
Çekoslovakya dış bakanı Bay 
Benes, Prag'dan Moskova'ya 
hareket etmiştir. Çek diplo· 
nıattnın bu seyahatıoa bn yük 

!_hemmiyet atfedilmektedir. 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• • 
Orta Anadoludan gelen ha· 

herler, havaların yağmursuz 
gitmeı;iode kuraklık baş 
gösterdiğini bildiriyor. Zahi· 
re tiatleri yftkAelmiştir. 

-------------------------------------------------------------------- Cuma - 7 Haziran 1935 Fiab (100) Para 

Amerika 13 Devlete nota verdi 

.... .-. 
Dç gün içinde dört milyar 

1 
altın Frank, Fraosa'dan çıktı 

f.' •tanbul 7 ( Ö 
ra111 'd zel ) -

ha,ı 8 
b • baı gösteren ıi· 

dtıtkllnl ~hran ve Frangın 
,,111 1 

•11111, Franaa'nın Fi-
e ıtleriai aı bir zaman 

içinde çok büyük zararlara 
aokmuıtur. Yapılan tetkika· 
ta g&re; IOn 6ç g6n İçinde 
bntnn Franaa'dan 4 milyar 
altla Frank yabancı ilkele· 

lar verildi. Ve bu lıie sıkı 
bir surette uğraımak üzere 
14 kişilik bir hey'et seçildi. 
Ve toplantıda hazır bulunan· 
lar laemen üye yazılmaya 

başladılar. llbayhğın her bu
cağında bu işe karıı büyük 
bir uyanıklık gösterildiği bil· 
dirilmektedir. 

Başbakan 
Dışarı ntkelerde seya· 

hata çıkmıyacak mı? 
Ankara, 6 (A.A) - Baı· 

bakan ismet lnönü'nün mem· 
leket haricine yapacağı 

seyahatlara dair 'gazetelerde 
yazılan haberler hakkında 
hiç bir tarafta malumat 
yoktur. 

re taıınmııtır. Bu durum, 
Fransa resmi mahafilinde 
derin akiıler yapmıtbr. 

bütçe, 
Şt 44 

23 muhalif reye 
reyleJ [onaylandı 

kar-

şiddetli münakaşalardan son· 
ra bütçe reye konarak 23 
reyi muhalife karşı 44 reyle 
onaylanmıştır. 

Yeni bütçede, lrlandada 
lngiltere kralını temsil eden 
mümessil için tahsisat kon· 
madıiından mümessilin lrlan
dayı terketmesi takarrllr et· 
miştir. Bu hidise, Londra 
siyasal mabafilinde önemli 
tesirler yapmııtır . 

lstanbul 7 ( Hususi ) -
lrlandalı milliyetperver Bay 

Bay Valera Dö Valera, lrlanda ulusuna 
lstanbul 6 (Özel) - lrlanda 

hitaben radyoda bir söylev 
Parlamentosunun son toplan· verecek ve lrlanda'nın lngil· 
tısında, lrlanda bütçesinin tere'den ayrılmasının faide
konuşması yapılmış ve çok lefinden bahsedecektir. 

~----------ı-.--.--~----------~ 
Reklamlardan resim ahnmıyacar 

Yeni Panayır Ta1imat
namesi Hazırlandı 

Dün akşam toplanan komite hunu 
görOştn. Panayıra ilgi fazladır 

İzmir panıyırı haa11hkl1rı 
önemle deV1m etmektedir. Ge· 
çen yıl panıyıra lıtlrak edenler· 
den hemen hemen hepıl bu 
yıl açıl•cak panayara lttlrak 
edeceklerini blldlrmlıler ve k.en· 
dllerlne y"r ayrılmaeını letemlı · 
lerdlr. 

Panayır için Vtyına'da h.zır· 
tınmak ftzere rozetler uımnlu· 
mıotır. Bu rozetler çok tık 

olacaktır. Kendilerine roaet n· 
rllenler panayır kıpııında bilet 
almadan panayıra girebilecek· 
lerdlr. Rozeti olmıyanlar antre 
ile gireceklerdir . 

•••• Paaıyer komitesi; c1Ga .. :tam 
şarbaylıkta komite baıkanı Dr. 
Bay Behcet Ua'on batkınh~ında 
toplanmış ve panayır için hı· 
zırlanmıı olan yeni tallmatnı· 

me üzerinde gôrilımGoUlr. 

Rus • Çek mftoasebatı 

Benes, Moskova
ya hareket etti 

Çek Dış Bakanının hu seyahatına 
büyük ehemmiyet atfedilmektedir 

rasında Fransız sefiri, bay 
Benes'i istasyonda uğurla
mıştır. Sovyet Rusyanın Prag 
sefiri daha evvel yola çık
mıı olup bay Benese Varşo-
v ada kavuşacak ve kendisine 
Moskovaya kadar arkadaı· 
lık edecektir. Bay Benea'in 

ı gezisi 8 gün sürecektir. Çe· 
koslovakya ile Sovyet Rus· 

Bay Benes 

Prag 6 (A.A) - Dıı itleri 
bakanı bay Benes saat 14,40 
da Moskovaya dotru yola 
çıkmııtır. Oraya 8 Haziranda 
saat 11,45 de varacaktır. 

Birçok zevat ve bunlar •· 

ya arasında tecim anlaşması 
bir karşılıklı · yardım sözleş· 
mesi ve bir mali krediler 
anlaşması akdinden sonra ve 
yapılan bu ıezinin iki mem
leketin barııı korumak ve 
kuvvetlendirmek amacile a· 
ralarında vllcuda getirmeie 
uğrattıkları yaklaıma alanın· 
da önemli bir merhale teıkil 
etmekte olduiu önemle kay· 
dolun maktadır. 

Talimatname beAenllmlt 'fe 
bıetırılmaeına karar verllmlotlr. 

.Panayır bahçeılaln •e bab· 
çedekl f ldınların daha iyi 
bıkımı için özel bir bıhçevu 
nrllmlı ve panayır yerinde 
çalaıan loçl ıayıeı ıutmlmııtar. 

Panayır gazlnoeondı da buı 
değltlklllder yapılıyor. Gazino 
bu yıl daha mCltektmll \'e g6· 
zel bir şekle eokulıcaktır. Pı· 

nayır gulnoaonun ılt kıımı 

gentı ve gazel pençerelerlrı 

kapatılacık ve en iyi moalk 
temin edilecektir. 

Mualğln bulunacağı yerde 
bir kakl yıptırılmaktadır. Bôy· 
lece yıak.o (Akelıeda) temin 
edilecek.tir . 

Paaayır gazlnoıunun dam 
yeri de 11IAh edilecektir. Gut. 
nonon içi gayet gflıt:.l bir te · 
kilde ıüelenecek n btlyGk te· 
rastı bazı degl~ikllkler yapılı· 
cak, gazinonun ön tarafında ct. 
bahçede oturmak lıtlyenler lçla 

1 
ftıel (Ruıuııi) yerler ay11lıcak1ır. 
• Devamı 4 nc:u sahi/ede-



Sahife 2 

1,uz kanunu neşredildi 

Tuz 15 lıaziranda3 
liurusa satılacaktır 

' -·-· Ellerinde mal bulunanlar; inhisarlar 
idaresinden fiat farkını alacaklardır 

Tuz fiatlerinin üç kuruşa in 
dirilmesi hakkındaki kanunun 
Kamutayca kabul edildiğini 
yazmıştık. Kanun, resmi ga
zetede neşredilmiş ve inhi
sarlar bakanlığından telgrafla 
vilayete bildirilmiştir . 

1 - 15-6-35 den itibaren 
tuzlalarda tuz Hatları üç 
kuruşa endirilmiştir. ' 

2 - İnhisarlar tuz anbar
ları da bu tarihten itibaren 
eski fiattan üç kuruş eksi
ğine satacaklardır. 

3 - İnhisarlar idaresinde 
hesabı carisi olan toptancı 

tuz tüccarlarından bu tarihte 
ellerinde bulunduğu tevsik 
edilecek tuzların fiyat farkı 
iade edilecektir. Tevsik işi 

inhisarlar memur ve müdür
lüklerinde malmemurlarile 
birlikte yapılacatır. inhisarlar 

idaresince bu işle için mülhakat 
idarelerine gerekli olan emir· 

ler verilmiş ve vilayetJetinizle 
temasetmeleri bildirilmiştir.Mal 

------------ memurlarının işte behemehal 
özUlrkçe : bulunmaları temin edilmeli-

Kanun; 15 Haziran 935 ta
rihinden itibaren mevkiimer
iyete girecektir. Bu müddet 
zarfında elinde fazla mal bu· 
lunan tüccarlar, inhisarlar 
direktörlüklerine müracaat 
ederek bu malların miktar
Jarmı bildirecekler ve fiyat 
farklarını geri alacaklardır. 

Bu hususta inhisarlar bakan
lığından vilayete gelen tel
grafı aynen aşağıya neşre
diyoruz : 

" 

dir. 
er gün 4 - Devlet gelirinde ki-

B k } • loda üç kuruş fedakarlığa 
eş e ıme yazıyoruz katlanılması, yurddaşlarıo u· 

-19 - t . h cuz uz yemesı ve ayvan-
1 - Tefevvuk - Üsgelemek, )arına ucuz tuz vermesi için· 

Üstolmak dir. Bu amaç daima göz 
Faik, Mütefevvik - Üst, önünde 'tntularak ucuzluğun 
Üstün ınüstehlike vaktinde duyu· 
Tefevvuk - Üsgelme,Üs· rulması ve ucuzluktan istifa· 
tolma, Üstünlük de ederek yolsuzluk eden-
Örnekler: lere yer verilmemesi hepi-
1 - Düşmana yalnız si· miz için bir vazifedir. Ucuz-
lahça değil, kafaca da luğun perakende satıcılara 
üstün olanlardır ki har- kadar tam tesirini yapması-
bı kazamrlar. m mürakaba ederek ay so-
2 - Bu işte Ahmed, nunda görüşünüzü bana bil-
Mehmede Üstgeldi. dirmenizi dilerim. 
3 - Düşmanın üstünkuv· Gümrük ve inhisarlar 
vetlerini dağıttık. bakanı Rana Trhan 

4 • İstediğimiz, Türk 
gençliğinin yalnız zeL a 
değil ıra Üstünlüğüdür. 

2 - Tekaddüm etmek - Ön
ge mek. 
Mütekaddim - Önceki, 

ön gelen. 

Kıdem - Öncelik 
Örnekler: 1 - Niçin her 
işte benden öngelemek 
istiyorsunuz 
2 - Mütekaddim arizem
gibi .. 
de bildirdiğim gibi - Ön 
ceki sunumda bildirdiğim 
3 - Asker erecelerinde 
( rütbelerinde ) öncelik, 
başlıca esaslardandır. 

3 - ihtisas - Uzuğ 
Müstehassıs - Uzman 
Örnekler: 
1 - Asrımız, her şeyde 
Uzug asrıdır. 
2 - Ekonomi bakanlığı-
na yeni bir Alman Uz· 
manı gelmiştir. 

4 - Muhtelif - Türlü 
Örnek: Günün Türlü 
haberleri arasıoda en 
dikkate değeri, ltalyan
Habeş anlaşmazlığı hak· 
kındaki son karardır. 

5 Müteferrik ~ Ayrık 
Örnek: Eskiden bir alim
de ihtisas değil, malu-
matı müteferrika ve mub· 
telife daha çok hoşa gi
derdi • Eskiden bir alim
de uzuğ değil, ayrık ve 
türlü bilgiler daha çok 
hoşa giderdi. 

~ 

NOT: Gazetemize gönde-
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Osmanlıcaları kullanıl
mamaıını rica ederiz. 

Mısır 
Hül{umeti Londra 
ya bir heyet mi 

gönderiyor'? 
Kahire gazetelerinin yaz

dıklarına göre, Mısır hüku
meti ile logiltere arasında 
mevcut bütün ihtilafların 

haJli için bazı teşebbüsata 
girişilmiş bulunuyor. Bu cüm
leden olarak Mısırdan Lon
draya bir hey'et gönderilecek 
ve lngiliz ricalile temaslarda 
bulunarak ihtilaflar için hal 
çaresi aranacaktır. 

Sar 
Konıünistleri tek 

<lurmıyor 
Sardan Fransaya geçen 

Alman komünistleri, bulun
duklara yerlerde ortalığı ka· 
nştırmağa başlaoıışlardır. 

Fransa hükumeti, bu durum 
üzerine bütün Sar komünist
lerini Fransadan atmağa ka· 
rar vermiştir. 

l\1ahkôın oldu 
Selanik'te çıkan ve bun

dan bir ay evvel Venizelo
sun fotoğrafını bastığı gibi 
mumaileyh için sitayişkirane 
bir makale yazan (Makedon
ya) gazetesi sahibi Samara, 

gıyaben sekiz ay hapse mah
kum olmuştur. 

(UluıalBlrlik) 

Biı1garlar 1 

Müslümanların 

mallarına talih 
çık ıamağa ka-
rar vermişle11· 
Bulgaristandaki ırkdaşla

rımızdan bir çoğunun, bu 
yıl ülkemize gelmek için ha
zırhklarde bulundukları ha
ber alınmıştır. Bu muhacir-

ler, mallarını satılığa çıkar

mışlarsa da müşteri bulama

makta olduklarından bir an 

evvel ilişiklerini kesip gele

miyorlar. 
Söylendiğine göre; Bul-

garlar, hicret etmek istiyen 
Müslümanların mallarını sa· 
tın almamak için aralarında 
söz birliği etmişler ve satı
lan Müslüman mallarıoa alı
cı çıkmamağı prensib olarak 
kabul eylemişlerdir. 

-~---------
El ı rsızlı I{ 

Kemer caddesinde oturan 
Mehmed oğlu Bahri, dün 
zabıtaya müracaat ederek; 
evinin bahçesinde yatmakta 
olan Kayserili Ömer oğlu 
Ahmed'in, evine girerek bir 

fanila, bir gömlek ve yetmiş 

kuruş parasını çaldığını söy
miştir. 

Zabıta ortadan kaybolan 

Kayserili Ahmedi aramakta

dır. 

Buca ve Seydiköy 
Katarlarının hareket 

saati arı 
Aydın demiryolu umum 

müdürlüğünden: 

7 Haziran 1935 Cuma gü· 

nünden itibaren Buca ve 

Seydiköy trenleri aşağıda 
gösterilen saatlarda işliye-

7 Hazıran - 1935 .. Yazarı:~ . .ı 
Tefrika No. 73 

Salaheddin Eyyyubi şimdide Musul kalesini 

virmişti. Niyeti bu şehri zaptetmekti .. 
Salaheddin Eyyubiden ay- kat'i ve kım1ldayaoı11 Milletlerinize acıyınız, ya

zıktır ve geri dönünüz! 
Elçi hey'et şaşa kalmıştı . 

Bu ne adamdı?. Adı dillere 
destan olan bu kahraman, 
yalmz kılıcı ile kesib savur· 
mak istemiyordu. Hakikatla
rı biliyor. Şan, şöhret, deb
debe, dünyanın geçici ala
yışı gibi şeylere ehemmiyet 
vermiyordu. 

] 05 yaşından 
sonra 

Milyoner olan fakir 
lngiliz 

lrlanda ahalisinden Maks 
adında bir lngiliz; 105 ya· 
şına geldiği halde bir gün 
bile mcs'ud yaşayamamış ve 
daima zaruret içinde ömür 
sürmüş iken, hiç tanımadığı 
akrabasından varissiz bir 
milyonerin ölmesi üzerine 10 
milyon lngiliz lirasına ka
vuşmuştur. 

Maksın ömründe en büyük 
emel olarak beslediği arzu, 
bir kere şimendifere binmek 
ve kısacık olsun bir seyahat 
yapmaktı. ihtiyar bu sefer 
milyonlara kavuşunca, ilk iş 

olarak öteden beri istediği sc
yaha tı yapmak olmuştur. 

Londra gazeteleri, 10 mil· 
yon lngiliz lirasının, 105 
yaşındaki ihtiyarın istiraha
tını bozacağından korku
yorlar. 

rıldıktan sonra onları bir kadar ezmek lizııPdıt· 
düşünce almıştı. Kendine fikrime ne dersinizi. 
güvenen, mağrur palavracı, Bu fikir üzerinde e~ 
sefih; servet ve ikbal düşkünü ittifak vardı. Musul, 

1 
insanlardan korkmak ge· Atabeyleri, kendi dede e 
rekti. sancak altlarında ..,e JıO 

Fakat böyle hayatı hiçe Jarıoda yetişen bu ~ 
sayan ve bizzat çarpışan bir manı bir türlü çeke 
kumandan çok tehlikeliydi. lardı .. 

Heyet, gördüğünü eve Atabey lzzeddin ° 
aldığı cevabı, hasıl ettiği }erde Fırat nehrini de 

kanaatı söyleyince, eblis alib mişti. 
erkanı; Fakat ansızın Salih 

- Susunuz, - diye bağır- Eyyubiyi karşısında 
mışlardı. - sakın ordumuz Ve kaçmağa başladı .. 
arasında böyle bir şey du- kahraman Türk bU 
yulmasın.. Öyle harabati, kararını vermişti: 1 
serseri, sefil bir adama kıy- Musula da kaçsa or• ·-
met verilmez. Biz, şanu basacağım, çiğneyect~ 
şevketimizle galib gelece· İzzeddin tutunmak 
ğiz. yapamadı. Nihayet 

Ehli salib erkanı böyle Musulda aldı. Fakat 
söylemekle beraber haki- sonra Türk atlıları da . 
katte, bu kahramanın sade, la dayandılar ve ka1e1' 
feragat dolu hayatına karşı virdiler. 
büyük bir hayret duymuşlar Salabeddin bir hey'et 
ve bunun mühim tesirleri derdi ve : ., 
olabileceğini kavramışlardı.. - lzıeddin biloıeb, 

Salaheddin; arkadaşlarına bu defa onu benim el• 
bakh: hiçbir kuvvet kurtar 

- Son sözüm şudur-dedi- Kendisine hürmetiıP • 
ehli salible yakında daha Ecdadının ellerinde ye 
büyük mikyasta hesaplaşa- Fakat gösterdiğim sı 
cağız. Fakat ondan evvel ve sevgiye mukabil, · 
yapılacak bir iş var: devletimi parçalamalı 

Musul Atabeyi İzzeddin, diklerini anlıyorum. . 
mütemadiyen aleyhimize ha- Dedi. İzeddin, " 1-'K 
reket etmekte, hatta şark ağırlığını anlamıştı.. ti 
hudutlarımıza ikide birde çare bulamıyordu. 5•1• 
saldırıb durmaktadır. Onu, dinin bu kaleyi ele gri' 

ceklerdir. B d ı '1 h 
lzmirden Bucaya ayın ır } ar ava 

den dönmiyec~ğini aol• 
Gece olmuştu. AY 

vardı.. Musulun etrafı ~ 
Hurmchklarda taze, ııo 
bir ·rüzgar esiyordu. 

11 

Hareket 

~::~ ~::·~::dan mada. 1(. üye yazılıyorlar 
8,50 (M) ,, ,, 

Bu aralık kale kal'151 

bir kadın çıktı. 
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 Izmire 
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 " :. 
21,15 (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 lzmire 
Hareket 
7,20 H r gün 

12,25 Cumartesi günleri 
17,40 Cumartesi ve Pazar

lardan mada 
20, 15 Pazar günü 
24,01 Cumartesi günleri 

ihtar - (M) işaretli tren· 
ler motorbüsle işlerler. 

------iki saatta 
1100 lira 

48 üye 
taahhüd 

yazıldı. 

edildi 
Bayındır'da yurddaşların zarak (1100) lira 

Bu kim olabilirdi? 
Kadın, ikinci adıoıd• 

labeddin Eyyubi'nin •• 
tarafından yakalandı: • 

taahhüd •1"' - Kimsin sen, oer"' 
hava tehlikesini bilenler üye- altına almıştır. 
liğine yazması için Hçe ba- Halk arasında bu yolda 
yın başkanlığı altında kuru- büyük bir kaynaşma, heye· 
lan kurul, işe başlamış ve can vardır. Üye yazısı de-
iki saat içinde 48 üye ya- vam etmektedir. 

•111111111 l l l lll l l l l il l l l l lllll il l il l il lllll l l lll il l il il l l il lll l l l l il l l lll l il lll l l l lll l l l il l il l l il l il• 

=Lzmir yün mensucatı= 
:Türk A onim şirketi 
_ Bu mnessese, iki ynz bin liru sermaye ile = 

diyorsun?. 
- Saliheddini EYf'~ 

görmek istiyorum. orı.• 
liyeceklerim var. Bell1 

na götürünüz! 
- ArktlJI 

Ulusal 

Birlik 
Gündelik siyasal gaze~t ~ 

Sahibi: Haydar Rı'1şdıı 

Neşriyat müdürü: 
llamdı Siiz/ıel 

Telefon: 2776 ... 

teşekknJ etmiş 'c Di Ory eııtal Karpet Manu· _ 
_ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait = 
__ = İzmirde Halkapınardaki kumaı:ı fabrikasını sabn 

" Adres: lzmir 
i1'1" 

~ almıştır. li'abriko biıtiiıı teşkilat ve tesisat ve mOs· - Beyler sokağı 
~ talıdimini ile eskisi gibi 1 kununusoni 1935 ta- ~ Abom• şartları : = rihinden itibaren yeni şirket tnrafından işletil- _ 700 kuruş senelik = mektedir. Her nevi yün iplikleri, kunınş, batta· - 400 .. altı aylı~ -~ niye ve çorap imal edilecektir. Maıııulatm emsa- = ilan şartlar~ = linc fliikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = Resmi ilanlar i.çio."ııf 
:= Bu mamuhlt Pcştemalcılar başında eski Orozdibak Maarif cemiyet• •;; 

= ittisalindeki sergide teşhir edilmekte 'c satış fab- ;;;;; bürosuna müracaat 

= rika içinde yapılmoktadır. = melidir. id,I 
- Posta kutusu: 127 = Hususi ilanlar : r 

- Telgraf adresi: İzmir~-=Alsancak = hanede kararlaştı~O~ 
_ Telefon oumarası 2432 ve 3564 - Basıldığı yer : ANA 
• llllllllllllllllllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU4( 11.imiiilıiiailiiiilbııiıliaailiiıısı _ __.. ..... 
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ihtiyat Subay- • N. v. Olivier ve şüreka-
larının Yokla- Kitaplarınıza Gazel Bir VV. F. H. 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 
Van sı Limitet vapur 

acentası nıaları Başlıyor Bir Albftm, Ve sair 

Cilt İşleri Yaptır-

mak isterseniz : 

* YENı KAVAFLAR * 
Çarşısmda 3'1 Numarada 

- - Ali Rıza - -

lzmir askerlik şubesinden : 
1 - 1 haziran 935 tari

hinden 30-6-935 tarihine ka

dar lzmir askerlik şubesinde 
kayıtlı yerii ve yabancı ihti

yat subaylarla biç kaydo-

Junmamış ihtiyat subayları Mücellithanesine uğrayınız. 
hu müddet zarfında yeni 

cüzdanları ile birlikte yok

lamalarını yaptırmak Üzere 
her gün şubeye müracaatları. 

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

2 Şubemize kayıtlı olub 
ta vazifeten veyahud muhte
l'f 1 suretlerle başka mahal-

3 - Bu müddet zarfında 
yoklamıyan miiracaat etmi
yenlerin haklarında kanuni 

muamele yapılacağı ilan olunur. lerde bulunanlar da bulun-

••11: 
lstanbul ve 

Fahrikalaı·ı mamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla
nıı, en ucuzu eıı güzeli 

Hereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli ınallar pazal -
lzmir şubesinde hıılursunuz 

Der Zee 
& C Cendeli Han. Birinci kor-o. 

DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 
Tbe EIJerman Lines Ltd. " 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 

Bratislava ve Viyana için 

yük alcaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u· 

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, 

No. 2007 - 2008 
telefon 

" POLO ,, vapuru 30 ma
yısta Anvers, Londradan 
g~lip tahliyede bulunacak ve 
ayni zamanda Londra ve 

Hull iç.in 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: Vurul tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

,. Tayyare Piynngosu., 

19 uncu Tertip Bi
letleri Satalı vor .. _, 

Rüyüklkramiye 

30000 lira 
-Mükafat-

20000 • 

~atıhk nıotör 
, _______ , 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 

,markalı az kullanılmış bir 

molör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müraca;)tları 

ilin olunur. 

Satılık Piyano •I 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla sntılık
tır. 

2 ve 20 komprımPI k ambalaılarda 

1 rı;ı u .. eı d ha ı ığ nı 

ede,.. iT drk s nı aray.nız 

Fratelli Sperco \1aı)UI" Acentası 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASl 

" CERES " vapuru 3 haziranda g e lip 6 haziranda 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

yük alacaktır. 
.. SATURNUS " vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo

şalttıktan sonra Burgns, Varna ve Köstepce için yük 

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 baıiranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, O slo ve lskandi· 

navya limanlarına hareket edecektir. 
" ROLAND ,, motö rü 22 haziranda Rotterdaın, Hamburg, 

Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, O slo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAİN 

TLJQ KiYE 

llRı ,L\T 
BAN~ASı 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BİRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 

Malta, Marsilya ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

" PELEŞ ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
ı•Öll!mlk•s•il•re•n•l•e•r!-l\•l•u•t---•• Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

, 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
'RAJ-fAT--bD~Q 

laka (Okameııtol) 

öksilrük şekerle· ~ 
.• ' ili d" ~ rım tecrı Je c ı· ~ 

oiz .. 

Ve Pürjcn ~ahapm 

en iistfin bir müs· 

bil ckeri olduğu

nu ıınuımayını~. 

Kuvn~ıli müshil 
isti) cnl,:r Şahap 

~ 
c-a 

:Q 

Sıhhat ı;ürgün 

haplarım Maruf Ct:S 
ceza dcpolarmduu Cf) 
\'C «"czanelcrden 
arasınlar. 

llOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

11-inci Beyler Sokağı N. 68 
TelPfon 3152 

...... llllİİ ............ . 

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık 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 Kort;ionda Tahnıil ve Tabliye 
şirketi binası arkasında FrateJli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

• Taze temiz 11cu~ 
ilac 

~ 

Her tiirlii tuvalet çeşitleri 

üzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

fotoğrafhane ve 
ftlloğraf malzeıııe nıağazası 

l/umzu Rü tem be\'İtı fotoftraflıanesı, lznı ırdı• "" 
fotoğraf çekm<'kle şö/ıret bu/a11 bir ~ali 'u t O<'<l/!tdır. en 
müşkülpesent olanlar dalıi. burada çektirdikl<'rİ foıol~ raj

l<ırdan menmım kalmışlardır. 
Hamza Rüstc>m beyirı. fotofrraJ mu/1 ena•sı sotan ma-

gazası da mulııcrenı mıişterilerinirı foce ::.ev/derine gore 
her çeşit mall<ırı, fotoğmr makinelerini bulundurmakta
dır, Bir zıyar€t lıcr şeyi ispata kafidir. 

(İzmir • Başturak caddesi, Refik 



7 Hazıran 93S (Ulual Birik) 
.....;;..... ______________ _ 

Hava 
Bakanlığı mı? 

4 sad~ 

Kız EnstiıosO 
Bioa hu sene yupılaCS~ 

Harh borçlarının son taksitini vermiyen Avrupa devletleri 

Ankara - Bir hava ba
kanlığının ihdası için tetki· 
kat yapıldığı söylenmektedir. 

Denizcilerin kongresi 

Kız san'at enstitilıll kİ' 
yapılacak olan yeni biaso: 
inşasına bu sene batlaaac;,ı,. 
tır 46 numaralı adada •ı!',ı.k 
on bin metre murab dı· 
arsanın az geldiii anlafllbİ' 
ğından, şarbaylıktan sd b• 
metre murabbaı yer 1 bİ 

Amerika, 13 devlete nota vererek Deniz sporları yurdu, ilk 
kongresini buiün öğleden 
sonra saat 16 da Birinci 
kordondaki kulüb binasında 
aktedecektir. Kongreyi, ge
neral Kizım Dirik'in açması 
muhtemeldir. 

horcların son taksitini istedi istenmiıtir. Ticaret mekte ki 
de Panayırın arkaııod~ . 
Sakrekör mektebine oık' " " 

kadar veremedikleri oJ~n Avrupa devletlerinin. şimdiye 
yekunu 180 milyon 899 hin 701 

Borçlu 
taksitin dolardır 

dilecektir. _,/ 

lzmir defterdarlığından: 
Istanhul 7 ( Hususi) - Amerika hnkumeti, harp 

borçlarının son taksitini vermemiş olan 13 devlete 
nota vererek hu taksitin 15 Haziran tarihine kadar 
behemehal verilmiş bulunmasını istemiştir. 

Amerikanın notası, şiddetli bir dille yazılmı~ ,·e 
taksitlerini vermemiş olan devletler muahaza edilmi,tir 

Amerikanın 13 devletten alacaklı hulundugu aon 
taksit, 180 milyon 899 hin 701 dolardtr. 

lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval yaı•fl"' 
göre hazedilen donanmacı mahallesinde şayeste sokai'~ 
kain 43 sayılı depo tarihi ilandan itibaren yirmi bir »-:-, 
müddetle satıhğa çıkarıldığından pey sürmek istiyeol•" 
defterdarhk tahsilat kalemine gelmeleri. ,,,,,/ 

~~~~----...... -++·~----~~~~- lzmir Defterdarlığından: 
Cenaze, 
tan hula 

h .. ı Her tarafta yağmur bekleniyor 
0

1
.g?

1
n sk- Anadoluda kurak-

lssısının vergi borcundan ötürü tahsili emval ya.,~ 
göre haczedilen donanmacı mahallesinde şayeste sokajı 
kiin 63 sayılı dükkan tarihi ilindan itibaren yirmi bir ~ 
müddeti~ satdığa çıkarıldığından pey sürmek iıtiyepl• ge ırı ece 1 k h .. d. 

ı aş goster ı 
Ankara'da bnynk bir 

defterdarlık tahsilat kalemine müracaatları. __/ 

---------------------------------lzmir Muhasebei Hıısusiye Modilf' Yarın 

ölü • 
törenı yapılacaktır 

lıtanbul 7 ( Hususi ) - Ankara'ya sıidecektir. 
Merhum Moskova büyük el- • * • 
çimiz Vasıf Ç1nar'ın cenaze· Vasıf Çınar'ın cenazesi, 
si, bugün, Rus harb gemisi yarın Ankara' da büyllk me· 
ile şehrimize getirilecektir. raıimle kaldırılacaktır. Mer· 

Harb gemisinin, bayrağı yarıya bumun biraderi Bay Esad 
kadar çekilmiıtir. Gemi li· Çınar ile amuca zadesi Murad 
mana girince, bütiln vapur· Çınar bu sabahki ekspresle 
)ar düdük çalmak suretile Ankara'ya gitmişlerdir. 
cenazeyi selimhyacaklard1r. Ayni tren ile, merasimde 

Cenaze, bugün Haydarpa· hazır bulunmak üzere, lise 
şa'ya götürülecek ve aktam muallimlerinden Kalkay Bay 
trenile Ankara'ya nakledile- Nuri ile bir izci talebede 
cektir. Istanbul'dan bir he· Ankara'ya hareket etmiıtir. 
yet, Vasıf Çınar'ın cenaze Altay kulübil, Vasıf Çınar 
merasiminde bulunmak llzere için bir çelenk yollamııtır. ............ 
Panayır talimatnamesi Bulgaristanda 

hazırlandı Gene kabine mi 
-Ba~ıarafı 1 inci sahifede - değişecek ? 

/ 8Dyük havuzun kenarlmrı, an· 
lıtanbul - Sofyadan ge· treden gazinoya kadar uzanan 

len haberlere göre, Bulgar yollar ve dıı kapıya çıkacak 
kabinesi değiıecek ve yeni olan yol asfalt yaptmlıctkhr. 

Panayır parkında yorolanla hükumette Çankof baıvekil 
olacaktır. nn dtnlenmeal için ayrıca kı· 

nıpeler ı•marlınmııtır. Panayır Loid Corç , 
faal komltuı bandın eonra her 

lstanbul - Yeni lnıiliz 
çaroambı gDo6 toplanacak ve 

kabinesinde Loid Corcun da batkanhk tarafından buırlaoa· 
cak itleri görGoecektlr. 

Bazı b11ın evlerine muhtelif 
dillerde af lı ve bOrooörler ıı · 
marlanmııtar, banlar yıkıodı 

INlıılıb gelecektir. 
Genel komite; btırotörlerle 

pana1 ır tıllmıtoameıl b11ılıp 

baaırlındıktın aonra toplana· 
caktır. Bu toplantıda ılmdlye 

kadar yıpılmıı n bundan aon· 
ıa yapılacak olan lıler izah 
edilecektir. • 

Panayırı lıtlrak eden ekapo· 
zanlara kolaylık gösterilmek 
için Şarbayhk (belediye) nrgl· 
lerlnden muafiyetleri, bazı fl . 
nanılyel (mali) nrgUerden muaf 
totolmılırı için baıkanhğın -r;: 
kıra'da gOddOğO (taklb ettiği) 

lıler ar11ında pıoıyır antre hl· 
letlerl ile genel kapıdaki le•· 
balar ve ıablt levhaların mık· 

ta realm ve damga pulundan, 
panaymn reldlaıı için yazılan 
broıOr, baıtmlan ıflı n aalre 
gibi kAğıdların damga ve mık· 

tu pollırdın, panayırın herye· 
rinde aydınlık için yıkılın elek· 

lirikten kilovat baıına ahnaa 
laılblAk resminden, panayıra lı 

tlrak eden ekaponoların ve 
mClıtahdlmlerla ıırt n kayıtllı 

kaunc nrglalnden muaf tanın· 
maları vardı. 

yer alacağı söyleniyor. 

Italya 
Habeşistan durumu 

lstanbul - ltalya ile Ha· 
beıistan arasındaki ihtilifı 
halladecek olan hllküm mu· 
ahedesi bozulmuştur. ltalyan 
gazeteleri, harbın zaruri ol· 
duğunu yazmaktadırlar. Harp 
ilinı, her in için beklenmek· 
tedir. 

HCltCln banlar için kamutay· 
dıa bir kınan çıkmaıı ltıımdır. 

Ba kanonun kamutay genel 
heyetinden çık11gı dan komite 
haıkınhgıoa gelen telgrafta 
bllnirllmlttlr. 

Donda panıyua fttlrak eden 
ekepozaoların panayır için bu· 
tmp panayır içinde dağıtacak· 
hrı broıGrler, el iltnı veuire 

gibi çeflt evrakın damga pu· 
landın, pnlyonlıra reklam 
için yaptmlıcık y11ılar ve 
l lrmalerı gösteren lnhıların 

mıktu reılmden muf tutalı · 
caklırı y111lıdır. 

Dıı memlekeılerden p.nayıra 

getirilecek efyanın dovlz kon· 
tenjaa maıaadelerl hakkında 

bıkaalar karala tanfından 

onaylaaaa 
mltdr. 

kanr•me ele gel· 

Her yerde zahire fiatleri yükseliyor. 
Hayvan f iatleri de döşüyor · 

Uıak 6 (A.A) - Hava Çankırı 6 (A.A) - Ku· 
kuraklı devam ediyor. Bu raklık kendini göıtermiıtir. 
yüzden buğdayın ve arpanın Dünkü gün abş veriş yerle· 
fiatı yükselmiıtir. Ekmeğin rinde ürünün değeri yüzde 
kiloıu 9 kuruştur. ikinci ek· otuz kertesinde yükseldi. 
meğin kilosu da 7 kuruıtur. Hayvan değeri yüzde 20 

Bolu 6 (A.A) - il ve il- düştü. Şu günlerde yağmur 
çelerde yağmur bekleniyor. olmazsa zahire fiatleri yük-
Zal:ıire satııı yükselmiıtir. selecektir. 

~~------·~·ı--e•··~._. ....... ~~~~-
Bir Kadın Canavarlar 

Kudurarak babasını 

ısırdı ve öldn 
Aydın memleket hastaha· 

nesinde çok feci bir kudur· 
ma hidiıesi olmuıtur. çine· 
nin Apak köyünden ıeker· 
ci Ali Rıza kızı Haticeyi 
bundan bir ay evvel bir kö
pek ısırmıı, fakat ailesi dok
tora müracaata lüzum gör· 
mediklerinden koca karı 
iliçlarile yarayı tedaviye 
kalkmışlardır. 

Bundan bir hafta önce, bir 
çocuk dünyaya getiren Ha· 
tiçenin sıhht durumu çok 
fena olduğundan, kendisi 
Aydın memleket haıtahane· 
sine getirilmiı ve bir koğuşa 
yatırılmııtır . 

Haıtahane baı doktoru, 
kadının vaziyetini ıilpheli 

Istanbul - Muı vilayetinin 
Sason kazHında çok çirkin 
ve vahşiyane bir hidise ol· 
muştur . 

Sason kazası kaymakam 
vekili bay Rıdvan; civar dai· 
)arda oturanlardan vergi tab· 
ıili için bir hey' et tetkil ey· 
lemiı ve batında kendi de 
olduğu halde harekete geç· 
mittir. 

Vergi vermek istemiyen 
dağhlar, buna fena halde kız· 

• 
mıılar ve kaymakamın llze· 
rine hllcum ile 39 yerinden 
yaralayarak feci bir ıurette 
öldürmüılerdir. Hey1ete refa· 
kat etmekte olan iki jandar· 
mamız da caniler tarafından 
öldürülmüı ve bir mllftü ya· 
ralanmıştır. 

Hükumet; bu canileri takip 
etmektedir. Katiller yakalan· 
mak üzredir . 

inhisarlar lzmir baımüdilr· 

lnğnnden: 
Bedeli 
cabıkı 

Lira 
41 

140 
140 
140 
40 
40 
53 
60 
30 
24 

3250 
135 
110 

2600 
1200 

40 
415 
225 
82 

650 
225 
270 
250 
35 
90 
40 

Verilen 
bedel 
Ura 

45 
45 

60 
1500 
400 

çancılardı 

taıçılardr 

" .. 
4 3 DO. h dClkkAn 
46 " .. 
48 .. « 
50 .. .. 

çancılarda 1 i .. .. 
ılipaıa kemeraltı camii 18 no. h dakkto 

.. » » 20 .. .. 
a ~ '" 14 '" " 

3 nca karaoım ın ııokağı 14 .. .. 
« « .. 16 .. 

kemer cadde11lnde 3 numaralı ııaman baoı 
araBta bıtı 217 no. h dOkkin 
allpaıa kemerahı camii 16 nu. lı kabveb.,, 
yemlı çarım 48 nu. h cesaylr hına 
tadınınıltı 7 ,9 .. kahvehıne 
hlıar cımll arkaıı 9 c dlkktn 
1 ncl belediye cıddeıi 16 nu. lı m1Aa1• 
2 « .. .. 29 .. ... 

keçeciler caddeal 9(i na. lı dtlkkia 
tilkilikte 6,8 uo. lı k11hvebane 

100 2 ncl belediye caddesi 21 na. lı mııa•• 
150 keçeciler caddeaf 85.87 .. dlkUD 
100 1 ncl belediye nddeat 29 c mağa•• 

20 tllkUlk 1ebll yanında 3 .. dükkAD 
60 " .. ııta 5 " 9da 
25 palAncılar çarı111 ıcem hını arkuı 31 ,83 

numanlı dClkkAn ~ 
Y oparıda numara n yerleri yazılı akara tın bir ay P' I._ 

ııuretlle kiraya •erllmelerl için lıteklllerla ~r ve çaıt' 1 
gönleri eocDmeoe mClracaıt eylemeleri evelce ilin edlldll':İ 
ahiren comı tatilinin pazara ı hnmHı yOnlnden vlltyeı " 
meni paurteıl ve perıembe gOolerl toplınacaktır. 1ııekll f 
enctımenl wllAyetln ıoplındaldarı her pısarteıi ve perıe•~o 
lerl ııaat 9 dan bire kadar encClmene mGrac111ları. 16 

' 
lzmir milli emliik mndnrloğnnde~ 

" 
görmüı ve yapılan konsul· 
tasyon neticesinde, Haticenin 
kuduz olduğu anlaıılmış ve 
derhal diğer hastalardan 
tecrid edilmiıtir. 

Tecrit edilmeden önce, 
Hatice babası Aliyi ısırmış· 
tır. Zavallı kadın; hastaha
nede feci bir ıekilde ölmüş· 
tür. 

lüğünden: Tepecik kiğıthane caddesinde 272-274 no.lu harap e• 
1 - 15 Haziran 935 sa• Halkapınar çatal çe•me mevkiinde biJi eski 284 tıj ~ 

babından itibaren tuzun kilo .,. ~lif 
no. lu e• '1 

fiatından üç kuruş indirilmif. " kig" ıthane caddesinde 282 no. lu ev . 
tir. lzmir ambarından tuzun ~ 
kilosu üç kuruş kırkbeı, Fo· Tepecik kiğıthane caddesinde 176 eski 182 tıJ 'I" 

DO. }u dllkklO 
ça ambarından da llç kuruı Seydik6y hilkumet caddesi belediye yanında 24-1 1'. 

Şeker altmıı santimden satılacaktır. no. lu fur1111 -~ 
2 - Hesabı carili tllccara I' 

Buca istasyon caddesinde 47 no. lu ev 
Fiatlerinio endirilmesi ellerindeki tuzun fiat farkı Reıadiye ıekip çıkmazı ferah sokaöında 16 eıki t8 ~ 

geri verileceğinden bu tile· • Y 
hakkındaki kanun carlar Haziranın 13 ve 14 taj no. lu ·~· 
Ankara - Şeker fiatleri- üncil günleri mevcut tuzları Narlıdere köyünde urla ıosesi üzerinde 8 ve 10 eık• ~ 

nin endirilmeıi hakkındaki bir beyanname ile lzmirde no. lu kah'' 'Y 
kanun liyıhası kamulaya ve- merkez tuz ıatıı depoıu m~· Bardakçılar safahat ıokağında2leski23taj no.lu dnkklt ..IA 
rilmiıtir. Bugtinkll toplantıda murluğana miUbakatta inbi· Karııyaka naldöken taramvay caddesinde 111 eski 10 I~ 
müzakere ve kabul edile- sarlar memurlarına bildire· taj no. lu ev bedeli sekiz senede ödeneceğine g&re ff't 
cektir. ceklerdir. 7 10 1642 Yukarıda yazılı emvalin mlllkiyetleri pefİn par•,. J 
------------------------• ikinci tertip mübadil taıfiye koponile 6deamek tıs• I 
M l • V ka" l t. d 6-93s perıembe ırnan saat 1 ı de ihale edilmek as•" I a } ye e e ) n en: zayedeye konulmuıtar. Taliplerin o saatte milli elll~65 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kaaununa tevfi- dilrlüğüne mllracaatları. 1 

kan Devlet alacaklarına 45 kuruıtan alınmakta olan beher K h u d 1 _, oıı 
mecidiye, GiimOt fiatının yllkselmeıi sebebil altmıı kuruıa araca ey arası mü Qr Og ~ 
çıkanlmıı ve bu fiat üzerinden kabul edilmı•i için malıan- Harada huıusi bir ıurette yetiıtirilen beyaz tecr .... 
dıldarına tebliiat yapılmııtır. relerinin milracaat edildiğinde reami ve huıuıi mD ':':.-M 

2 - Cllhuriyet merkez bankaıı da beher o• ıram ıaft bara idare hey'etince kararlaıtırılan bedel mukabiJll'"" 
meskOk ve ıayri mııkOk haliı ıllmllfll 30 kut'Uıtan satın '°'tdildiii kadar göaderileceii ilin olunur. 
alacaktır. 7-10-13 1286-1646 7 11 16 21 26 30 


