. ~ § Bu mamulit Peştemalcılar ha~ında eski Orozdibak ~ 

/ 
/ IK~liU/ 

*~
ô il ıu ıı• 
i &lrcac.l DANl-<ASI ı 

> - ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ,.e sutış fab- ~ 

= = rika içinde yapılmaktadır. ~ 
- Posta kutusu: 127 § 

~ '.'.: Telgraf adresi: lzmir;-:.Alsancak ~ 
~ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
e'CS i:tı I nı 111111111H111111111111111• l il l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il lllUii 

:Q .-Sümer Bank---
Ve Pftrjen ~ahapın 

en Q nn bir mns 

bil şekeri olduğu· 
Kuvvetli mOsbil 

nu unutmayını.z· 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sQrgft.n 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano ·ı 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla ıatılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün ıabahdan akpma ka· 
dar ULOSAL ·BiRLiK 
razetui idarehaneıine mi· 
caat etmelidirler. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar .. 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Istanbu1 ve 'f rakya 
Şeker Fbrikaları 1~ilrk Anonim Şirketi 
5ermay·esi3,000,000'fôrk lirası 
lıtaabul Bahçe kapı d6rdüncii Vakıf han 30-40 



20 Temmuz 93) (UluaJ Birlik) 

Ruzvelt'in fioaosiyel siyasası, yeni dnoyada hergDo bir mes"ele dnğuruyor 

Cumur başkanı Ruzvelt'in, Amerika 
milyonerlerini teJilşa düşüren yasası 

......... .,,,..,,. ..,,. .,,,. ,.,. _ -..,, ............... ~ ... ... ......... w ...... ..,,,...,,.~__. .... .. ........ 

Miraslardan vergi alınması hakkındaki kanun onaylanırsa, milyoner-
lerin hepsi bir olub paralarını bankalardan çekecekler miş 

lsıanbul 20 ( Özel) - Nevyorktan haber veriliyor: 
Amerika milyarderleri, miraslara vergi tarh edilmesi 
için Amerika hnkumeti tarafmdan ayan meclisine ve· 
rilen yasaya şiddetle muarızdırlar. Sôylendiğine gôre 
bu yasanan kabuln halinde Amerika milyarderleri, 
bankalardaki bOUln paralarını çekmeğe karar vermiş· 
Jerdir. Bôyle bir hal karşısında, Amerikanın ekonomik 
durumu alt· Ost olacaktır. 

( Deyli telgraf ) gazete~inin Nevyork muhabiri, mi· 
raslardan vergi alınmas' hakkındaki teşehbftsOn, doğ· 

rodan doğruya cumur başkanı Ruzvelt'in finansiyel 
siyasasına dayandığım haber vermekte ve hu yasanın 
bazı farklarla kat'i surette kabul edileceğini yazmak· 
tadır. 

l\liraslar yasası; değeri elli bin doları geçen mira&· 
lardan başlıyarak, 10 milyon dolara kadar kıymeti 

haiz bulunan mirasların, derece derece vergiye _tabi 
tutulmalarını emr etmektedir. lUiraslardan alınacak 

olan verginin Azami miktarı, 10 milyon doları geç· 
miyecektir. 

üoi versiteli 
Gençler yakında 

geliyor 
Örnek köylerimizde kırk bet 

gOn köyltınüo konuğu olarak 
kalacak olan üolverelte genç 
lerlnln 28 Temmuzda İstanbul . 
dan lzmlr'e hareket edecekleri 
bildtrllmlştlr. Gençler başların 
da rektôr Cemli bolondoğo 

halde 24 Temmuzda lzmlr'de 
bulanacak ve kattılanacaklırdır. 

Sonra köy hilroau t11ufaodao 
hazırlınmış olan programa gô· 
re örnek köylerimizi geı;ecek· 
lerdlr. 

Adliyede 
Yaz tatili haşladı 
Tüze dairelerinde yız tatili 

bogOnden itibaren başlamıot11. 
Hakyerlerf () eylüle kadar 
tatildir. Acele göriUecek davalar 
için nöbetçi hakyerlerl barakıl · 

mıotır. Bunlar hukuk ve tecim 
davalarını görmek (bere birinci 
hukuk, ceza davalarını gôrmek 
lçto Ağırceza, eolhceza davala . 

4 Sa~ 

Bekçi . dO 
Sekt~i kalpten mı 31 

P ,,1ı1eı 
Dün Buroavanın ır de 

ıct• köyü yakınında bahçeler 
111 

bir ölft adam daha boloO; ~ 
tor. Bo adam kır bckçiel ıd:~a 
med'dfr. e ... , gftn evel ô ,ıı 
eıcakların etklslle cesedlo 

101
. 

tlğl ve koktuğu gör0111141 g6 
Üznf nde hiçbir yara, bere d'l' 
ı ölmediğine göre Mebıtle •" 

aıı" kalb durmuındao veyı ~ı•• 
gelen başka bir bıeı•lı V" 
öldüğü oranlanmakrııdır. A 

akoam yar genel eav•ııı~~·'' 
vıık•a yerine giderek rah 
bıılamıetır. 

. 'k" . . -e11111rlır 
zmır ı ıncı ıcra .... 

ğundan: Şe'' 
lzmirde ikiçeşmelikte ~ 

Romanya 
Gnmrnk resmini taz· 

Ialaştırdı 

Hava nakliyatı ismet Inöntt 
rını görmek için eulbreza hO· 
ktıment Kemal. ıhUmı şahsiye 

ki bey sokağında 9 "1SO 
evde İsmail kıza Fatoı•Y~ 
lira ve masraf vermeğe ş;· 
Kayserili Ahmede icr• ı,.· 
me emri tebliğ için 111~~· 
şirle gönderilmiş ise de~ 
metgihının meçhul old d~ 
dan bili tebliğ iade e •cf'' 
olmakla ilanen tebJij'ıt 1 

sına karar verilmiıtir. ·ti~ 

lıtanbul 20 (Özel) - Ro· 
manya hükumeti, Tecim ant· 
Jaıması yapmamış olduğu 
ülkelerin müvaredabna yllz· 
de 44 fazla gümrük koy
muştur. 

Italya ·Habeşistan 
ihtilafı 

- Başıarafı birinci şahifede -
hasta askerler, günden güne 
çoğalmaktadır. Hastahane
lerin bir çoğu, bu askerlerle 
dolmuı bir durumdadır. hal· 
ya sıhhat bakanlığı, hastalar 
için doğu Afrika'ya limon 
gönderilmesine lüzum srös
termiştir. ltalya'dan doğu 
Afrika'sına külliyetli mik
tarda limon srönderilmek
tedir. 

Acaba casus mu? 
İstanbul - Casus olduğu 

zannedilen Molhos adında 
bir Ermeni zabıtaca yaka· 
Janmıştar. 

Fermanlar 
Kaldırılacaktır 

Ankara - . Y atalarımıza 
aykırı düıen ve Osmanlı 
padişahları tarafından veril
miı olan fermanların liğvı 
iç!n bir yasa hazırlanmak
tadır. 

Aıılaşoıa 
Kahil olmıvor ., 

Hangaıa ıosyeteel teeleat ve 
fıbrikaıııoın unya devıl için 

görOtOlmek Qıere don fJarbay· 
hkta doktor Behçet Uz'un bae· 

kanlağanda bir toplantı yapıl· 

mıetsr. Toplantıda Bıyıodırlık 

komleerl Mahmud Ekrem de 
bulunmuelur. 

Yapılan görftemeltrde ôncekl 
uıdaeamazlak bahis mevzu idi. 

Boolar Urıya denedllecek bazı 
ıeferru.ta ıld meı'elderdl. GlJ· 

roımeler bo kez de iyi bir ın· 

ıa,mayı bağlanamamıfJlır. 

Çocuk bırakmış 
Çorak kapıda birinci tat· 

lı çeıme sokağında ıekerci 
Ali galib'in evinin önünde 
kırk günlük bir erkek çocu· 
ğu bulunmuıtur. Zabıta, ço· 
cujunu atan anayı aramak
tadır. 

Atina - Kahire hat
tını istiyorlar 

imtiyaz nıukabilinde Yuiıanistan· 
dan hu yıl çok tütün alacaklar mış 

Istanbul 20 (Özel) - Al· nakliyat hattı için imtiyaz 
manyanın meıhur ( Loft verilmesini istemiştir. Bu im-
Hanra) tayyare nakliyat şir· tiyaz verildiği takdirde, Al· 
keti, Yunan hükumetine mO· manyanın bu ıene Yunaniı· 
racaat etmiş ve Atinadan tandan külliyetli miktarda 
Kabireye kadar olan tayyare tlltün alacağı bildirilmiıtir. 

~~~~----••H•_..~ ..... ~------~~~-

B e ıe dl· ye Yaralanma hidişesi 
Başıarafı 1 inci sahijede • 

mın eltodekl kamayı zorla 

Memuruna tokad aldım; bunun nzerıne kaçıı, 
ben da Döneyi yaraladım. 

atmış 
Birinci Mıhçılar sokağında 

8 sayılı dükkanda kolacılık 
yapan Ahmed oğlu Ihsan; 
kahvehanede kaldırım üze· 
rine koyduğu iskemleleri 
kaldırmaıını ıöyliyen bele· 
diye memuru Şükrü'ye .tokad 
atmııtır. Mütecaviz lbaan 
hakkında zabıta takibat 
yapmaktadır. 

Otomobil 
çocuğa çarptı 

Şoför Ali oğlu lbrabim 
idare ettiği otomobille; Kar
şıyaka' da Kemal paşa cad
desinden geçerken beş ya· 
11nda Osman adında bir 
çocuia çarpmış ve hafif ıu· 
rdte yaralamıştır. 

Elbise Hırsızı 
Birinci kordonda doktor 

Adil'in yeni yaptırmakta ol
duğu binada çalııan Selim 

ustanın bir takım elbiıeıi meç· 
hul bir ıahıs tarafıadan aıı· 
rılmııtır . 

Hırsız 
Vazoyu aşırmış 

ikinci kordonda Hatip so· 
kaiında Jozef Kalamenin 
512 numaralı evine hırsız 
girmiı ve bir vazo aıırarak 
kaçmııtır. 

Ustura ta,ıyormuş 
Kemer'de yapılan ıillh 

araıtarmasında, Ahmet ojlu 
Mehmed'in ilzerinde bir uı· 
tura bulunarak zabıtaca mU· 
sadere ediJmittlr. 

Böylece ıuçuau ııôyllyen Fa· 

zıl'ıa bu eôzlerloe kareı la· 
nıklır (ŞıhJdJer) lae Döne· 

ola yanında bııka bir erkek 

bulunmadığını ve kamıa•n da 

Fadıl tarafındın kullanıldı· 

~ını gördOklerlnl, Fuıl'ın orada 

Döne'yl bekleyip beklemediği· 

nln farkında 

ıöy lemtolerdl r. 

olmadıklarını 

Döne ha1t•haneye kıldml• 

mıştır. Y aralarıoan lldel sırtında 

blrlııl bacığ•nda ve bf riel de 

koloodıdır. Sırttaki yarılır 

ağır durumdadır. Dönf'; yar 

genel enamanı T•k'ı hıklundı 

ıu sözleri eôyleml~tlr: 
- Fazıl'ın orc.dı balondu · 

ğono bilmiyorum. Birdenbire 

Qzerlme hftcum etil ve beni 

yaraladı . Yanımda başka erkek, 

merkek de yokta. 

Tahkikatı göre fl'adıl •e Döne 

Kuruçım mahallesinde otur· 

maktıdırhır. Karı koca gibi ya 

ııyıo bu iki kiti ., .. ıodı onbet 

gGn enel geçimsizlik yOtftn 

den bir kavga olmuı ve Fadıl; 

metresine tabanca çekmiştir. 

GOzel ve bonunlı beraber genç 

bir erkek kadar çevik ve atik 

olan Döne; koluna bOkerek 

Fadıl'ıp elinden tıbınca1ıoı al· 

mıour. Bu vak'a yOzQoden 
birbirinden ayrılmıolar ve ayrı 

yaoamı~a baolamıelırdı. Bo hl· 
dlıeden muğber olan Fadıl nl· 
hayet metresini yıralımıf ve 
tevkif edllmlıllr. Tahkikata 
tazece denm olanıcıkıır. 

Erzurumda öğretmen davalarını görmek için htıkd· 
meo KAzımdır. 

İşbu ilin taribindeD 1 1" 
ren beı gün zarfında ~~ 
nuzu ödemeniz ödeoıed•;,' 
takdirde mallarınııı '., fi 
kazançlarınızı bildiraıe111~; 
bir itirazınız vars• ~ 
ayni müddet zarfıod• • 
dirmeniz akıi halde il' i" 
det geçtikten ıoor~ et~ 
icraya devam olunac•~; 
liğ makamına kaioı 
üzere ilin olunur. /, 

okulunu gezdiler Yetmiş iki kişi 
Erzurum 19 (A.A) - Baş· 

bakan İsmet İnönü yeni ya· Numaraları sildiğin· 
pılan öğretmen okulunu, has- . den cezalandırıldı 
tabaneleri, yönetgeleri gez· 

Genel nQfuı sayımı için ıe· 
miılerdir. 

Ahmed 
Az daha boğu -

luyordu 
Şehitlerde lngiliz sahası 

yanından denize giren F ey
zullab oğlu Ahmed, yüzmek 
bilmediğinden sahilden biraz 
açılınca feryada başlamış ve 
civardan yetişenler Abtned'i 
boğulmak ilzere iken kur· 
tarmışlardır. Ahmed fazla su 
yuttuğundan derhal memle· 
ket hastanesine kaldırılmış· 
tır. 

Tahaffuzhane 
Ve laburatu var bu 

yıl yapılacak 
Tarım Bakanlığı tar.tından 

lzmlr'de bir hıy'8n korunma 
yeri (Tıhaf fuzbaneal) ile Mr 
baytarı hıfzıssıhha 14burıtoyarı 

lnta ettJrlleceğlol yazmıelık. 

Rakanhk bu iki önem il •e fı . 
mf r için lbım mfteaeeeeyl bo 
yıl içinde yıphrmağa karar 
vermlıtlr. Bunun için gereken 
para tarım baokaıundan tetik· 
raı aureılle ıhnacaktır. L4bo 
ratuvar 20,000 liraya çıkacak· 
lır. Ger,.k tıheffozhaoe, genk 
IAburatovar t"hhlerde yıptırı· 
lacıktır. Borıdı l4zım olao 
arsalar ıyrılmıe, hazine adına 
tapuya bağlaumıotar. 

Dolandırtcılaı
Asliye cezada muha· 

keme edilecek 
Sahtektrlık v~ dolandmcıhk 

ıuretlle Osmanlı bankasından 

betblo lira almakla ıoçlu Koı 
ıdıın eald evkaf tıyau Naci ve 
Antalya eski milli emlıtk dl· 
rektörft Haaao haklarında 

tlçüncQ soru hilkQmenlfğlnce 

yapılmakta otan tahkikat bit· 
mlı, eoçu aablt gôrQlen Naci · 
ntn mevkuf olarak AeUyeceza 
hakyerlnde doroemaıının y~pıl· 

maeını, enço ııablt olmıyın 

Basın'ın da duruım11ının meo'l· 
ne karar Vllrllmfttlr. 

birde yeni yapılın numarat•jda 
konulan numarıtardın bir kıs · 

mıoı bazı ev eahlplerl silmiş· 

terdir. 
Son zamanlardı yıpıfao kont· 

rolda numaraları sildikleri an· 
lıeılan 72 klıt teıbh edllmlo 
ve ceıalandırılmıotır. Bouu yı· 
pıntarJD cezHı 5 - 25 lira arı· 
eıodıdır. (;enet nnmarıtaj kont · 

rolona ıehrln muhtelif yerlerinde 
bogilo baelınııcıktır. Şarbaylık; 

bu kontrol için kendi leyırla· 
rına fı gördQrectğl gibi dloar· 
dan da lıyır almııtır. 

İlbıylak hııtletlk dlrektöril 
Nazım Balkov ile nQfue direk· 
töril Mustafa don eeblrde •e 
yakın köylerde genel oli(uı 

Hyımı hazırlıklarını kontrol 
etmfı1erdJr. 

-..... -------=-· _, lzmir birinci icra pıe 
luğundan: b•ci' 

Bir borçtan dolayı ,t 
altınıt ahnan berberliie ,f 
teallik eşya 22-7 -935 P ,, 
tesi saat 14 de açık •;!.f 
ıuretile İzmir kızıl•Y dil~~ 
teıi yanında ber\Jer ,~rJ 
nında satılmıya çıkarıJıc ,( 

Bu artırmada mabc11',I. 
mahallinde en son aıtı fr 
üzerinde bırakılacaktı~,tl' 
teklilerio o gün ° r f 
mahalli mezkftrde b•'1 

lunmaları ilin olunur. 

lzmir defterdarlığından: 
6
1, 

Sahibinin ciheti maliyeye olan borcundan dolay~ . ~-J 
pede yenidar sokağında 2 numaralı hanede tabsıh .. -~ 
kanununa tevfikan haciz edilen ev eşyası 27-7-935 perlı ;I' 
günü saat 10 da açık artırma ile satılacaktır. AJaı• boJo' 
yenler mezkür gün ve saatte satış yerinde hazır 

22
19 

maları. ~~ 
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2 ve 20 komprimclık ambalajlardtl , bulunur. 
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üzerinde hal isliğin timsal i 

olan © markas ı nı arayı nız. 


