
Rende yapılan at yarJşlarına 
bir çok uluslara mensub 84 
at iştirak etmiştir. Bu ko· 
şuda tegmen Saim birinci 
gelmiştir. 

• ULUSAL • Prusya başbakanı ve Alman 
hava bakanı general Göring; 
bu sabah tayyare ile Belgra· 
da gelmiş ve hava istasyonun· 
da hararetle karşılaumıştır • I I 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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M ussolini'nin Yarası Tehlikelidir 
~ 
~ ................ J' 

....,_.... ~ Fransada siyasal durumun son saf hası 

Laval, kabine teşkili için ar
kadaslarile temaslara basladı 

' ' laval diyorki: Avrupa asude değildir. Sulh kararsızdır. 
Siyasal buhran Fransanın otoritesini zafa uğratır .. 

}7 eni Fransız kabinesini teşkil edecek olon Bay 
Laval çalışma odasında 

h1tdiye kadar beş kabine Chautepps kabinesidir. 
'Ylli ~kilde devrilmiştir. Laval'in Cumur başka· 
t P~riı S (A.A) - Buison nına teklifi: 
~ •bıneıi; 6çücü cumurluğun Paris 5 (A.A) - Cumur 
t ''111'ıtundan bui parlamen- reisinin; uzayacak olursa, 
~ .lc•rıııına çıkar çıkmaz ekonomik alanda ve frangın 

~.'1.en. beıinci kabinedir. duruluk bakımında~ ~ek. ter~ 
b. •rıncaıi Roche Bout ka- sonunçlar vermesı ıhtımah 
~· b d 11 olub Mayıs 1877 de olan kabine buhranına ça u-

k '~~loıiıtir. ikincisi Risbot cak son vermeğe çahşaca
r·~ ~lleıidir ki 1914 te dev- ğı söylenmektedir. 
; 11111tir. Üçüncliıü 1926 da Dün siyasa alanında biraz 
d~ll Heryo kabinesi, Dör· sürekli bir durum kazanacak 

tüın de 1930 da düşen hükumeti kurmağa en çok - .......... . 
. Almanyanıo yeni bava orduı;u 

yarıyacak olan diplomatın 

Bay Laval olacağı söylen
mekte, cumur reisinin yeni 
kabineyi kurmak için Bay 
Laval'ı yaiıına çağıracağı 

sanılmakta idi. Bay Laval'ın 
bunu kabul edib etmiyeceği 
belli değildir. 

Yalnız kendisinin cumur 
reisine Bay Buisonu bir 
kere daha denemesini öner
gediği söylenmektedir. Bay 
Buison da cumur reisine bu 
işin iyan meclisi baıkanı 
Bay Jeannenyye verilmesini 
söylediğini gazetecilere bil
dirmiıtir. 

Paris 5 (A.A) - Anadolu 
Ajansının özel aytarı bildi
riyor: 

Parlementoda geniş yetke 
projesi iki rey fazla ile red
dedilmezden önce Finans ko· 

Parti 
Başkanımız dün 
akşam geldi 

Bay Avni Doğan 

Bir aydanberi Ankara'da 
bulunmakta olan lzmir ve 
Manisa C. H. Partisi başkanı 
Yozgad saylavı Bay Avni 
Doian, dün akıamki eks· 
presle şehrimize gelmiştir. 

Bay Avni Doğan, Bas
mahane istasyonunda, şarbay 
Behcet Uz, ilbaylık yönetim 
kurul üyeleri, parti ocakları 
üyeler, esnaf ve iıçi birlik
leri kurulları ve dostları 
tarafından karşılanmışlar. 

Başkan, trenden enince 
kendisini karııya gelenlerin 
ayrı ayrı ellerini sıkmış, ha· 
brlarını sormuştur. 

Ormancılar 
Bir uçak alacaklar 
Rize, 5 (A.A) - lıbaylık 

orman d'irektörü ve işyarları 
birer aylıklarını hava kuru
muna vermeği kararlaştır

mışlardır. Ormancılar, diğer 

arkadaşlarının karışması su
retile ormancılar adına bir 
uçak alınmasını Tarım ba· 
kanlığına bildirimiştir. 

Komisyon toplandı 

Basın kurumu ya~ 
kında kurulacak 

-~------·--
Komisyon, toplantıdan sonra iç 

işleri hakanına izahat verdi 
Ankara 5 (A.A)- Türkiye 

birinci basın kurultaymda 
kabul edilmiş esaslar daire
sinde Türk basın kurumunu 
teşkilatlandırmak, devlet ile 
basın kurullan arasında iş 

birliği yollarını araştırmak 

işlerile uğraşmak ve ikinci 
kurultaya kadar Türk basın 
kurumunu temsil etmek üzre 
kurultay tarafından seçilmiş 

olan hey'et, bugün basın ge
nel direktörlüğünde birinci 
toplantısını yapmıştır. Bu 
toplantıda kurultayda onanan 
işler üzerinde umumi bir su· 

rette görüşülmüş ve herşeyden B. Ş. Kaya ve B. V. Nedim 
önce Türk basın kurumunun Kayayı görerek gözden ge
resmen kurulması için gerekli çirdiği itler ve aldığı karar
olan işlerin yapılmasına ka- lar etrafında kendisine ma· 
rar verilmiştir. lômat vermiştir. Gelecek top· 

Hey'et toplantısını mütea- Jantı Cuma günü yapılacak· 
kip iç iıleri bakanı Şükrü tır . ------·191 .... ~• ........ ~-

Türk Italya 
Tegmeni, yarışlar Başbakanının sağ-

da birinci geldi lık durumu 
Berlin 5 (A.A) - 3 Ha

ziranda Ren \Jndüln yarışı

na türlü uluslardan 84 at 
girmiş; tegmcn Saim Palat
kan Kısmet adındaki atla 
birinciliği almıştır. 

Eyüb Öncü de kazananlar 
arasında derece •lmıfh. 

Samsun Belediye seçi· 

lstanbul 6 ( Hususi ) -
Roma' dan gelen son haber
lere göre; ltalya baıbakanı 
Mussolioi'nin geçirdiği kaza 
neticesinde batından aldıtı 
yaranın tehlikeli olduğu bil
diriliyor. Doktorlar, Mussoli
ninin başından ayrılmamak
tadır. 

mi yenileniyor -(-şu_r_ıa_i _d_e_v_le-t-çe_)_b_o_z_u_ld_u_ğ_u_n-

Samsun 5 (A.A) - Şar- dan yeni seçim için haz1r· 
baylık seçimi danıştayca lıklara baılanmııtır. llava işlerinin haşı-

lla Göring getirildi 

Bay Duladiye 
misyonu projeyi 18 oya karşı 
19 oyla onamıştı. Bu durum 
karşısında başbakan bay Bu· 
ison hükiimetın çekilimini 
verdi. Cumur başkanı Löbrön 
yeni kabineyi kurmaya tek· 
rar bay Buisonu memur et-
miş ise de Buison kabul et- Italya'nın, Habeşistan'a ani bir taarruzu bekleniyor 

llava Qrdusu altı k.ısma ayrıldı. her 

hölğede bir general bulunacak 
Beri' 

işler' 111 5 (A.A) - Uçak 
çık ı kurulunun yeni tüzüğü 
k,n~ı~tır. Bu kurul bava ba
lt .. · ~llııa bailıdır. Hava iş-
·•nın b 

tini ~!ına General Gö-
d getırılmiştir. Hava or-
llıu •it b 

tıl 1 liyük bölgeye ay-
lllııtır B 1 ti · un arın merkezle-
fUnlardar: 
l<a,· b 

lcrı, ,.;r•. erg, Berlin, Dres· 
bcr Hnııter, Münib ve Kil
b,,;nda er. bliylik bölgenin 
h'11u bır hava Generali 

(' 
11111•ktadır. 

•ôr· 1 ıng Belgrad'da 

8 •tanbul 6 ( 
tlır d'd Huıuıi ) -
-'l • •a haber •eriliyor: 

ra,,,1~ny~ hava bakanı ge· 
6rını, b11 Mbab tay· 

General Göring 
yare ile Belgrad'a gelmiş )j 
ve hava istasyonunda hara
retle kartılanmııtır. 

General Görinı, Belırad 
da iki rG• kalacaktır. 

::~~·i!~~.~:~~~~.ür .. ~;;.:~: Italya· Eritreye dört bin ame-
çogunlugu Heryoyu degıl Da- ' 

~·?:'.°'s0:~~~
00

;~;;~;i.:,:~~~ le ile hin isci daha gönderdi 
bırlıkte bır sol kabıne ku- ' \'.> 

rulmasına taraftar bulunu
yorlar. Bu çoğunluğun yeni 
kabinenin kurulması işinde 
nazım bir rol oynıyacağı gö
rülmektedir . 

Jngiliz matbuatının ne~
riyatı: 

Londra S (A.A) - lngi
liz basını Fransa'daki kabi· 
ne buhranını büyük bir ilgi 
ile gütmektedir. 

Deyli telgraf gazetesi, do· 
kuz ay içinde üç kabinenin 
düşmesini Fransa'daki siyasal 
partiler arasında sürmekte 
olan güvensizliğin ve çözül
menin bir tanıtı saymakta· 
dır. 

Deyli Meyi gazetesi; üçün
- Deı•amı dördünciJ sahi/ede -

Mussolininin emrile, seferber edilmiş olan Laudııada fır 
kasının bir kısnıı da Cagliariden vapura bineceklerdir 

Roma 5 .(A.A) - Asker· 
ferin ve işçilerin doğu Af- l 
rikasına gönderilmek üzere • 
vapurlara bindirilmesine de· 
vam edilmektedir. Pazartesi ~_, 
günü Triesteden Satürniya 1 

~ 

ismindeki büyük vapur 4000 
ameleyi ve Cenovadan da 
Livorno vapuru 1000 işçiyi 
alarak limandan çıkmışlar· 

dır. Seferber edilmiş olan 
Laduada tümeninin bir kıs
mı da Cagliaride vapurlara 
bindirileceklerdir. 
lstanbul 6 (Ôzel) Londra

dan haber veriliyor: 

t.,ritre'de Masana kalesi 

Italya • Habeşistan müna- Habeşistan - ltalya ihtillfını 
sebatı son derece gergindir. inceliyen Deyli Ekspres ga
En son gelen haberler, hu· zetesi, ltalyanın bu durum 
dutta bazı ufak • tefek bi- karşısında ini bir taarruzu 
diseleria vukuunu bildiriyor. beklenebilir, demektedir, 



Sahife 2 

Sukut tecruheleri 

illi Defa Görülen 
hava sağnağı 

--· Bir Rus tayyarecisinin hayrete şa

yan soğuk kanlılık ve metaneti 
Rus tayyarecileri, hergün 

yeni yeni tecrübeler yap
makta ve ekseriya hHyret 
uyandıracak muvaffakiyetler 
göstermektedirler . Geçen 
hafta, Moskovada paraşütle 

tayyareden atlamak tecrübe
leri yapılmış ve Balkonski 
adında bir Rus tayyarecisi 
7 bin beşyüz metre yüksel
dikten sonra paraşütle tay
yaresinden atlamıştır. 

Tayyareci, havanın boşlu -
ğunda mütemadiyen yuvar
lanırken yüz binlerce seyirci 
paraşütün açılmadığını göre
rek heyecan içinde idi. Bal
konski, çok yüksek bir me
tanetle kendini kaybe tmemiş 

ve 150 metre kadar zemine 
yaklaştığı ~snada göğsünde-

ki düğm;ğe basmış ve bir 
anda paraşütünü açmağa 

muvoffak olmuştur. 

Bunu gören halk, tayyare
cinin ölümden kurtulduğuna 
sevinerek bir alkış tufanı 
koparmışbr. Fakat birkaç 
saniye sonra (Balkonski)'nin 
yavaşca zemine ineceğine 

sür'atla yükseldiği görülmüştür. 
Halk, ilk defa görmüş ol-

duğu bu hadiseyi hayretle 
takip ediyordu. Tayyareci 

2 bin beşyüz metreye kadar 
yük.seldikten sonra tekrar 
yavaş yavaş sukuta baş]adı 
ve salimen yere inmeğe mu
vaffak oldu. 

Balkonski'nin söylediğine 
göre; paraşüt açıldıktan son
ra müthiş bir sağnak başla
mış ve bu sağnak yüzünden 
tayyareci ineceğine yükse)· 
miştir. Rus tayyarecileri, bu 
hadiseyi ilk def~ kaydediyor-
Jcır • 

~~~~~---- ....... ·~·~· ...... ~--~~ 
Elt·n divannda 

Malisİınos, Bıı Du
rumu Beğenmiyor 

----· 
Arsıulusal münasebat, Yuuanista· 

nın d i\zel nıesi ni lıek l i )70rmuş .. 
Atina gazetelerinden: 
Saylav seçimi önümüzdeki 

Pazar günü bitmiş olacak
br. Başbakan Bay Çaldaris, 

mubaJifJerin seçime iştirak 

etmemelerinden memnun de

ğildir. Dış işleri bakanı Bay 
Maksimos'ta başbakanın fik
rini tasvib etmekte olduğu 

gibi, bakanlar meclisinin de 
nazarı dikkatini ceJbetmişve 
arsıulusal durumunun, Yuna
nistan'ın iç işlerile ilgili 
olduğunu ve bu sebeple 
şimdiki kararsızlığın biran 
evvel kalkması lazım geldi
ğini söylemiştir. 

Akropol, Elefteron Vima, 
Ecıtiya ve patris gazeteleri, 
Saylav seçiminin uzatı lması-

nı ve muhaliflerin bu seçi
me iştirik etmeleri için bir 

çare bulunmasını istiyorlar. 
Yunanistan'da genel inan-

cı kazanmış mutedil ve bi
taraf mesleğile tanınmış olan 
(Estiya) gazetesi, yalnız hü· 
kumet partisinin iştirikile 

yapılacak olan saylav .aeçi
mini muvafık görmemekte 
ve böyle bir seçimin dış ül
kelerde Yunanistan için iyi 
bir kanaat vermiyeceğini 

ileri sürmektedir. 

iizüm ilriluii 

F iatlarııı da eyi ola
cağı söyleniyor 

Müstehlik ülkelerde pek az stok 
mallar kalmış bulunuyor 

Üzüm ürünü hakkında ali- Londra'dan son gelen ha-
kadarlarca yapılan tetkikat, berlerde bu kanaatı teyid 
hepimize sevinç verecek de-
recede bir sonuç vermiştir. 
Bu tetkikata göre, Urla, Ma-

etmekte ve üzüm piyasa

sında pek az mal kaldığını 

bildirmektedir. nisa, Kemalpaşa ve diğer 
uzum bölgelerindeki ürün, • 
geçen yıllara nisbetle bu yıl Kitaplarmıza GOzel Bir 
çok daha boldur. Bağcılar, 
ürünün bu bolluğu karşısında Cilt, Hatıralarınıza Şık 
fiatların ne olacağını düşü- Bir Alhnm, Ve sair 

nüyorlar • Cilt işleri Yaptır· 
İlgili müesseseler, fiatların 

bu yıl düşük olmayacağı ve 
çünkü üzüm yetiştiren diğer 
bazı ülkelerdeki üzüm rekol-
teleriuin noksan olduğu ve 
müstehlik ülkelerde ise stok 

mak isterseniz : 

* YENı KAVAFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

· - Ali Rıza - -
malların tamamen denecek 
derecede satıldığı kanaatında Milcellitbanesine uğrayınız. 

bulunuyorlar . • 

Triyeste ' 
Transit işlerine 

darbe vurulııyor 
Triyeste gazeteleri, ŞaYk 

Yahudi kapitalistlerinin Çe
koslovakya ite uzlaşarak te
cime! (ticari) tedbirler aldık
larını yazıyorlar. Ayni gaze
telerin verdikleri haberlere 
bakıhrsa , Çekoslovakya ile 
Yahudi kapitalistler arasın

da yeni bir nakil tarifesi ya
pılmış ve Temmuzun birin
den itibaren tatbik yerine 
konması kararlaştırılmıştır. 

Yeni tarife, Triyeste yolile 
merkezi Avrupaya giden ve 
oradan Şark ülkelerine git
mek üzere çıkan tecim ista
tistik nakil ücretlerinden çok 
daha ucuz fiatler tesbit et
miştir. Bu tarife, Triyeste 
Jimanmm transit işlerine bü
yük bir darbe vuracaktır. 

Amerik.a 
Para borsasında· 

ki durum 
Son posta ile gelen Av

rupa gazetelerinde, Ameri
kanın finansiyal durumu hak

kında dikkate şayan bazı 
yazılar vardır Bu yazılara 

göre, Amerika da yeni buh • 

ranların başlaması ihtimali 

kuvvetli görülmektedir. Nev
york para borsasında bir 

müddettenberi hüküm süren 
spekülasyon havası son za-

manlarda fazlalaşmış bulu
nuyor. 

Aydın demiryolu umum 
müdürlüğünden: 

7 Mayıs 1935 Cuma gü

nünden ltibaren Buca ve 

Seydiköy trenleri aşağıda 

gösLrilen saatlarda işliye

ceklerdir. 

lımirden Bocaya 
Hareket 
5,45 Pazarlardan mada. 
7,30 Her gün 
8,50 (M) ,, ., 

12,35 Cumartesilerden mada 
13, 15 Cumartesi günleri 
14,20 (M) Pazar günleri 
16,20 Her gün 
17,40 " " 
19,00 " " 
20,30 (M) " ,, 
Bucadan lzmire 
Hareket 

6,20 Pazarlardan mada 
8,05 Her gün 
9,35 (M)" " 

14,05 " " 
15,20 (M) Pazar günleri 
16,50 Her gün 

18.15 " " 
19,35 .. " 
21,lS(M),, ,, 
lzmirden Seydiköye 
Hareket 
6,20 Her gün 

11,10 Cumartesi günleri 
16,30 Cumartesi ve Pazar-

lardan mada 
19,10 Pazar günleri 
23,00 Cumartesi günleri 
Seydiköyden bmire 
Hareket 
7,20 H r gün 

12,25 Cumartesi günleri 
17,40 Cumartesi ve Pazar

lardan mada 
20, 1 S Pazar günü 
24,01 Cumartesi günleri 

ihtar - (M) işaretli tren
ler motorbüsle işlerler. 

l~L~H~TTi~ 
EYYV8i.~~' 

6 Hazıran - 1935 .. Yazan: M 
Tefrika No. 72 

iki ordu karşı karşıya gelmişti. Her iki 

tarafta 
iki ordu karşılaşmıştı. Sa

lahecldin, her şeyden evvel; 
karşısındaki kuvvetlerin ha
kiki maksatlarını bir kere 
daha anlamak, icab eder!e 
iyi bir şekilde anlaşmak is
temiş, ve onlara bir heyet 
göndermişti. 

Merasime, debdebeye düş
kün olan ehli salibin perens-
leri, dükleri, markileri, şo-

Bisiklet 
Koşusu yapılacak 

Hal~ evi spor şubesi 23 
Haziran Pazar günü İzmir 
bisikletçilerinin yeni yıl bi
siklet koşularına ba1.ırlan
maları için bir bisiklet teşvik 
yarışı yapmağa karar ver
miştir. Muhtelif vesilelerle 
mmtakanın yaphrdığı teşvik 
yarışları gençlerimiz arasında 
iyi bir alaka uyandırdığı için 
bu yarışın çok heyecanlı 

olacağı tahmin edilmektedir. 
Yarışları spor şubesile mın
taka bisiklet heyeti üyele
rinden müteşekkil bir komite 
idare edecektir. Yarışlara 

Alsancak sahasından başlana
cak ve evvelce yapılan ya
rışın aksi istikametin°den 
başlamak şartile gine ayni 
yollardan sahada bite
cektir. Yarış bitiminde hal
kevinin hazırladığı madalya
lar gençlere sahada verile
cektir. 

özUlrkçe : 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-18 -
1 - Sadık - Bayrı 

Sadakat - Bayrılık 
Örnekler: 
1 - Bize dostluklarımıza 
Bayrı ve bağlıyız. 
2 - Bayrılık en yüksek 
insanlık vasıflarındandır. 

2 - Lehte, ~lehinde • Yan' 
Lehte olmak - Yana ol
mak 
Örnekler: 
1 - Bu işte sızın fikir 
lerinizden yana değiliz. 
2 - Ben böyle önerge
lerden Yana olamam. 

3 - Lehinde söylemek - İyi
liğini söylemek 
Örnek: O, her yerde 
sizin iyiliğinize söyler. 

4 - Lehdar - Yanat 
Örnek: Ahmed sizin en 
çok coşgua Yanatları

mızdandır. 
5 - Aleyh - Karşı 

Aleyhte olmak ,- Karşı 

olmak 
Aleyhte söylemek -Kar
şı söylemek 
Aleyhinde söylemek-Kö
tülüğüne söylemek 
Aleyhtar - Karşın 

,. 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazalarda bu kelime
lerin Osmanhcaları kullanıl
mamasını rica ederiz. 

lıeyetler göııderiyordu 
valyeleri, ipekli çadırlarda 
sırmalarla döşeli sedirler 
üzerinde yan gelmişlerdi. 

Salaheddin'in heyetini aza
metle kabul ettiler ve onla
rın sade kıyafetlerine alayla 
baktılar. 

Aralarında kısa bir muha
vere geçti; heyetten biri; 

- Siz kimsiniz, nerelisi
niz, bu illere niçin geldiniz? 

Diye sormuştu . . Bir Dük 
şu cevabı vermişti: 

- Biz Avrupa denilen 
yerden geliyoruz ve dünya
nın en şerefli, en büyük mil
letleriyiz. Bu topraklar bi
zimdir, baştan aşağı bizim 
olacaktır. Çünkü Mesih bu
rada yahyor .. 

Heyet, daha uzun bir mü
zakereye geçmemişti. Çün
kü salahiyeti yoktu. Bilaha
re Ehlisalib erkam da, islam 
ordusu ile temasa gele
rek, akılları sıra, kan akıt
madan bütün Surye, Kudüs, 
Filistin arazisini elde etmek 
istemiş ve bir heyet gönder
mişlerdi.. 

Bu heyet, Saliheddinle 
konuşacakh. Böyle maruf bir 
kumandanın, elbette karşısm
dakı Hrıstiyan kumandan ve 
asılzadeler gibi hususi deb-

- --- - = 

Deniz 
Sporları yurdu
nun kongresi 
Geçen gün açılan (Deniz 

sporları yurdu) , ilk kongre
sini, yarınki cuma günü öğ
leden sonra saat 16 da ku
lübün Birinci Kordondaki 

binasında yalacaktır. 
Yurdun ilk toplantısı olan 

bu kongrede faal ve ku
rucu bütün üyeler hazır bu
lunacak ve kulübün idare 
hey'eti seçilecektir. 

Bundan sonra kulübün 
azalarına bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

Altay kongresi 
Altay kulübüniin genel 

toplantısı da yaunki Cuma 
günüdür. Kongreye bütün 
Altayhlar davet edilmiştir. ·-Uaklı 
Bir şikayet 
Bir iki gün evvel diğer 

arkadaşlarımız yazmışlardı. 
İdarehanemize vukubu)an şi
kayetler üzerine bugün de 
biz yazıyoruz? 

Karşıyaka'da Kemalpaşa 
caddesinden ayrılan Araba
cı sokağı, arabaların durak 
yeri yapılmıştır. Halbuki bu 
sokak, Karşıyaka'nın iılek so-

kağıdır. Bu sokak, arabala
rın durak yeri olarak ayrıl· 
dığı gündeoberi pislik için
de kalmış bir haldedir. 

Şarbayhğın nazarı dikka
tini celbeder ve arabalar 
için diğer bir yer gösteril
mesini dileriz. 

debesi, teşrifatı, ıner~ 
olması lazımdı. Ve hep•• 
bunu böyle sanıyorlardı·· 
kat karşılarına, çıka çı 
eski bir kilim üstünde 
ran, oldukça genç, çok 
geyinmiş bir adam çıkt1 · 

Klağuzları; 

- işte amirimiz! 
Deyince; şaşalanı• 

kendilerini alamadılar. 1 
rioden biri; 

\ 
- Garib şey!. Bi..! 

beddin adını duyunca 
lar gibi sarayları olan, 
ları, sarayının dilb~r k 
lan bulunan, taçlar ge 
milyonlara malik bir · 
düşünürdük! 

D iye mırıldandılar. 8' 
Jeri, Saliheddin müke 
len anlamıştı. Dudakl 
ucu He gülümsedi ve· 
vermedi. 

Bir aralık konuşurl 
gelen elçi heyet, mak 
rını, yukarıdaki şekild• 
lathktan sonra; tebdid 
kamında; 

- Bu ordulardan 
daha gelecek 
vaı!. 

Demişti. Saliheddio, • ..a 
da aldmş etmedi. çaoJır 
elçilere hürmet eder, O 

. karşı daima kibar el' 
nırdı. 

- Size-dedi-AvrtJP' 
~ı geliyor?. Biz bu ye. 
sahib bulunuyorsak, b' 
yanlara tarihi ve mulı• 
mahalleri ziyaret ~çio . 
türlü kolaylığı göster~' 
muyuz?. iyi dUfünürseoıS. 
hareketinizin bir macer• 
başka hiç bir şey oho•d

1
• 

anlarsınız. San'ataoııı. ~ 
retinizi, ziraatınızı, köyle 
yüz üstü bırakarak, paP 
prenslere aldanarak but~ 
kadar geliyorsunuz. t1•1 

zın cehalet ve saf!Y' f 
suiistimal eden Her~ 1 
lenleriniz, yalnız keodı 
faatlarını, kendi şöbret1' · 
düşünüyorlar. Büyükliilı• 
aanhğa hizmettir. Size ti 
yem şudur: 

- Arkası 

Ulusal 

Birlik 
C?o~ellk eiyasal gar.e~e /j~,I 

Sahıbı: llaydar RüşdıJ 

Neşriyat müdürü : 
llamdi Nüz/ıel 
Telefon: 2776 .• r 

ilıl" 
Adres : lzınir 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 
700 kuruş seneli1' 
400 " altı ayb~ 

ilan şarıl~ 
Resmi ilanlar içİ11 ~ı 
Maarif cemiyeti ;/ 

bürosuna müracaat 

melidir. ·"" 
H ~ .... l • 
usuaı ı an ar: 

hanede kararlaıtı~ 
Basıldığı yer : AN'
matbaası 
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Sovyet ihtiyat Subay· N. v. Olivier ve şdreki· Fratelli Sperco Vapur Acentası 

R 
)arının Yokla- VV. ~..,. H. Van sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAis KUMPANY:Ası usyad . d A d " CERES " vapuru 3 bazi.randa gelip 6 haziranda 

.. . . a 1 arı e· malaı·ı Başlıyor o z A R d A d H b ı· ı · · - er ee acentası nvers, otter am, mster am ve am urg ıman arı ıçın 

gışıklikler olacak 1 . k J'k b . d yük alacaktır. zmır as er ı şu esın en: & C Cendeli Han. Birinci kor-l 1 haziran 935 tari- .,. o. .. SATURNUS ,, vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo-
d'~ü~reş gazetelerinin ver
k 1 lerı malumata göre, Mos-

binden 30-6-935 tarihine ka- DEUTSCHE LEVANTE LıNlE don. Tel· 
2443 şalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 

The Ellerman Lines Ltd. 
.ovada idari birçok deği
t~klikler düşünülüyor. Bu dü
fUncelere göre, bazı Sosyal 
teşekküllerin kaldırılacağı 
ve kö l"I 
1 Y u ere yeni bazı bak-
ar veriJınesi:derpiş olunuyor. 

R Avrupa gazeteleri, Sovyet 
b·Usyanın, batı devletlerine 
. ı~az daha yaklaşabilmek 
IÇın .. 1· onem ı fedakarlıklar yap-
111~ tasavvurundadır. 
f''I u tasavvurların, kuvveden 
~ı e çıkması ve bilhassa 
d ukuku tasarrufiyenin biraz 
aba te .. . . . db' I vsıı ıçm yenı te ır-

k
er alınması ihtimali çok 
Uvvetl'd' ı ır. 

dar lzmir askerlik şubesinde 
kayıtlı yerii ve yabancı ihti
yat subaylarla biç kaydo
Junmamış ihtiyat subayları 

bu müddet zarfında yeni 
cüzdanları ile birlikte yok
lamalarını yaptırmak üzere 
her gün şubeye müracaatları. 

2 Şubemize kayıtlı olub 
ta vazifeten veyahud muhte-
lif suretlerle başka mahal
lerde bulunanlar da bulun-
dukları mıntak askerlik şu
beleri vasıtalarile yoklama-
Jarını şubeye bildirmeleri. 

3 - Bu müddet zarfında 
yoklamıyan müracaat etmi
yenlerin haklarında kanuni 

muamele yapılaca~ı ilan olunur. 
: .. 

Taze temiz ııcuz 
iliic ., . 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

llamdi Nüzlıet 
Sılıbat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

.. IE 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fbrikaları 1,ürk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fürk lirası 

fstanbul Bahçe kapı dördüncü 

" ULM ,, vapuru 9 hazi

randa bekleniyor, 13 hazirana 

kadar Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 

" ALAYA ,, vapuru 23 
haziranda bekleniyor, 27 ha

zirana kadar Anvers, Roter

dam, Hamburg ve Bremen 

için yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 

TUNA HATTI 

"TISZA" motörü halen Ji. 

mammızda olup Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 

yük alacaktır. 

"ATID,, motörü 30 hazi

randa bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 

yük alacaktır. 

"DUNA,, motörü 30 hazi

randa bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana için 

yük alcaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

N o. 2007 - 2008 

• ~alılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı ' az kullanılmış bir 

motör satılıktır. Taliplerin 

idarebanemize müracaatları 

ilin olunur. 

TLJQKiYE 

l 1 Rı .6T 
BANf ASI 

-DAoA 
BiRıKTiREN 
'RAl-IAT--b O(;Q 

" POLO ,, vapuru 30 ma
yısta Anvers, Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktır. 
" OPORTO ,, vapuru 5 

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: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

,.Tayyare Piyangosu., 

19 uucu 1,ertip Bi

letleri Satılavor .. 
" 

Biiyüklkramiye . 
30000 lira 

alacaktır. 

" UL YSSES ,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An
vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları ıçın 

yilk alacaktır. 
SVENSKA ORİENT LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 
j, ROLAND ,, motörü 22 haziranda Rotterdaın, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve Iskandi
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 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" TAMESIS ,, vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev· 

yorka hareket edecektir. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet Rabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

•11111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-Mükafa~- lzmir yün mensucatıi 
20000 lıra Türk Anonim şirketi~ '- __ ., = B n ·k· n b. ı· ·ı = !!lm _ _.._

1111 
__ ,____ = u m esscsc, ı ı ) z m ıra cl'nıaye ı e ~ 

1 

Satılık Piyano i - teşek~nı elmiş. ve. Di Oryeııtııl Kar_pet _Man~-~ 
Alman marka her şeyi fukçorcrs Lımıtcd (Şark lıah) şırkctnıe aıt = 

sağlam kuyruklu bir pi- izmirdt Hnlknpınardaki kumaş fohrikasım sutm ~ 
yano ehven fiatla satılık- almıştır. Ji':ıbrika bütnıı teşkilat 'c tesisat \ ' C mns- ~ 
tır. tahdimini ile f'Skisi gibi 1 kanunu ani J.935 la· =_ 

Almak arzu edenler her 

1 
rihindcn itibaren yeni şirket tarafından işletiJ- ~ 

' gün sabahdan akşama ka- mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kuma~, batta- = 

1 
dar ULOSAL BiRLİK _ niye ve çorap imal edilecektir. lamulntm emsa· ~ 
gazetesi idarehanesine mü- -
caat etmelidirler. - line fiiikiycti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 

• _ Bu mamulut Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
~Ô•k•s•ü•re•n•l•e•r!-1\•1•u•t.--• ittisnlindeki sergide teşhir edilmekte ' 'e ah, fab- §5 

laka (Okamentol) 

ôk.snrnk ekerle· ~ 
rini terriUw <'dİ· ---ı 

niz .. ~ 
~ 

:Q 

Ve Pürjen :;ıahapın ~ 

en ilstfin bir mils CJ.) 
hil şekeri olduğu- >OJ: 
nu unutmayınız. ..J.,) 

Kuvvetli milshil ~ 
istiyenlcr Şahap 

Sıhhat sOrgno: ~ 
haplarım Maruf C't$ 
ecza depolarından ifl 
\•e eczanelerden 
arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

'"inci Beyler Sokagı N. 68 
TelPf on 3452 ....................... 

= rika içinde yupıJmaktadır. ~ = - Posta kutusu: 127 = - = 
_ Telgraf adresi: fzmir~-;Alsancak § 
- Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
•H 1il1111111111111111111111111111• 1111111111 l il llll il il l lll l il lll lll l il llll lllll llll il lllllllllltım 

·-Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz liunduraları 
Bakırköy bezleı·i 

Sümer Bank yerli mallar pazar" 
lzmir şubesinde bulursunuz 

2 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Jlamza Rüstem beyin Joıop-afhanesi, /:;mirde e11 

fotoğraf çekmt>kle şöhret bulan bir .mn'at ocağıdır. En 
mü~kıilpesent olanlar drıhi, buradcı çektirdiklerı (oı()kraJ· 
lardan me.mnun kalmışlardır. 

Hamza Rwtem beyin, f oto{?aJ malreme.~i saran ma-
gazası. da muhterem maşıerilerinin ince zevklerine giJTe 
her çeşit malları, f otoğraı makinf>lerini bulundurmakıa· 

dır, Bir zıyaret iıer şeyi ispaıo kafıdir. 

(Jzmir · Başturak caddesi, Refik 



6 Hazıran 93~ (Uluıat Birlik) 
__________________ __. 4 

Alivre incir 
istenecek 

satışı içi 
fiatlar 

Biran içinde ortalık altDst olmuş evlerin damları uçmuştur 

Budapeşte ile Sotya'da müthiş kasır
galar koptu. 4 ölü 150 yaralı var 
Çar Grad caddesinde ağaç kalmamış, yozlerce • 

evın dam-

ları uçmuş ve saati arca dnlu yağmıştır 

Jstanbul 6 ( Hususi) - Budapeştede anıuzın kopan 

bir kasırga sonunda şiddetli ve bora halinde yağmur· 

Jar haşlamış, gerek şehir içinde ve gerekse ci \'arında 

mnteaddid yıldırımlar dnşmnştnr. 

Yağmurdan evvel esen şiddetli rOzgilr, yilzlerce 

evlerin kiremitlerini uçurmuş ve bu esnada sokak ve 

,•addelere adeta kiremit yağmıştır. Halktan 4 kişi 

~Un \'e 150 kadar yarah vardır. Caddelerdeki ağaçla
rın en ço~u kasırganm tesirile koparıhb atılmış \'e 
15 santimetre kadar yükselen dolu. bnınn sebze ve 
meyvaları mahv etmi~tir. 

lstanbul 6 (Hususi) - Sofyadan haber veriliyor: 
Şiddetli bir kasırga, Sof yada oldukça önemli hasa· 

rat )'apmıştır. Çar Grad caddesindeki bOU1n ağaçlar .. 

bir çok evlerin damları uçmuştur. 

. Geçenlerde 1ımlr'deki lhr~cat Almanya fçfn Ekstrl88hDI et 
evlerinden bazıları alivre incir nevin incirlerin ı 00 klfotO 11 
eatıolarını kilosu 5,5 kuruotan hll teıllml şartlle 9 Tftrk U,.-. 
Vlptıkları için ~ğretmenler birinci Teorin teslimi 8 75 toıl 

' ' b a oba kan la ğ a ,ı~ayette balon lirasıdır. Cenevlnler loglll 
moolardı. Hükumet bo · ıoe bü· için Eyhll teıllmf ıtJ,5 ıtı' 
yftk ~nem vermlo ve ihracat· birinci Teşrin teslimi }6 ~-
çaların üretmenler (Müstahsil dfr. Teclmler bu mOddet I~ 
ler) aleyhine hareketlerde bu · bo flatlardan daha as fil 
hınmamaları için tedbirler al· eatıe yapmamığı tHhhild e
mıştı. Buyıl üretmenlerln biç terdir. 
bir ıoreılle zorlu doromlıarda Önce de yazdığımız gibi f 
kalmalarına meydan verllml · rek tızdm, gerek locir lb,.ıi 
yarek aroolerlmlzln değer bir çılan koru meyva lhrıctl, 
f latle ve tamamen satılmaları birll81 toplantmnda karırl,.ı 
için esasla tedbirler alınacaktır. rılan f fatlerden Hhf yıp,.IJ-
80 tedbirler eonucu (Neticesi) iseler de buolırdan bl•'" 
olarak oebrlmlıde koro meyva bllh b ı r tf ı-ea ecne J tecimen e 
ihracatçılar birliği yönetim ko· rıca genel HhO Qzerlode• ~' 
rulo (ldare heyeti) borsada J 

mlıyon payı namı ile r"".. 
toplanmıo ve QıQmlerlmlzln ' -"' birden dörde kadar ıe,.... 
ılivre eatıeları için flat teeblt ı• 

Sovyetlerio 80D ibtiramatı 

yıpmık için iş yıptaklıfl 
ettiği gibi loclrlerlmlz içinde f lat __ ,_ 

malın mektublar ve tclgı ... Yönetim kurulunun kararları 

Cenaze ~oSkovadan 
Odesaya getirildi 

Tabut istasyona getirilirken, alayı 
binlerce kişi takfb ediyordu. 

Moskova, 5 (A.A) - Vasıf 
Çınar'a son ölü töreni dün 
yapılmıştır. Elçilikte tabutun 
bulunduğu salonda merkezi 
yürütüm komitesi başkanı
nan cruntağı Miazki ile Lit· 
vioof, Rozengoltz, Krestinski, 
Stomonaikof, Rudyeni, Elia
va, Mihael, Kaganoviç, Te
zorof, Orlof, dıı işleri 
komiserliği yüksek işyarla· 
rından Zükerman, Barkof ve 
elçiler hazar bulunmuşlardır. 
Tabut başında son saygı 
nöbetini Litvinof ile elçilerin 
en eskisi ltalya büyük el
çısı Attoliko, Afganistan 
orta elçisi Abdülhasin Han 
Aziz ve Romanya büyük 
elçisi Cuyuntu yapmışlardır. 

Tabut; ölü marıı ile salon· 
dan çıkarılmış ve bir top a· 
rabasına yüklenmiştir. Elçilik 
önünde Stalin muhafız kıt'a· 
sın dan bir süvari müfrezesi 
ile süel okula öğrenicisi ve 
Panrüs merkez yöretim ko· 
mitesi saygı töreninde bu
lunmuştur. 

Ölü alayı istasyona doğru 
ilerlemiş, muhafız kıt'ası pi
yade olarak alayla birlikte 
ııitmiıtir. Binlerce kiti alayın 

arkasından yürümüıtür. Is· 
tasyonda bayraklar yarıya ka· 
dar çekilmiı ve trenin önünde 
süel kıt'a yer almıştı. Tabu
tu götüren tren ağır bir su· 
rette ve ö)ü havası içinde 
Moskova istasyonundan uzak· 
laımıştır . 

lstanbul 6 ( Özel) - Mer· 
hum Moskova büytık elçimiz 

Vasıf Çınar'ın cenazesi Mos
kova' dan Odesa'ya getiril

miıtir. Buradan, Sovyetlerin 
hazırladığı bir harp gemisile 
lstanbula nakledilecektir. 

Cenazeye, lstanbula kadar 
elçilik katiplerinden Ahmet 
Cemil, Sovyet dış işleri ko
miserliği ıark şubesi müdür 
muavini Mililer refakat ede· 
cektir. 

Vasıf Çınar Aile· 
sinin TeşekkOrO: 

Ankara 5 (A.A) - Moskova 
büyük elçimiz Vasıf Çınarın 
ölümü memleket içinde ve 
dışında kendisini tanıyan ve 
sevenler arasında büyük bir 
acı uyandırmıştır. Vasıf Çınar 
ailesi bu acıyı paylaşanlara 

minnet ve şükranlarım sun· 
maktadar . 

----------·~~-------
lzmit'te 

Hava kurumu için ya· 
pılao toplantılar 

lzmit 5 ( A.A ) - llbayın 
baıkanhğı altmda C.H.P. 
ve diğer kurumlar başkanla
rı dün llbayhk konağında 
konağında bir toplanta ya-
parak bava tehlikesi üzerin· 
de konuımuşlardar. Bugiin 
bayanlarmda iştirik ettiği 

ikinci bir toplantı yapılmıt· 
hr. 

Makdonald 
istifasını vermiş 
lıtanbul 6 ( Hususi ) 

Londra' dan gelen haberlere 
göre, Bay Makdonald kabi
nenin istifasını Krala ver· 
mittir. 

Kral; yeni kabinenin teş· 
kiline bay Baldvini memur 

Kars'da 
faydalı yağmurlar 
Kars 5 (A.A) - Dünden 

beri bölgenin her yönünde 
faydalı yağmurlar düımekte

dir. Yağış en ziyade yeni 
geliımede bulunan buğday 
arpa, çavdar ve diğer ürün· 
lere çok yaramııtır. 

· Komünist 
Propagandası yapanlar 

lıtanbul - Tütiin mağa· 

zalarında çahıan itçilere be
yanname dağıtan yirmi Ko· 
münist yakalandı . 

eylemiı ve Baldvin de kabi
nesini teıkil ederek listeyi 

Krala vermiıtir. 
Makdonald'ın Lord olaca· 

tı ı6ylenmektedir. 

illerdeki parti kurunı
ları teftiş edilecek 

Boton kurumların hesap ve çalışış 
bakımından teftişi kararlaştırıldı 

Ankara 5 (A.A) - C. H. 

P. yönetim kurulundan: 
1 - Genel yönetim kuru· 

lu bugün toplanarak Anka· 
ra, Balıkesir illerinde açılan 
üyeliklerle Kelkit ilcesinde 
açılan baıkanlağa yerlerinde 
bildirilen arkadaıların tayin· 
lerini onaylamııhr. --· 

2 - Parti kurumlarının 

hesap ve çahıış bakımlann· 
dan devamlı bir teftiı altan· 
da bulundurmak için bu işi 
planlamış v~ Kamutayın bu 
yaz tatilinde bu yoldan• ça
hşmıya başlamasını onayla
mıştır. Bu suretle bu azat 
sonunda illerin yarısı teftiı 
edilmiş bulunacaktır. 

Fransa'da siyasal duru
mun son safhası 

B~tarafı birinci sahi/ ede - tum F ernan Bouisondan başka 
cü Fransız Cumurluğunun biç kimse hükumetin zimam· 
kuruluşundan beri çıkan si- larını eline almağa ehliyetli 
yasal buhranların en büyü· değildir. 
ğünün ıimdiki buhran oldu· Parlimento bu muzaf buh-
ğunu yazmaktadır. , randan sonra arbk uzun 

Niyuz Kronikl gazetesi; müddet vazifelerini ihmal 
Fransız kamutayının çıkar- edemiyeceğini anlamak mec
ları olan guruplar adına söz buriyetindedir. Reyden sonra 
söyliyen bir kurum olarak meclisin Bay Buisona karıı 
çıkarılması ve şimdiki za- göstermiı olduiu sempati, 
manın gidişine uygun bir verilen reyin ıahsa müte
yola sokulması zamanının veccib olmadığını isbat eder. 
geldiğini yazıyor. Bay Buisonuo tekrar kabi-

Lavalin çok 3nemli di· neyi teıkile memur edilmesi 
yevi: için cumur baıkaoı yanında 

Paris 5 (A.A) - Bay La· iırarda bulundum." 
val Cumur baıkanı ile gö· Yeni kabine te,kil ediliyor: 
rüıtiikten sonra asağıdaki İstanbul 6 [ Hususi ] -
beyanatta bulunmuştur: Paristen haber veriliyor: 

" - Saylavlar kurulunun Yeni kabinenin teşkiline 
vermiı olduğu oydan ötürü memur edilen bay Laval, 
acı duyuyorum. Ben demok· dün gece geç vakte kadar 
rasi oruntaklarına ve amme arkadaılarile temaslarına de· 
hüriyetlerine bağlıyım. Fa· vam etmiştir. Laval'in kabi· 
kat bunları muhafaza etmek ne listesini reisicumhura ver-

mesi muhtemeldir. 
için ulusal krediyi ve devlet Yeni kabinede, Heryo, Da-
otoritesini tehlikeye ilka et- ladie ve Mareıal Peten'in 
mek İcab etmez. bulunacakları söyleniyor. 

Fransanın her hangi bir 
alandan ziyade dııarı ıiyasa 
alanında kuvvetli olması li
zımdır. Bu siyasayı idare 
edenler kendilerine lazım 
olan otoriteyi ulusal kredi
nin bozulması nisbetinde el
de edebilirler. Avrupa asude 
değildir ve sulh kararsızdır. 
Biitiln çahımamı..t. sulha sağ· 
lam bir esas vermeyi istih· 
daf ediyor. Memleketimizde· 
ki siyasal buhran Frasannın 
otoriteıiai zafi utratır. Doı-

Başbakanımız 
Moskovaya gidiyor 
lstanbul - Baıbakan Is· 

met loöoü ile Dış bakanı· 
mız bay Tevfik Riiıdü Aras 
yakında Biikreı ve Mosko
vaya gideceklerdir. 

Söylendiğine göre; Mos
kova' da bir toplantı yapıla· 
cak ve bu kurultayda Titü
lesko ile Beneı'de hazır bu· 
lunacaktır. 

teıbh etmlollr. 
göndermlolerdlr. 

J:4'akat incir lhracıtçılırının ~ 
İlgililerden (AIAkıdırl' 

flat tesbhl; üzüm lhrıcatçıları . yıptığımıı tıhklkata g6re ~ 
oıo f lat teebh etmeleri kadar L"' 

kamleyoncoları böyle bir ti.,. 
kolay olmamış ve bunun için verilmesi mdmkOndar, 
Qç toplanta yapılmak IAzımgel- .~ 

lthılit evlerine böyle kodllfT'
1 mlştlr. Nihayet açancü toplan· hlHesl adı ıltıada oıO .. 

tada alivre incir fiatlerl teeblt ,I_ 
edilmiştir. Koro meyVlcılar yö· incir flatlerl Gzerfoden ıe-~ 
netim korulu herhafta toplana· yıpmık ta doğru bir h":J 
cak Te alivre eatao flıtlerlnt degildlr. Bu kamiıyon hlll"""~ 
yeniden teıblt ederek ihracat· gene Gretmenlerfo , 
çılara bildirecektir. 14 Haziranı ıonoçlar •erir. Oaaa ~~ 
~adar tatbik edilmek Ozere tee· durum da Ekonomi JIV 
bit edilen incir alivre eatıf gına blldlrflmlo, yıpılactk f/ 
f lıtlerl şöyledir: mele ıoralmaotur. ------·-· 

Yangın 
bacanın içindeki tah· 

ta yadı 
Dün öğleden sonra 15,30 

da Karataıta asansör ıoka
iında yangın çıkmıısa da 
ateı, etrafa sirayet etmeden 
derhal ıöndiirülmüş. 

Yapılan tahkikata göre, 
yangın; bacanın içinde bulu
nan bir tahtanın, ocak ya
narken ateı almasından çık
mıştır. Evin sahibi Ciyo a
dında bir Y abudi olub Sa
rinaya kiraya vermekte idi. 
Ev sigortasızdır. 

Şehirde 
rf abaoca ve bıçak 

taşıyanlar 
Çorakkapı'da yapılan u· 

mumi araıtırmada; Girid'Ji 
Ahmed oğlu Mehmed de 
bir toplu tabanca, Receb 
oğlu Ahmed de bir bıçak, 
Daniı oğlu lbrahim'in üze· 

rinde de bir tabanca bulunarak 
müsadere edilmiıtir. _______ ,.. _______ _ 
Ne arayormuş? 
Karııyakaya tabi Bostanlı 

köyiiade oturan Süleyman 
oğlu onbeı yaılarında Yusuf 
Kenan; ayni mahallede otu
ran Fatma, Hafize ve IHa
ticenio evlerinde bulunma -
dığı sırada kapıyı maymun· 
cukla açarak içeri girmit. 

Hava 
Kurumuna 01 

kaydı 
Ankara, 6 ( Hususi ~"' 

Yurdun her yanında ..,. 
kurumuna üye yazı1111• ~ 
liyeti artmııtır. Meoıl• 

. 1 • b' .b. 1 ·ı .,,.,, zengın erı, ırı ır erı e , .. 

bet edercesine y• 
bulunmaktadırlar. Her 

rafta bu it için kurult•~ 
toplanmakta ve üye k•1 
çalııılmaktadır. ..../ 

··-Posta 
DirektörlDğllnfln 

gllzel bir karat• 
Posta telgraf ve tel~ 

direktörlüiü, posta itlert ' 
kullanmak üzere orta 0/ 

mezunlarından stajyer 
caktır. 

Bu stajyerler, Ağuıl~ 
dayetiııde çahımağ• 

yacaklar ve iki sene ı• tıf 
ityarhğa ıeçeceklerdir· S ~ 
yerlere • ücret veriJec:• j 

o • JP 
Bu suretle posta iıle~ıo-:_.»1 
çükten vakıf olacak ıfr'. 
yetiıtirilmiş olacaktı~ 

- .,.; 
fakat llç evden de Jl!f. 
etya almadan çıkıp gitdl~ 
Bu sebepsiz ziyaretçi ı• 
yakalan mııtır . 

lzmir milli Emlik modorloğOJld~ 
Tepecik mektep sokağında 24 taj numaralı 114,93 "'ı~ 

murabbaı fırın ar,. .. ;r 
Tepecik hamam sokağında 7 numaralı 46,86 metre dl 4'1 

baı ar"~ 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para ile":./ 

mek üzere 3-6-35 tarihinden itibaren bir ay zarfınd• ':/ 
lakla ıatılacaktar. Taliplerin bu müddet zarfında b 
Milli Emllk mOd~rlDtlbıe mllracaatları . t6'1 


