
Ekonomi bakanı bay Celal 
Bayar, kamutayın tatilinden 
sonra lstanhul'a gelecek ve 
oradan Moskova'ya (J'eçe· 

e ULUSAL • Konya'oın Kırh Girid kö· 
yünde (tifüs) salgnn baş gös· 
termiştir. Bu köy, verilen 
emir :üzerine derhal kordon 
altına alınmıştır . 
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Korsikalı 

Dün büyük bir toplantı yapı- Paris'te bir gaz:. Haydud Spada'nın 
larak bazı kararlar Verildi teninidarehanesi· kafaSJ k.esi}dj 

l . ne tecavüz ettiler _. __ 

çapulcu 

Şçılerimiz, bir uçak alacaklar. Banka memurları, maaş- ıııanbuı ıı < Husuıi ı - idam mahkômu, Kiyotin makinesi-
! h k • } Paris'ten haber veriliyor: 

~ arının yüzde ikisini ava ıırumuna verıyor ar (Pöti Jurnal)gazetesi id11- nin önünde neler söyledi 

1,000 Uçak ve 
0,000 Uçmanımız Olmalı. 

,:••ı tebllkeıılol bllen ftye 
-. 1111 için dün havı kurumu· 
S.:da bir toplıotı olmuotur. 
(fte 0nbeıte olan bu toplantı 
idi 1Qk lıçen (ful) .korulu) nno 
dlr~k Şehrimizdeki bınkıların 
ı..._ tôrlerl de toplantıda ha· 
.. llflar ve haH kurumuma 
k 1•rdun mea'eleıl Gzerlnde 

OQllt 
lttdı llıuılır, kırarlar ılmıt· 

r. 

'• 
11
••• tebllkeılne karıı ılı· 

Gıe ctk dnrnm için çahımık 
u...:e llbıylıktın, C. H. Par· 

11._~eo, tecim (Ticaret) oda· 
et. D, ıığlık (Etlbbı) odıııuı · 
bt~ bıl'o .kurulu ile eınaf 
cltıı klert yönetim kurumların· 
,.. leçllen 6yelerle hava ko· 
.. lllQ ı 

k, ııntr ıubeııl yönetim 
._, '

11111
0 (BfiyOk lşçen korulu) 

1
'1kll etmektedir. 

ba~'llılr'dekl bankı direktörleri; 
d, Cln bınkılar memurlar101n 
ha Yg.alıraııa tercumao olarak 
le·~ tebUkealne kırıı koymak 
et... •ı kuruınumoza yırdım 

... ,k 1 l ,. 
ikı ç il •yhklırıodıo yüzde 
'Ilı P•y vermelerini kırarlıotır. 

1 •e tıabhcıd etmlelerdlr. 

• ,:616k. itcen kurulu geç 
blJ le kıdır g6rOıerek tehlikeyi 

en '" leaa ,, e Y•ıımı için IAzımge · 

8 
tedbirleri ılmııtır. 

ı 6Yf1k kurul· ahnın tedbir· ı 
'te ' 
'-k gôre YfirOyerek üye yaza· 
)ı11.o. •eı loplenhlırını ıık ıık 

...-caktır. 

lıaıı 1 ltL• r iÇiier n eınaf bir· 
"'ti ' f 1 b ltb, e ıy Oanııo Şen; 

-..' General K. Dlrlk'le le· 
-... ederek lamlr lıçllerl Dl· 
....... bl 
'-aad r uçak ıl1nmaıı etra· 
L._ 

1 @ôrCloınDıtftr. lıçllerlmlz; 
""'• b . t• 1 le llkeılne karıı her 
.. , Q ı d ._,L e ık&rlığı bızır bulun· 

~tıdırlır. 

•tce k ll~ 0 urulu görftımelerlnde 
~-olarak bir proje hazırlın· 
"'qıraı ve . 
~ proıe Gaerlnde yft. 

illetin.- kırar Termlıtlr. 

Bu karar Ozerlnde yOrünc· 
cek ve locllerlmlzln bOyOk ynrd 
locllerlne örnek olacak olan 
yurdsever hareketi eayennde 
birçok uçaklarımız göklerimizde 
yftkeelecektlr. Ba itte bClUin 
lôcllerlmlzl ynrd loclle:lne ön· 
ayak oMoklarındın candan 
kutlarıı. 

• 

tık. (Nar.kalem) kurıonkılem 
lerl dlrektörQ bay N url Dağ· 

delen de ylrmlbe~ bin lira ver· 
mlıtlr. 

Yurdun ıelAmetlne ve havı· 
valarımız1n tehlikeden koron· 
maaı yolunda büyOk ilgi göıı 

teren bu iki yardeever TOrk 
gencini kutlar. reılmlerlol tık· 
dlrlerlmlzle btrllkde bGtOn 

• • 
Havı tehllkeıılnl bilen Oye· okurlarımızı ıanırız. 

lik için letanbnl'da MfthOrdır U rfada: 
zade Bay Abdurrahman Naci Urfa, 10 (A.A) - Bugün 
Demlrağ'ın hava knromumuzı hava tehlikesini bilenler ku-
120 bin lira verdiğini yazmıı · -Devamı dördılncü &ahifede-............ 

F ord 1 Parti Başkanı 
Manisaya gitti 

Atina'da tabrika 
yapıyorj 

Milyarder Bay Ford 
Istanbul, 11 (Özel) - F ord 

otomobil müessesi, Atina'da 

bir montaj fabrikası açmaia 
karar vermit ve Elen bükü· 
meti tarafından verilen arsa 
üzerinde inıaata başlamış
tır. Fabrikanın temel atma 
töreni dün yapılmış ve temel 
atma taşını Elen ekonomi 
bakanı Bay Pezmazoğlu at
mıştır. 

Fabrikanın, bu yıl içinde 
bitmesi ve derhal işe başla· 
maıı mukarrerdir. 

Cumuriyet Halk Partisi 
lzmir ve Manisa illeri baş
kanı ve Yozgat saylavı bay 
Avni Doğan, dün Manisaya 
gitmiştir. 

Bay Avni Doğan, Manisa
da, parti kaza ve nahiye 
başkanları ile görllşmelerde 

bulunacak ve Manisa ilinin 
kazalarında tetkikat yapa-
caktır . 

~~--------~--~~-
Hıçağı çekince 

Kahvede gördfiğO Cez· 
miyi yaraladı 

Mecidiye mahallesinde o· 
turan Etem oğlu cezmi, dün 
gece arkadaşları ile birlikte 
değirmen dağına giderek 
oradaki kahvelerden birinde 
oturmuş ve dostları ile ko· 
nuşmağa başlamıştır. 

Bu sırada kahveye giren 
Abdullah oğlu Osman adın
da birisi, Cezmiyi karşısında 
görünce derhal bıçağını çek· 
miş ve üzerine atılarak sol 
böbreğinden ağır surette 
yaralamııtır. 

Vakadan sonra firar eden 
Oıman, zabıtaca yakalanmıı 

rehanesine hücum eden es- Paris _ (Sen) 
ki muharipler, yazıhanelerin mahkemesin _ 
camlarını kırmışlar ve ora· 
dan çıkarak Parlamentonun 
önüne gelmişler ve kahrol
sun saylavlar, diye haykır

mışlardır. 

• ~~~--------~~-Katolik 
Kilisesinde ilk 'fürk· 

çe vaız 
lstanbul 11 ( Hususi ) -

Tanınmış Katolik papazla
rından Ronkalli; ilk defa ola· 
rak dün şehrimizdeki büyük 
Katolik kilisesinde Türkçe 
vaız vermiştir. 

ce idama mab
küm olanKor· 
sikalı meşhur 
çapulcu Spada 
kafası kesil· 
mek suretile 
idam edilmiş
tir. Spada, ay· 
Jardanberi mu
hafaza ettiği 
soğuk kanlılı· 
ğını Kiyotin 
makinesinin ' 
başına gelin
ceye kadar 
kaybetmemiş 

1 
ve son o· Kajası kesilen Spada 

l\Jevlidi Nebevi larak şu sözleri söylemiıtir: v~rilen karardan şikayet et
-.. Ben çok büyük fena· mı yorum.,, 

Mevlldl nebevi'nln 6nOmQz. 
deki perıembe gOnQ ıkoımı 

yani cuma geceıl olacağını ııı· 
yın nloıı bildiririm. 

. 

İzmir mftf tOsO 
R. Çelebioğlu 

Ekonomi hakanı 
Moskovaya gidiyor 
btanbul 11 (Özel) - Eko

nomi bakanı, bay Celil Ba· 
yar, Kamutayın yaz tatilin
den sonra şehrimize gelecek 
ve burada bir iki güokal
dıktan sonra Moskovaya gi· 
decektir. 

Alsancak 'ta 
Beş kişi bir-birine 

girdiler 
Alsancak'taki kahvelerden 

birinde garsonluk yapan Gi· 
ritli Hasan oğlu Hüseyin ile 
Lohner arasında kahve pa· 
rası mes'elesinden kavga 
çıkmış ve Lobner'in kardeşi 
Con ile Pavlo hep birlikte 
Hüseyin ile kavgaya başla
mişlardır. Bu sırada Hüseyi· 
nin arkadaşı marangoz Ah· 
med'de Şerafeddin bey cad
desinden geçmekte olduğun
dan kavgaya iştirak etmiş 
ve Hüseyin'e yardım da bu
lunmuştur. Beşi de birbirleri
ni dövdüklerinden zabıtaca 
yakalanmışlardır. Hüseyin, 
Lohner'in kavga ederlerken 
Türklüğü tahkir ettiği iddia· 
sında bulunmuştur. Zabıta 
tahkikata devam etmektedir. 

ve adliyeye teslim edilmiş· 
tir. Osmının vakadan evvel 
sarhoı olduğu tesbit edil
miıtir. Yaralı Cezmi derhal 
memleket hastahanesine kal· 
dınlmııtır. Bu vakanın sebe· 
bi anlaıılamamıtbr. 

Spada, kafası kiyotin bı
lıklar yaptım. Buna rağmen çağının altına sokuluncaya 
daima Allaha yakın olmak kadar metanetini muhafaza 
timidini besledim. Hakkımda etmiştir. 

~~~~-----~~~·~·~··-·~-----~~~~-

Almanya Ekmek 
Fransa ile omuz 
omuza gitmek 

• • 
ıstı yor 

Bcıv Hiıler 

Istanbul ll (Özel)- Ber
linden haber veriliyor : 

Almanya hükumeti, Fransa 
ile beraber yürüyebilmek için 
mümküa olduğu kadar az 
zaman zarfında tayyare ku· 
vetlerini çoğaltmağa kat'i 
surette karar vermiştir. Al· 
manyanın 3544 tayyareye 
daha muhtaç olduğu söyle· 
niyor. 

Fransa'dan 
Çıkan paraların mikta· 

rı ~ok önemlidir 
lıtanbul, 11 (Özel) - Pa· 

riı'ten haber veriliyor: 

Fiatları yükseldi 
Un fiatları yükseldi • Bu 

durum karşısında fırıncılar 
narhın yükselmesini ıarbay
Jıktan istediler. Şarbayhk bu 
mes' ele etrafında araştırma· 
lar yaparken, dün akıam ek· 
meksizlik baş gösterdi. Keı
telli, lkiçeşmelik, Keçeciler 
ve daha bazı semtlerdeki 
fırınlarda daha pek erkenden 
bir kilo ekmek bile kalma· 
mıştı. Bunun sebebi, lzmirin 
bir un buhranı arefesinde 
bulunduğu hakkında diln ve 
evelki gün çıkarılan müba· 
liğalı şayialardır. 

Yaptığımız tetkikata gö
re, lzmirde un buhranı yok· 
tur. Yalnız fiatlerin yüksel
mesi münasebetile ekmeğin 
bahalılaşması muhakkaktır. 
Şarbaylık bugün buna dair 
bir karar verecektir. 

Bununla beraber, lzmir ba·
kının, dünkü gibi bir ekmek
sizlik karşısında kalmaması 
için, ekmeğin fiatına 20 para 
zam yapılmıı ve bu sabah 
fırıncılara bildirilmiıtir. Şar
baylık encilmeni, bugün öi
leden sonra narbı tesbit 
edecektir. Şimdi ekmek fı· 
rınlarda dokuz kuruşa satıl· 
maktadır. 

Fransız frangının son du· 
rumu münasebetile Franıa· 
dan dıı ülkelere çıkan 
paraların yekunu çok önem· 
lidir. Söylendiğine göre, dıt 
ülkelere akan p'ralar, ıoa 
rünlerde aıalmııtır, 



Sahife 2 

Taymis'in makalesi 

Türl{i ye, havacılığa 
çol{ önem veriyor 

--· Türkiyede havacılıli düşünce 

leri ileri bir yer tutmaktadır 
"Taymis,, gazetesi, Türki

yede havacılığa verilen 
önem hakkında yazdığı bir 
makalede diyorki: 

"Son günlerde Türkiye'de 
havadan korunma ve hava
cılık düşünceleri çok ileri 
bir yer tutmaktadır. Anka
rada toplanan havacılık kon
gresinde başbakan General 
İsmet İnönü başka yurtların 
hava silahlarından uzun u
zun bahsettikten sonra Tür
kiyenin en aşağı beşyüz u
çağı olmasının gerektiğini 
söylemiştir. Bundan sonra 
başbakan geçen hafta An
karada basın kongresinin 
açılış söylevinde de gene 
havadan korunma işinden 
çığır açmış ve toplanan ga
zetecilere Türkiyenin en bü
yük tehlikesinin liavadan 

yana olduğunu bütün yurda 
yaymalarını tavsiye etmiştir. 

Türkiyeyi havadan yana 
gerekliği kadar silahlandır
mak üzere otuz milyon Türk 
Jirası toplamak ergesile bir 
yardım listesi açılmıştır. Du
yulduğuna göre, Türkiye 
Kamutay üyeleri bu yardım 
listesine, vergısı çıktıktan 

sonra 292 Türk lirası tutan 
bir aylıklarını vermek sure
tile iştirak edeceklerdir. 

Bundan başka halk ara
sında havacılık isteklerini 
arttırmak ve yedek pilotlar 
yetiştirmek ergesile (mak
sadile) "Türk kuşu,, adında 
yeni bir kurum daha yapıl

mıştır. Sovyet Rusyadan ge
tirilen öğretmenler bıı ku
rumda çalışmağa başlamış-
Jardır. 

~~~~~----~~---·~·~·--.~----------~~~ 
Deniz kuşhn•1J1111 sıhlıatnn korumak için! 

Mes ur İngiliz sah-
' ' 

siyetleı·inin tel{lifi 

yapmaları beklenemiyeceği, 

İngiliz hükumetinin bu bapta 
uluslar sosyetesine müracaat 
ettiği ve sosyetenin de 
muhteJif devJetlere bu bapta 
birer sual varakası gönder
diği, fakat ışın şimdiye 
kadar müsbet bir sonuca 
bağlanamadığı yazılarak şi
kayetnameyi imza edenlerin 
dünyanın denizci milletleri 
arasında birinci yeri alan 
lngiliz efkarı umumiyesine 
ve lngifiz matbuatına yeni
den müracaat mecburiye
tinde kaldıkları bildirilmek
tedir. 

Yağmur 
Rakk1nda bir besab 

Metereoloji bilginlerinden 
Alman Erman Burbah, her 
yıl bütün acunda yağan 
yağmurların miktarı hak
kında uzun tetkikat yap
mış ve yağmurların, ba
zı yerlerde az ve bazı 

yerlerde çok düşmesine rağ· 
men binnetice her yıl bütün 
acunda ayni miktarda yağ· 
mur yağdığını tesbit eyle
miştir. Alman aliminin he
sabına göre kışın bütün a
cunda dakikada 15 milyon 
ton ağırlığında yağmur düş
mektedir. 

lzmi ı· defterdarlığından: 1662 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasma 

göre hazedilen donanmacı mahalfesinde şayeste sokağmda 
kain 43 sayılı depo tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarJık tahsilat kalemine gelmeleri. 7-11-15-19 

lzmir Defterdaı·hğından: 1661 
lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen donanmacı mahallesinde şayeste sokağında 
kiin 63 sayılı dükkan tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün 
müddetlt satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsilat kalemine müracaatlan. 7-11-15-19 

(UJuaalBirllk) 

-------------------------------------------öztiirkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-22 -
1 - Nakliyat - Taşın 

Nakil - Taşıma 
Taşıt 

• I .. ~ ... ' 
1 

11 Haziran - 1935 .. Y azmı: ftl. 
2 - Vesaiti nakliye -

(Taşıma araçları) 
Örnekler: 
1 - Bir memlekette Ta
şın işleri, ekonomik ge
Jişimle sıkı sıkıya ilgili· 
dir. 

Tefrika No. 76 

Saliiheddin, i\fosul Atabeyi ile bir anlaşma yaptı~' 
tan sonra Diyarıbekir kalesini kuşatmıştı.. . 

Dediler. Bu sözler, aksine Dedi kodu başlamıştı. S•~: 2 - Deniz Taşıtları ara
sında en ucuzu yelken· 
Jilerdir. 

3 - Emvali menkule - Taşılı 
mallar 

4 . 

Emvali gayri menkule -
Taşıtsız mallar 
Örnek: Bay .,, * * bütün 
Taşıtlı ve Taşıtsız mal
larını karısı üzerine çe
virdi. 
Tedvin etmek - Dergi· 
mek 
Müdevven - Dergin 
Örnekler: 
1 - TürkçeKamusu, Şem
settin Sami'nin Dergi
miş olduğu eserlerin en 
iyisidir. 
2 - A ... nın Derginleri 
arasında bu isimde bir 
eser hatırlamıyorum. 

3 - Kavanini müdevve
nemiz - Dergin kanun
larımız. 

5 - Hayal - Hayal (T.Kö.) 
Muhayyele - Sanay 
Örnek: Siz bu haberi 
Sanayınızda icad etmiş 

olmalısınız. 

Avusturya baş ha
l{anının söylevi 

-------~ 
Gazateler hu söylevi, Bitlere bir 

cevap olarak telakki ediyorlar 
Avusturya başvekili doktor 

Schusehnigg'in mecliste ver· 
diği nutuk, yalınız Avustur· 
yada değil. hudutlar dışın

da da günün hadisesini teş
kil etmektedir. Nutuk içe
ride ve dışarıda büyük bir 
kabul ve tasvip görmüş 

ve her yerde sevinçli teza
hürlerle alkışlanmıştır. 

Bubapeştenin öğle sonu 
gazateleri bütün Macar ef
karı umumiyesi tarafından 
merak ve heyecanla bekle· 
nen nutku ayni günde birinci 
sahifelerinde neşretmişlerdir. 
Esti • Kurier gazetesi başve
kilin nutkundaki "Avustur-
yanın rey puslalarile değil, 
milletin kanı ile Avusturya
nın istiklıilini teyit ettiğine,, 
dair olan kısmı tebarüz et
tirmektedir . 

Pester Slayo gazetesi baş 
vekil Schuchnigg'in nutku
nun Hitlerin nutkuna bir 
cevab olduğunu kaydet
mektedir. 

Magyar - Orszag gazetesi 
nutku "Schuschnigg'in Hit
lere kuvvetli ve enerjik ce
vabı,, diye tavsif etmeğe ve 
Avusturya . başvekilinin şim· 
diki rejime karşı atf ve is
nat edilen kabahatleri kat'i 
bir surette red ederek tesir 
ve kuvvetten düşürdüğünü 
ve Avusturyanın tamaile haklı 
ve şuurlu olarak hukukta mü
savat istediğini ve hiçbir vakit 

1 

ecnebi müdahalesine taham· 
mül etmiyeceğini yazmak
tadır: 

Paris'ten Fransız hükumet 
mabafilloden alınan haber
lere göre, başvekilin nutku 
Fransız siyasal mahafilinde 
fevkalade müsaid tesirler 
yapmıştır. Nutukta Avustur
ya'nıo noktayı nazarı açık 
bir surette tahdid ve tesbit 
edilmekle beraber arsıulusal 
havayı bulandıracak yahud 
uluslar arası güçlükler çıka
rabilecek herhangi bir şekli 
ileri sürmekten ictinab edil
diği memnuniyetle kaydedil
mektedir. 

Fransız efkarıumumiyesi 
başvekilin nutkunun Hitlerin 
nukuna karşı kati ve sarih 
manalı, artık ve eksik bırak-

mayan bir cevap teşkil ettiği 
fikir ve mlitaleasındadır. 
Akşam geç vakit çıkan 

Fransız gazeteleri, nutkun 
geniş hülasasını yapmışlardır. 
ltalyan gazeteleri akşam nüs
halarında birinci sahifede 
nutku aynen neşretmişler ve 
ltayanın hiç bir vakit Avus
turyanın iç siyasa işlerine 

karışmadığıoı tebarüz ettir
mişlerdir. Tribuna gazetesi 
ve diğer gazeteler başveki
lin bu nutku ile Hitlerin id
dialarını ve bilhassa pilebist 
hakkındaki imalarını mües
sir ve müskit bir tarzda 
reddettiğini kaydediyor. 

olarak Bahaeddini kızdır- heddin, efsanevi bir kah 
mıştı. 

- Ne yapacaksa yapsın 
görelim .. Halkın karnını do
yurmak bana düşmez ya! 

Demişti. H albuki emırın 

anbarları, ağzına kadar do
lu idi. İsteseydi anbarları 
açar, halkı doyurur ve yıl

larca mukavemet edebilirdi. 
Bu hadiseyi Salaheddin 

Eyyubi de duymuştu. Çünkü 
Salaheddin, askerlikte, ca
susluğa çok ehemmiyet ve
riyordu. 

Diyarıbekir kalesi içindeki 
bütün vaziyeti adım adım ta
kip edebiliyordu. Açlık ve 
sızıltı başladığını da duy -
muştu. Diyarıbekirde kendi 
adamları vardı . 

man ~ibi anılıyordu. J 
- iki hükümdar arası 

dağlar kadar fark var! ~· 
Deniliyordu. Esasen S~ol' 

heddin hakkında ku 1 ıık bil 
gunlukları vardı. Y aloıı 
şey düşünüyorlardı. ~ 

- Bahaeddin, iyi k._, 
şimdiye kadar kend~le~ 
beylik etmişti. Onu bırd ~· 
bire çiğneyib geçerek S• ,ı 
heddin'in peşine düşdlek? 
dereceye kadar doğrud&ıl'~ı· 

Ya Salaheddin'in bu f 

leri tahakkuk etmezse?·. •ı 
Maamafih Salahedd•~ 

karşı açık, gizli bir te1111 .~ 
başlamıştı ve halk, ao' 

0
• 

vicdan ve sadakat nokt•;• 
dan Bahaeddin'i tanıyor ı:f. 
Diyarıbekirin ileri gelei.ıd 

bu vaziyeti sezmişlerdi. dt' 
bizim namımıza sarpa sarıyordu. Açhğ'• "" 

Bunlara şu şekilde talimat 
verdi ·: 

- HaJka, 
propaganda 
yiniz ki : 

yapınız ve de- yanamıyan halkın, yarın.~ 

Adalet bizdedir. Şahısların 
haklarına ne kanun, ne şe
riat, ne de hüküm dar do
kunabilir. Hükümdarla efrat, 
Tanrı ve şeriat karşısında 

müsavidir.. Dıyarıbekir eli
mize geçerse, halk memnun 
olacak, bugüne kadar Türk
men beylerinden çektiği ız
tıraplarından kurtulacaktır. 

Köle değiJ, efendi olacak· 
tır. Bugünkü Diyarıbekir E
miri Bahaeddin, bu memle
keti felakete sürüklemiştir. 

Zengin, milyonlara sahih bir 

bükmdar olduğu halde ken-

di tebaasının açlık ve sefa

letine göz yummaktadır. Ken
dini zevke, sefaya vermiştir. 

Zavallı millet, ondan ümid 

beklerken, o, kadınlar uğ
runda, keyfi uğrunda koşu· 
yor. 

Saliheddinin adamları, bu 
talimat dairesinde derhal 
şehir içinde propagandaya 
geçmişlerdi. Muztarib halk, 
bunları doğru buluyordu. 

özrü 
Kababatından büyük 

Londra - Ingiliz zabıtası 
arasında şimdiye kadar son 
derece namuskar ve vazife
perver olarak tanınmış olan 
Danyel David Lüi adında bir 
polis, bölgesi dahilindeki 
mabaUelerden birini soyup 
soğana çevirdiğinden yaka
lanarak hapsedilmiştir. Dan
yel David, bu işi niçin yap
tığı hakkında karşılaştığı tsu
alc şu cevabı vermiştir : 

.. _ Ben uzun zamandan 
beri vazifeme dikkat ettiğim 
halde bir türlü terfi edemi
yorum. vazifelerini ihmal e
denlerse çabuk terfi ediyor
lardı . Bt.n de terfi etmek 
için bu suçu işledim. ,, 

lngiliz polisinin verdiği bu 
cevab, kendisinin kafadan 
malul olduğu kanaatini ver· 
miş ve Danyel müşahede al
tıoa alınmıştır. 

gün coşup taşması ibt• 

vardı. f 
Kendi aralarında bir tj. 

lantı yaparak Emir Bab• ~ 
d .. t k .. ~ k•' mı e rar gormege 
verdiler . ,ıı~ 

Bahaeddin de bir ar tı' 
kendini toplamış, telef~~
arttığını, o nisbette taZY1 ~· 
sıklaştığını, halkın da 1~. 
sulluktan karşı tarafa te 
yül ettiğini anlamıştı. / 

- Arkası va~ 

Amerik8 
işsizleri 12 ııJİ 1' 
vondan aşağ• 
"' 

düşmüyoı- e~· 
Amerika'nm40 büyük t t'' 

rinde özel bir komisyo11.~,ı 
rafından yapılan tetk

1 •dl 
sonunda bütün Amerik• J' 
halen 12 milyon işsiz oJdıJ 
anlaşılmıştır. e' 
Bu işsizin iaşesi için ge~,_ 
yıl bütçesine konmuş 0 bi' 
1 milyar 323 milyon 11~ -~ 
dolar tahsisatan bu yıl bi'' 
yar 550 milyon 990 1ştıt çıkarılması kararlaştırıllll 

.. Ulusal 

Birlik 
Gündelik siyasal gaıe~c öJ,ıtl" 

Sahibi: Haydar Rrışdu 

Neşriyat müdii rü: 
llamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 ilıİ11,i 
Adres: lzmir 

BeyJer sokağı 
Aborıe şartlan : 

700 kuruş senelik 
400 " altı ayhlı 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için ·~~l 
Maarif cemiyeti 1 ~, 

bürosuna müracaat 
melidir. id,,,, 

Hususi ilanlar : 
hanede kararlaştırılı0ı, 
Basıldığı yer : AN AV ~ 
matbaası -"1" 
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Olivier ve şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

llR ' BAN~ASI 

" CERES ,, vapuru 3 haziranda gelip 6 haziranda 
acentaSJ Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlara için 

yük alacaktır. 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel. 2443 
" SATURNUS ,, vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo

şalthktan sonra Burgas, Varoa ve Köstencc için yük 
alacaktır. The Ellerman Lines Ltd. 

" POLO ., vapuru 30 ma
yısta Anvers, Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 

ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" OPORTO ,, vapuru S 
haziranda Liverpol ve Sven
seadan beklenmektedir. 

" THURSO ., vapuru ha
ziran ortasında Hull, Anvers 

ve Londradan gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve 

vapurlnrın isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 
,. Tayyare Piyangosu 

19 uncu Tertip Bi
letleri Satıhvor .. .. 

Büyü kil· ramiye 

30000 lir 

" UL YSSES ., vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An
vers, Amsterdam, Rottcrdam ve Hamburg limanları ıçm 
yilk alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
"NORDLAND,, motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Danb.ıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve Iskandi
navya limanlarına hareket edecektir. 

" ROLAND ,, motörü 22 haziranda Rotterdırnı, Hamburg, 
Copcnhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAİN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 ha7.İranda 
Malta, Marsilya ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

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

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında ayhk muntazam sefer 

" T AMESIS ,, vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev
yorka hareket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arknsmda Fratelli Sperco acentalığma müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
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Taz • 
temız ııcuz 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 

-Mükafat-

20000 lira , ____ _ 
• = --Satılık Piyano 

ilde 
~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

~ Nüzhet 
...., 'QA~T .. ~D~O 
lLb~··~~~~!!!!!!~~~;.;.....;;;.;;.;.;.;.. __ Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
Sıh ıat Eczanesi 

1 
liyaı Subay- • N. v. 

arının Yokla- Kci~.plnırınıı7Jll Gnzcl ~ Bkir \ iV. F. H. 
• yano ehven fiatla satılık-

Van 
Raşturak No: 37 

tır. 
ll} ı t, atıra armı7.a ~ı · 

aları Başlıyor Bir Albiim, Ve sair l)er 
~Zınir askerlik şubesinden: Cilt işleri Yaptır· 

Almak arzu edenler her 
Zee 1 gün sabahdan akşama ka- l{aracabey 1 aı·ası müdürlüğündeıı ., 1 dar ULOSAL BİRLİK Harada hususi bir surette yetiştirilen beyaz tecrübe fa-

b· 1 haziran 935 tari-
•nd 

d en 30-6-935 tarihine ka-
•r iz · · k, nıır askerlik şubesinde 
Yttlı y .. b . . 

Yat eru ve ya ancı ıhtı-

mnk Jstcr <·niz : 

* Yl~Nı KAV AF/,,AR * 
Çarşısmda 34 Numaradtı 

- - Ali Rıza - -lun subaylarla hiç kaydo-
b •. rtıaaıış ihtiyat subayları MüceJiitbanesine uğrayınız. 

.. lll .. d 
cijzd u det zarfında yeni 
la anları ile birlikte yok

tlıala be, .. tını yaptırmak: üzere 
2 2~11 şubeye müracaatları. 

ta .. Şubemize kayıtlı olub 

• dukları mıntak askerlik şu
beleri vasıtalarile yoklama· 
larını şubeye bildirmeleri. 

3 - Bu müddet zarfında 
•az'f lif 1 eten veyahud mubte- yoklamıyan müracaat etmi-

ı, .. ;uretıerle başka mahal- yenlerin haklarında kan@IJİ 
' bulunanlar da bulun- muamele yapılacağı ilan olunur. -~stanbul ve , frak ya 

& Co. gazetesi idarehanesine mü- relerinin müracaat edildiğinde resmi ve hususi müesseselere 
DEUTSCHE LEVANTE LıNfE caat etmelidirler. "* hara idare hey'etince kararlaştırılan bedel mukabilinde is-

" ULM,, vapuru 9 hazi- m tcnildiği kadar gönderileceği ilan olunur. 
randa bekleniyor, 13 hazirana Ôksfirerılcr! Mut· 7 11 16 21 26 30 3067-1645 

kadar Hamburg ve Bremen laka (Okam~ııtol) llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll llllll• 
için yük alacaktır. llksDı·ük ~ekcrle· ;.; Z ir yüı1 . meı1suca tı= 

11 

ALAYA " · vapuru 23 rini tecrübe edi-~ 
haziranda bekleniyor, 27 ha- ~ T • • • • k t • = 
zirana kadar Anvers, Roter- nız.. ca - Ü l Jll Ş f e } 
dam, Hamburg ve Bremen C'Q - Bu müessese, iki yüz bin liı·n sermaye ile -

için yük alacaktır. _ teşekkiU etmiş ve Di Ory ental Karpet l\1auu-
SERVICE DIRECT V fakçörers Limit~d (Şark halı) şirketine ait 

DANUBIAN ~ 
ı-""""" = f zmirdt Halkapınardaki kumaş fabrikasını .. atın = 

TUNA HATTI -
"TISZA,, motörü halen li- = almıştır. Ji'abrika bütün teşkilat 'c tesisat \'<' nıfis· = 

-- tahdimini ile eski i gibi 1 kanunusani 1935 ıa- E§ 
mammızda olup Budapeşte, 
B - rilıiııdcn itibaren yeni şirket tarafınduıı işletil- :: 

ratislava ve Viyana için = mcktcdir. Her ne\'İ yü.n iplikleri, kunıuş, batta- --
yük alacakhr. 

~eker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 
ernıayesi 3,000,000'ftirk lirası 

istanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 
"ATID,, motörü 30 hazi

randa bekleniyor, Budapeşte, 

8 Bratislava ve Viyana için 

S " B ı yük alacaktır. 
Ve Pürjcn ~abupın 

en üstnn bir müs

hil şekeri olduğu

nu unutmayınız. 

= niye ve çornı) imal edilecektir. Mnınulutın cmsa- -
linc faikh·eti lıcr tarafta takdir ve kabul cdihııiıo;tir. -" . -

- Bu momulfit Peştemnlcılnr haşıııdn eski Orozdibuk -
-Cl) _ ittisnlindcki sergide te bir edilmekte ' '<' atı, fob- = 

~ uıner an {--• "DUNA,, motörü 30 hazi-

Fabrikalaı·ı mamulatı 
\'erli malların en iyisi, en sağla
tııı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 
li'esaııe kumaşlaı·ı 
Beykoz kuuduı·aları 

S Bakırköy bezleri 
tlıner Bank yerJi mallar pazar"' 
lznıir şubesinde hıılursunuz 

randa bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır. 

Geliş tarihleri ve vapurw 
farın isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

N o. 2007 - 2008 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullamlmış bir 

motör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

- rika içinde yapılınaktndır. -
)~-" - -
~ _ Posta kutusu: 127 -
.J,) - . .. = - Telgraf adresi: Izmir .. · ; Alsancak 

Kuvvetli mil . .Jıil 

istiyenlcr Şahap 

--0 = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ;;;; 

~ -:11111 ııı 111111111111111111111111111111111111111ııı1111 m ııı 111111111111111 ıı ıır 1111ııı111111111 u • 
~ Sıhhat snrgüoc 

lıaplaruu Muruf ,.. C\S 
ecza dcpolnrmdnn c./) 
ve eczanelerden 

arnsınlnr. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1l·inci Beyler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 . .................... ... 

1-:1.amza Rüstenı fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzenıe nıalrazası 

Ilam::;a Rıhtem be) irı Joıot,'TC1flrnnesi, lzrnirde c11 
fotoğraf çcJ.mı-eklı• şölıreı buhın bir srm 'aı ocagulır. F.n 
milşlcülpcsr11.ı olanlar dahi, burada çektirdi/deri fotokraj
larda11 memnun lmlnuşlardır. 

Hamza Uüstem beyin. fotoğraj 
[;azası dn mııhıacm rnıiştcrill'rinin ince 
her çeşit malları, Jotoğrar makiııcleri11i 
dır, Bir zıyarcı lıcr şeyi ispcıtc kıifidir. 

(İzmir · Bnşturak caddesi, Refik 



11 Hazıran 93~ (Ulaaal Blrbk) 

-------------------- Yangın yerleri bayındırlaııdırıhyor 

öğretmenler n1abaUesı 
• • 

bulgaristanda komOnist tahrikatı baş göstermiş, tevkitat yapılmıştır ıçın hazırlıklar 
Sofyada Bulgar mektepleri ile komfi-öğretmenıer ve yapma kooperatiff 

• · • de ödev taksimatı yapıldı 
nıst k~ulüplerı hükmetce kapatıldı Yangın yerlnd• erkek lloe· 1 ... , dfttftncelerden takoll~ 

~ • sine giden yolan iki tarafındı 1 hışlama zımanı ve ktfılt ,-
., .................... - ..,..,.,,,,__ -· ~ yaptırılacak olan UdyQz evli roları Qzerlnde yönethD kO ~ 

Komünist tahrikatı yapan talebe aı·asına bir çok Yahudilerin. de liarış· (Öğretmenler mıhıllesf) lneeatı bftUln eertları kollıyırık "., 
tf!şebbOııü ilerlemiştir. Teşkil maktadır. Son zamınJırd~1' 

mış bulundukları meydana çıktı, Bulgaristanın hertarafinda heyecan var eduen ö~retmeuıer rapı koope· uren bazı doromı•r ee ,,. 
lstanbul, l 1 (Özel ) - Sofya'dan haber veriliyor: • · B · b k l k ı ratlf ioe ortak olanlarm ilk lüzum görülür& gtnel kO 

Bulgaristan'ın bazı yerlerinde komflnist tahrikatı baş 

giJstermiştir. Hnkômet, derhal tertibat almış ve tahri· 

kut yapanlar arasında orta tahsil talebesinden bir çok 

mı,tır. unun ilzerıne azı me ·tep er apah mış ve toplanacaktır. .ıl 
• ·k k·~ 1 taksit paraları alındıktan eoora r genış mı yasta tev ı.at yapı mıştır. Kooperatif in tOzılğilDe ..11 

hnnuo için kooperatif yönetim ,.,.. 
Son gelen haberlere göre, komnnist kulilbleri de 1 kooperatif in reımlğ tor Jf kurulooa ( der11 heyetine) baş ptt· 

baştan başa kapatılmıştır. foran firmalar bu yaz ayları nabllmeel fçlo her orıağıD iP'. 
Bulgaristan'ın her tarafında bariz bir heyecan hQ· içinde görQşmelere baılayıcak olarık 100 lira vermeal 'ııt' 

kOm sflrQyor. dır. l 5 hazirana kad•r b ""' 
ve anlışmadın sonra teşrin o•"' 

-----------•ıt-iıt+..-..~------------ gelecek her aym 5 inci g .. ~ sonlarında yapılara ba'llınıcaktır. kadar 25 lira tıkaltln 1• 

gençlerle Yahudi'lerin de bulunduğunu tesbit eyle· 

l\loskova gazetelerinin mOtaleaları 

Almanya Sovyet 
Rusyaya saldırırsa 

~~~--------~~-
Italyayı Habeşistan aleyhine kış

kırtan, Almanya imiş!. 
Moskova 10 (A.A)- Mos· görüşüne yanaşmazlarsa Al

kova gazetelerı Hitler'in son manya bu paktan ayrılacak· 
söylevinden bahsederek di- tır. Halbuki Almanya Lo· 
yor ki : karno paktından ancak bir 

"Hitler Rayiştag'da verdi- taraflı bir kararla ayrılabilir 
ği söylevde: ki Versay muahedesini yap· 

Fransız· Sovyet ve Fransız- tığı gibi buda bu paktı or· 
Çekoslovak antlaımalarını tadan kaldırmaz. Fakat Al· 
gözden düşürmek için Lo· manyayı bir takım faydala
karno paktını imza eden rından mahrum bırakır. 
devletleri ıuna inandırmak Almanya bir taraftan Lo· 
istiyor ki, eğer Almanya, karno paktını imza eden 
Sovyet Rusyaya saldırır ve devletler arasında anlaıma
Fransa da Sovyet Rusyaya mazlık sokmak için boşuna 
yardım ederse Lokarno pak· uğraşırken öte taraftan ltaJ
tını imza etmiş olan öteki yayı Habeşistanda bir ser· 
devletler de Franaaya kartı giizeşte atmak için teşvikte 
Almanyaya yardım etmelidir- bulunuyor. Bundan da mak-
ler. sat, Roma hükumetinin baıına 

Alman politikasanın bu başka yerde it açarak orta 
manevrasındaki minisızlık Avrupada elleri boş kalmak 
kendiliğinden göze çarpar iıtiyor. Almanya, Ruı .. Ja· 
ve bunda ıu tehdit vardır, pon harbında da ÇarJık Rus· 
Lokarno paktını imza eden yasını böyle harbe teşvik .... et-
devletler Almanyanın bu mitti •n 

~~---------··· ... ~----~--~ 
Sırh 

Muhalifleri parla-
nıentoya devam 
etmek istemiyor 

lstanbul 11 ( Hususi ) -
Belgrad'dan haber veriliyor: 

Yugoslavya muhalif parti
leri, parlamentoya devam 
etmek istememektedirler.Mu
haliflerin bu teşebbüsleri 

Yugoslavya umumi efkirın

ca iyi karşılanmamaktadır. 

Hükumetle muhalifler ara-

Konya'da 
bir köy kordon altı· 

na alındı 
Istanbul 11 (Özel) -Kon· 

yanın Kırlı Girid köyünde 
(tifüs) hastalığı salgın halin· 
de olduğundan, bu köy kor· 
don altına alınmııtır. 

Cumuriyet 
Kız san'at enstitOsQ. 

nOn sergisi 
Göztepe Cumuriyet kız 

san'at enstitüsü talebesinin 
bir ders yılı içinde meydana 
getirmiı oldukları emekler, 
sergi halinde teıhir edile-

sında bir uzlaıma husule cektir. Bu sergi, yarın saat 
gelmesi hakkındaki ümitler 17 de açılacak ve sergiyi 
zayıf değildir. herkes gezebilecektir. 

Avcılar -kongresi Karşıyaka pazarı 
Salı gnno kurulacak Sof ya - Acun avcıları 

Ruıcukta toplanacaklardır. 
Bu münasebetle bütün ya· 
bancı ülkelerdeki avcılar, 
bu toplantıya delege gön
dermişlerdir. Avcıların, kon· 
greden sonra Ruscuk civa· 
rında bir sürek avı yapma· 
lan ihtimali vardır. Acunun 

Hafta tatilinin değiıtiril
mesi Ü.lerine şarımızdaki pa
zarların kuruluş günleri de
ğişmiştir. Eskiden Pazar gü
nü kurulan Karşıyaka pazarı 
bundan böyle Salı, Cuma 
gilnü kurulan Dedebaıı, Eı· 
refpaıa, Güzelyalı ve Alsan

ber yanından Ruıcuğa avcı cak pazarları Pazar gllnli 
delekeleri ıelmektedir. kurulacaktır. 

( 11aymis ) in korkusu Kooperatifin adı (İzmir öğ· maıu onınmııur. ..i 

F 
retmenlerl ev yaptırma koope. Bu taksitler tı baok";ı 

ransada muttasıl ratlfl) olarak tesblt edilmiştir. ayrılmıı olan eni hesabt 
Seçilen yönetim kurolo Ubıy· ortağın götOriib vermeel I~ 
lakta toplınmıı ve Oyeler kendi dır. Para yatırıldıktan ~ 

1• lerlı· yen tehtı• ke ırasında vazife lakıılmlnl şôy· ortaklar k1&acı bay Ferid~ 
lece yapmışlardır: dıld ortak defterine yıl ,, 

İlbay General Dlrik başkan· lırı puanı mlkdarını "ııt' 
----..... - • - • hğa, k.Qltür direktörü hay H~k· rinde ki yatırma UA•d ,1 

Tecim ve Endüstri her gün gerile- met Tftrk yarbışkanlığı (lldncl yazdırıcıklaadır. Bo "ı 
haşkıtnlığı), Abdullah Aker ortaktık moımeleııl tıOI' 

yor' vergiler tahsil edilemiyor genel ııekreterliğe. ilk tedrisat nacaktır. t 
lstanbul 11 ( ÖZEL ) -

. k . d k lspektörü bay Ferid Uğuz Bayır Yönetim kurulu bıık•O~.._ 
rı no taı nazarın an ço L ı v d ı il""' .a111c1 ığa ( ezoe ar •ğ•). öğret· dan mekteblere bir b , 

(Taymis) gazetesi, Paris mu- gayib ettiğini ve vergilerin b E d ç b E ı _, men ıy ea ıoar, ıy m o göoderilmlo ve Türkiye 1 ..A 

h b. · d ld ... h b 1 · toplanamamasından Fransa- C f 1r .. a ırın en a ıgı a er erı Ataç, a fer ilyeliklMe ıııeçU nek. olacak bo iode ôAre·:_J 
neırederken, Fransanın bü- nın tehlikeli bir hal arifesin- mlşlerdlr. lerlmlzln göatertllklerl ~ 

k 'l d b 1 d de bulunduğunu ılive ettik- Genel kurulun koouştogwo ligi (Allka) takdir edt1111e~1 
yü gaı e önün e u un U· ten sonra, bütün bu proje· -•~-------
ğunu ve bu gailenin ekono· lerin her gün biraz daha D d G d il~D 
mik durum olduğunu yazı· ilerlemesinden, Fraosanın ottan ÜŞIDÜŞ e İz köpr 
yor. komünistle sosyalistlerind Dün Mersinli Burnovasında Başbakan tarafıt1d'' 

(Taymis), Fransanın, son eline düşmesi ihtimalinden bir kaza olmuştur. Nuri adın· 
zamanlarda tecim ve endüst- korkmaktadır. da 12 yaşlarında bir çocuk açılacak 

• · .__ arkadaşı ihsan ile birlikte Inıaatı bitmiş olan b-:.ı 
Bay Gosner ltalya dut toplamak üzere sokak- Gediz köprilsilnün V•~ 

taki ağaçlardan birisine çık· yolu da on güne kad•' J 
Şehrimize geldi iki sınıfı daha se· mışlar ve ağaçtan dut top· mal olunacaktır. Kabul ~; 
Tarım bakanlığı nebatat terher etti lamağa başlamışlardır. Bu OD beı güne kadar y•P1~-' 

koruma uzmanı (mütehassısı) Ô sırada Nnri'nin üstünde bu- ve köprü; ismet lnöoil u 
Istanbul 11 ( zeJ) - ltal- f•" profesör Bay Gosner, An· lunduğu dal kırıldığından 23 Temmuzda Nazilli -'" 

ya hükumeti, iki sınıf aske- ~ . 
kara' dan ıehrimize gelmiıtir. zavallı çocuk ağaçtan yere kasının temel atnı• b" 
P f h · d b' k ri daha seferber etmişt' ro eıör şe rimız e ır aç ır. düımüı ve muhtelif yerlerin· ninden dönüşünde, bal 
gün kalacak ve bazı tetkikat NapoJi ve Mesina Limanla- den yaralanmıştır. Yarah tarafından açılacaktır· J 
yapacaktır. Bay Gosner, Cu· rından yeni sevkiyat yapıl- Nuri derhal memleket bas· D f. ou• 
ma günü Ankara'ya avdet mııtır. tanesine kaldırılmıştır. e ıne ara ~ 
eyliyecektir. Yurdun her y.;nında ha Hırsız Fakat bulunaııı• 

Bozdağda raretli bir 1 Burnovadaki tenis kuhı, 
8 . h il k l ça ışına vur Matilda'nın evini soydu bulunduğu sahada, bir ~alıİ 
ır ma a e oru uyor - Başıarafı birinci salıifede - M MI" ld llb 1 ., • y .. 

Ô 
lsmetpaşa mahallesinin gomu u 0 uğu ay ıg f ·f'_' 

demiş'in Bozdağına bu rumu büyük bir toplantı verilmiı ve derhal b.• fl~..J 
k f l b Bodur Ali sokağında oturan lıP"~ 

sene pe aza rağ et var· yaparak kuruma bir çok Yuda Hazan kızı Matilda- başlanmııtı. Kültür dıre ıf 
dır. lzmir ve civarından, hatti M ve Bornova Kouıob•~ 1 uye yazmıştır. nın evine pencereden giren J" 
lstanbuldan pek çok kimse- nezaretlerinde yapılall ~ 
le · k " B Bafralıların yOksek meçhul bir hırsız. 75 lira 1110,~ r yazı geçırme uzere oz- k riyatta hi"bir ıey bu 
d 1 d ıymetinde bir çift altın bi· T 
ağa gitmiı erdir. uynuları: t 
Haber aldığımıza ıöre, bir ~ lezik ile on lira evrakı nak- mış ır · ;t" 

sosyete, Bozdağda modern Bafra, 10 (A.A) - lıbayı· diye ve elli kuruşluk ufak- Meçhul hırsız zabıtaca 
evler yapacak ve bunların mızın başkanlığında yapılan lık para çalarak kaçmıştır. maktadır. 
bir kısmını kiraya verecek bir toplantıda iki üç üye 
ve bir kısmını da satacaktır. tarafından uçaklar ve tehli· 
Bu evler, sıhhi ve asri ola- kelerini anlatan söylevlerden 
caktır. sonra 56 kişi bir kaç daki-

Bıçakları alındı kada büyük bir istekle 
tehlikeyi bilen üye yazılmış· 

Keçecilerde dolaşan Ah· 
med oğlu Şükrü ile karaman 
sokağında oturan Hüseyin 
ve Karşıyaka Bostanlı'ıında 
aşçı Receb oğlu Nureddin'in 
üzerinde birer bıçak buluna
rak zabıtaca miisadere edil· 
mittir. 

Orta mekteb 
Talebesi kampa çık· 

mıyacak 
Kültür Bakanlığından,şeh· 

rimiz kültür direktörlüğüne 
gelen bir bildirimde, bu yıl 
Orta mekteb talebesinin 
kampa çıkarılmaması, yalnız 
Lise ve Muallim mektepleri 
talebesinin kamp yapmaları 
bildirilmiıtir. 

lardır. Ve 1952 lira yüken· 
lenmiılerdir. Bu işe çok 
önem veren Bafralılar büyük 
bir heyecanla tehlikeyi bilen 
üye yazılmaktadır. Küçük 
çocuklar bile kuruma gele
rek yardımcı üye yazdmala
rını dileyorlar. Ve bu yurd 
yük enini ödüyorlar. 

Kurul içlerinden bir köylü 
kolu ayırtarak yurd borcunu 
ödemeye koıan köylülerimi
zin isteklerimizin yazmakla 
uğraşıyorlar. ilçe işyarları 
aylıklarının yüzde ikisini sü
rekli olarak bu kuruma ver· 
meyi onaylıyarak kuruma 
bildirmişlerdi. Safranın bu 
işte baıka il ve ilçelere 6r· 
nek olacatı umulmaktadır. 

lzmir Evkaf müdürlüğünden: 
Sandıkçılar N o. Senelik kirası 

3 200 "',.t 
Yukarıda yazılı dükkin on gün için arttırmaya fi ııJi o 

mıştır. ihalesi 18-6-935 Salı günü saat 11 dedir. ıs~:r# 
lanların o· gün Evkaf direktörlüğüne müracaatları bıl 1 

11 15 17 1697 

lzmir Muhasebei Hususiye MildO 
IOğOnden: 

Bede il 
ıabıkı 

Lira 

125 Memleket b11tıaeıl altındı 6 no. lı dOkkAn 1~~ 
İdarel huııoslyel vllAyete ıh yakanda yazılı dakk•0 ,.ıl 

tarihinden itibaren 31.5.938 gıyesiae kadar kirayı ft d'11 

Ozere 8.6.935 tarihinden itibaren 20 gGa mOddetle rDOfl
1'/ 

konolmoetor. Milzayede tartlarını görmtk letlyeoler ~-' 
Mohısebel buınslye mQdClrlQğQne ve pey atırmek tıtlyeol •' 
ihale gf1nG olan 28.6.935 peroembe gGaQ eaat 9 dan bir" I 
depozito mıkbaıları veyahut banka mektabları ile birli:;. 
yet eacGmealae mClracutları 


