
Iran kamutayının onuncu 
devresini şahinşah bir söy
levle açmıştır. bugilnden iti
baren Iran ulusu şapka gi· 
Yecektir. 

.• ·. 

•••• •• • 

.. 

• ULUSAL • Vasıf Çınar'ın cenazesi An
kara'ya getirilmiştir, bugftn 
yapılacak ölfi töreninde , 
başbakan bir söylev vere· 
cektir . 

.., lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
~ ~:2(No:ti8 T~~u-:_2_7_U-------~---_-C--um-at_e_s_ı·-s~-u-i_ra_n-19_3_5----------~ A~(lOO)~n 

Turan' da Bir Gaz Vapuru Yandı 
.::::::::::: ~ - ~ - ~ ,,. . -~--- J "'-l .._._ ~~~ -

Iran ulusu, bugünden itibaren şapka giyecektir 1 ' Yeni kabine salahiyet istiyecek J Bugnn 
ran kamutaytlllfi OfillflCU Uelkevi;t.-leV-asıt 

devresi dün basladı . 
' 

Çınar için tören 
yapılacak 

Halkevinden: 
Saoıajeste Şahinşah; söylevinin siyasal kısmında 

bahsetmiştir 

Bugün öğleden sonra 
Vasıf Çınar Ankara'da 
toprağa gömülüyor. 

lz.mir'in bu değerli ço-
Torkiye'nin dostluğundan 

ilğilerinin tam dostluk ya
ratmamış olduğundan üzgün 
bulunduklarını, her iki tara
fın gösterdiği iyi niyeti ve 

cuğuna yapılacak tören 
1 için bütün Izmir'lileri bu 

1 gü~ saat 1 S te Halkevine 
çagırmz. 

' " Iskrim 

geniş çalışma sonuncu ola
rak arada iyi bir dostluk 
başladığını, Türkiye'ye olan 
gezileri ve Cumur başkanı
mı.da görüşmelerinin kıymeti· 
ni ve bu konuşmaların bütün ~ampiyouu Atina'da 
anlaşmamazhkları ortadan lstanbul 8 ( Hususi ) _ 
kalduarak yerine dostluk Türkiye ve Balkan lskirim 
ve kardeşlik izlerinin yer şampiyonu Enver Balkan, 
tuttuğunu ifade buyurmuş- Atina'ya varmış ve hararet· 
lardır. 

Tahran 'da lsumbııl (·addesi Bu yılın yeni kararların· le karşılanmıştır. 

Sosyalist~er, hükumet 
aleyhine rey verecekler 

·-·--Frangın korunması için tedbirler. 
Meclis koridorlarında görüşülenler 

T h Enverin, lskirim müsaba-
•l • ran 7 (A.A) - Husu· açılmıştır. dan olarak, bundan sonra Fransa Mcb'usan meclisi binası 

lbuhabirimizden: Açış söylevinin siyasa kıs· saylavların kamutayda başı kaları için görüımeler yapı· 6 H Paris 7 (A.A) - Meb'usan şahsına karıı beslemekte ol-
~~ aziran 935 Iran kamu· mında en başta Türkiye-lran açık bulunmalarını ve yarın· lacağı söyleniyor. ~... d b 1 k k · meclisi koridorlarında uzla•· duğu sempati dolayısile bü· 
.. 1:ııın ODUDCU tdevresi, Sa· ilğilerini anlatarak, geçmiş an ., ıyara şap a gıy· Mabku" mların 'fi 

""'Jeste Şabinşah tarafından zamanlarda bu iki devlet mesini emretmiılerdir. ma ile azmü:sebatı telif et- tün mahafilde hasıl olan aü· 
• ... • • t t • • M 1 Emlaki geri verilecek mesini bilen ve bu sayede kiinetinden bahsedilmektedir. 

B. d b l d T k• d .., d muvaffak olan bay Laval'ın Tahmin olunduğuna göre; 
ır e aeır yara ı var ır e Ir ag 8 lstanbul 8 (Özel) - Ati- bay Laval fevkalade salibi· 

'lıUra n'da hı• r gaz ilk arpa mahsuın na'dan haber veriliyor: Yalanmış yetıer projeıi reye konuı-l Elen hükumeti, 1 Mart duğu zaman büyük bir en· 
satıldı 1935 isyanına iştirik ettik- Bakanın evi öoftude gelle karşılaşmıyacaktır. Vai-

d Tekirdağ 7 (A.A) - Bu !erinden dolayı harb divan- Hadise olmamış DiZ, Fransız frangını kurtar-v apuru yan 1 gün borsada ilk arpa satıl· larınca beş seneye kadar mak için teşkil edilmiş olan 
mahkOm olanların, müsade- Atina 1 ~ (A.A) - Bir Ati- hükumete iştirakten çekin· 

mıştır. ___ _ 
ltıf re edilen gayri menkul mal- na telgrafının iç işlerf baka-: miş bulunan Sosyalist grubu 

İ)ak neticesinde gemi çarkCISinin Tekirdağ 7 (A.A) - Za· larıoı iade etmeğe karar Diiiin evi-öillnde(Çıktığı~ hükümet aleyhine rey vere· 
rarlı hayvanlara açılan sa· vermiştir. ,bildirdiği hadise yalandır.- cektir . 

beyni parçalandı ve öld O vaı sonunda ilimizde 12 binC 

,, ~611 gece yarısından son· vaffak olmuştur. Hadiseye 165 karga, 7220 karga yu- General Göriog; Belgrad'da Yugoslav ricali ile temaslara başladı 
d uran benzin iskelesin· müddeiumumi muavini bay murtası, 20 karga yavrusu, s ı l: bezin boı~ltan Olivie Bürhan vaziyet etmiştir. 524 domuz yok edilmiştir. a tanat naı· hı· Prens Pol Go" 
F Pıar acenteııne mensub • • • • ' • 
l:tlaıız bandıralı (Stedaten) s ' k ıı K ·· ı • • 
:~:.."";:1::~:.:~~: ~::: an at o u arı u tur ring'e bir ziyafet verdi 
:~~d, y~;.7ı::Y•P:: ıı:ı;~ bakanlıg" ına bağl~ndı 
bi,.••ıından Pusiç adında 
" 

11 vncudunun muhtelif 
ıtrler· d \' ın en yaralandığı gibi 
li:P'1run ikinci çarkçısı (Bo--
1> Albertini ) nin de beyni 
-rçılaıunııtır. 
'<ınm0 ' k .. . 

" 6• ın çı ması uzerıne 
ıtt' 
de •ten itfaiye, bir saat için 
~ngını ıöndürmeğe mu-

orveçliler 
~ . 
'lacarları mağlOp 

ettiler 
1'l•ıabul 8 (Hususi)- Nor· 

\'tç ·ı 
. llıı li takımı ile Macar 

llıılli t k . 
tıl 1 ımı dlin Üsloda kar· 

•ttıla N h r. orveç kralının da 
•tır b l kırk . u unduğu bu maçta 

bu ~ın seyirci vardı. Oyu
h,~ · ~lk devresi Macarların 
d, ~llııyeti altında geçti ise 
İk:O berabere bitti. 

oy •nci devrede çok güzel 
da~~Yan Norveç takımı ıon 
>'• •kalarda Uıt·llate iki gol 
tırdP~rak maçı 2-0 ıalip bi· 

ı. 

... J . ' 

Kültür bukanlığırıcı bağlanan /:mir on'aılcır okulu 

Ankara 8 ( Hususi ) - görülmesi hakkıdaki kanun 
Bugün Fikret Silay'ın b~ş- layihası onanmııtır. 
kanlığında toplanan kamu· Bundan sonra, belediyeler 
tay, Ankara, lzmir, Aydın, kanununa bir madde eklen
Bursa, Diyarıbekir, lstanbul mesi hakkındaki layiha mü
ve yurdda bulunan diğer zakere edilmiş ve (Dank) 
bütün san' at okullarının, ku· hastahğından memleketleri 
raklarından baıka bütiln eş· karşılıklı korumak için ya· 
ya, makine ve ögretim ko- pılmış olan arsıulusal sözleş-I 
yarları ile birlikte Kültlir me onaylanmııtır. Kamutay 
bakanlığına devri ve para Pazartesi gllnü toplanacak· 
itlerinin Knltllr bakanbtınca tır. 

"' Deyli Telgraf" gazetesinde çıkan mülakatı, 

tekzib ediyor General Göring 
, ...... 

}'ugo&ltıvya scıltmıat naibi 
Prens Pof 

Belgrad 7 (A.A) - Dün· 
Belgrada gelmiş olan Prus· 
ya başbakanı general Gö
rinı ıabableyin batbakan 

ve dış işleri bakanı bay 
Yevtiç ile sü ve deniz ba
kanı general Givkoviçi zı
yaret etmiştir. 
Öğle vakti saltanat naibi 

prens Pol general Göringi 
kabul etmiş ve kendisini 
öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Bu ziyafette general Göring 
ve refikası; bay Yevtiç ve 

refikası general Givkoviç ve 

Prusya başbakanının maiye· 
ti bulunmuştur. 

Belgraddaki Alman sefareti 
Lildiriyor : 

Bazı gazeteler, general 
Göriog ile Deyli Telgraf ga
zetesinin muhabiri arasında 
Budapeştede bir görüşme ol· 
duğunu yazmışlardır'. Gene· 
ralın dileği üzere beyan~ede· 
riz ki, kendisi ne Budapeşte
de ne Sofyada ve ne de Dal-

maçyada matbuat mllmessilleri 
ile görlişmilf değildir. Şu ı 
bale nazaran Deyli Telırıf 

Prusya başbakanı Gene-
ral Göring 

ta intişar etmiş olan mliki-
leme uydurmadır. Zira baı· 
bakan Göring Peştede mez· 
kür gazetenin ne muhabiri 
ne de mümessili ile g6riit· 
mUı dejildir . 



S.Wfe 2 (UluuJBiıllk) 

Zelzele ~1 ------
8 Haziran~ 

Snriye haberleri 

Kont Martel, Fransa
dan Süriyeye döndü 

F ormoz adası 
ne sallandı 

• 
gı· 

~~~------~~~-
8 u aşiret Şeyhlerinden birkaçı idama 
mahkum oldu. örfi idare ilan edildi 

Formoz adasında Tayıo 
ve Sisiko ıehirleri arasında 
ikinci bir zelzele olmuıtur. 
Radyo haberlerine göre, bu 
zelzele sonunda 400 ev yı
kılmış ve bir çok kimıelerde 
enkaz altında kalarak öl
müştür. 

Iske<;e 
Civarında dola

şan çete 
Atina gazetelerinde okun· 

muştur: 

lskeçe civarında görülen 
kuvvetli bir çete, civar hal
ka zülümler yapmııtır. Hü· 
kCimet, Kavala, Gümülcüne 
ve civar kazalardan jandar· 
ma kuvvetleri göndererek 
çetenin takibine baılamııtır. 

Söylendiğine göre, çete 
efradı arasında Bulgarlar da 
vardır. 

Katalonya 
Genel valisinin . . 

muhakemesi 
Madrid gazeteleri yazıyor: 

ispanya isilerinin muhake· 
melerini görmekte olan fev· 
kalide mahkeme, Katalonya 
genel valisi bay Dekompaun 
muhakemesini bitirmiştir . 
Müddeiumumi, iddianamesini 
serdetmiş ve genel valinin 
cezası idam ise de, isyanın 

bizzat kendi tarafından idare 
edildiği sabit olmadığından 
yalınız 30 yıl hapse mahkum 
edilmesini istemiştir • Bay 
Dekompauni, mahkemenin ka· 
rarından sonra iç ıehirler 
hapishanelerinden birine nak· 
lolunacaktar. 

Dolandırıcılık 
Eıki icra memurlarından 

Nedim, Yemiş çarıısında 
Vakıf hoca sokağında bulu· 
nan Ali oğlu Mustafayı otuz 
lira dolandırmış ve ortadan 
kaybolmuştur. Nedim zabı· 
taca aranmaktadır. 

Yankesicilik 

l~L~H~TTI~ 
EY YUBi.~~·' 

8 Hazıran • 1935 .. Y azan: M. 1 

Tefrika No. 74 

Salaheddini Eyyuhi, Musul Atabeyinin anasının ar
zusunu yerine getirmiş ve muhasarayı çözmüştü 

Askerlerin hayretini mu- mak istediğini haber verdi· Saliheddin Eyyubi, beıP•11 

cib olmuştu; ler:-O da şaşırdı:---·-- kadını ellerinden tutatar•~ 
Bu kadın, yaşlı başlıydı. - .= Tuhaf şey! -di'di:· Ki;- oturttu. . 

Ağır, kamil bir kadına ben- olabilir ve maksadı nedir? Bu kadın, Musul AtabeY' 
ziyordu. Gece vakti kaleden Peki getiriniz! lzzeddinin anası idi. SaJi· 
çıkıb gelmesioe sebep ne - Fakat, sizinle yalnız beddin onu, ta Nureddioİll 
idi, Saliheddine ne söyliye· konuşmak istiyor.. sarayından tanıyordu. 1'•ç 
cekti?. - Öyle olsun, yalnız ko- defa görmüıtn ve hatta s~-

Kadın, karakoldan kara· nuşalıml liheddine kartı büyük bır 
kola, hükümdarın çadırına Diğerleri bunu doğru bul- evlat sevgisi, bir alika g6•" 
kadar götürüldü. mamış gibi bir tavır takın· termişti .. 

Saliheddin, yatsı namazı· dıl&r. . Ne olur, ne olmaz, Bunlar, Saliheddinin de' 
nı yeni kılmış, sırtını bir a- belki bir suikaste maruz likanhlığına girecek çajları· 
ğaca dayamış, mehtabı seyr· kalabilirdi!. na ait hatıralardı. 
ediyordu. Yanında dört kişi Fakat Saliheddin, tek- Bir şey mi istiyordO-
vardı.. rarladı: nuz? 

Evet ya SaliheddiOı 
bir şey istemeğe .geldilll·· 

- Söyleyin valide!.. 

Bir Kadının kaleden gel-
diğini ve kendisi ile konuı-

Katiller 
Heoftz yakalanmadı 

Roma - T epedelende vu· 
kua gelen cinayette öldürü
len Arnavutluk Kralı Ahmet 
logonun kardeıi, Kral aleyh· 
tarlarına karşı son zaman· 
larda fevkalade gaddarane 
hareket etmekte ve bu yüz· 
den umumun gücenikliğini 
kazanmıı bulunmakta idi. 
Maktuliln katilleri henüz elde 
edilememiştir. Tirandan bü
tün mülhakata verilen emir· 
ler, kralın kardeşini öldüren
lerin belıemehal yakalanması 
lizımgeldiği merkezindedir. 

öztOrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-20-
1 · Havali - Dolay 
2 • Banliyö • Yöre 

Örnekler: 
1 • lstanbul Dolayının 
ormanları gittikçe azal-

- Getiriniz, dedim ya! 
Sonra yanındakilere dön· 

dü: 
- Siz de gidib dinleniniz 

arkadaşlar?. Sabah ezanı 
ile beraber taarruz edeceğiz 
ve kaleyi yarın muhakkak 
el~ geçireceğiz. 

Bu zevat onu eğilerek se
lamladılar. Biraz sonra ka · 
dın da yaklaştı: 

- Selim ya emir!. 
- Selim ya hemşire! 
- Beni tanıyabildin mi?. 
- Hayır hemıire! .. 
- Hemşire değil, valde, 

diye kcnuıl. 
Saliheddin'in hayreti büs· 

bütün artmıştı .. " na doğru 
bir adım attı. Kadın, yüzünü 
açmıştı. Saliheddin; 

- Sen misin, sen misin?. 
Dedi ve ellerine atıldı, 

öpmeğe başladı .. 

Hicaz 
Veliahtı Tnrkiye'den 
transit geçecekmiş 

- Oğluma dokunm•fl"' 
onun beyliğine dokunm•Y111' 

Muıul'u bırakın .. 
- Fakat valide!. Ben bd 

gün vazifemi yapıyorulll· O 
benim bütün emelleri111

1 

engel oluyor. Ben nib•11t 
bir devlet adamıyım. Oıt~· 
me bir vazife aldım. 8il 
düşmanlarla çevrilmiş bol~: 
nuyoruz. Ehli salibin mu•• 
fak olma11 veya olmaaı•"' 
bizim hareketimize bağbdıf· 
Halbuki oğlunuz, toprak i~" 
tiraıına kapılmıı, müteaıacli" 
yen kardeı milletlerin b•~" 
larına saldırıyor. Bu h•~ 
benim değilse bile milleti" 
mindir. 

- Fakat ya Salihedclil: 
ben söz verirsem!, t 

- Size inanınm. fak• 
oğlunuza hata!. alj' 

- Bana inanınız ya S 
heddin!. Benim hatırıaıı kıl'; 
mıyacaiı~ıza em.in o1ır~ 
çıka geldım. B~nı buracl 
bot çevirmeyin!. bd 

Kaliraman hükümdarın 
kadına kartı büyük bir b~~: 

· · d · b·r ıtı met ve segısı, enn ı Bağdad - Frat hava'isin· çokları yakalanmıı ve derhal 
deki isyan yatıştıktan sonra, · harb divanına verilmiılerdir. 
Mentefik aşiretinin çıkardı· Oivanıharb, bunlardan bir 
ğı isyan, ordu ve tayyare kaçını muhakeme ederek 
filolarının hücumile bastırıl- ölüm cezasına çaptırmıştır. 

Kemeraltından geçmekte maktadır. 
olan Hüseyin oğlu Muradın 2 • Demiryolları Yönet-

iskenderiye - Kahiredeki 
Hicaz hükümeti mümessili; 
Hicaz veliahtı Emir Suudun 
Avrupadan dönüşte Türkiye
ye uğrıyarak bir müddet ka· 
lacağı ve Ankaraya gidece· 
ği hakkındaki haberleri tek· 
zib etmekte, Emirin Türkiye 

madı vardı. , 
- Fakat • dedi - def•f 90 

55 lirası, yankesicilik sure- gesi (idaresi),Yöre tren· 
.tile çalınmıştır. Hırsız ara· . leri tarifesini ucuzlattı. 

mıı ve bu mıntakada örfi Irak Kralı birinici Gazi, 
idare ilin edilmiştir. göstermiı olduğu yararlıktan 

isyana ön ayak olan Men· dolayı orduya bir teşekkür· 
tefik aıireti şeyhlerinden bir name yollamııtır. 

11111111111111111111 !lll lll lll lll lll l il lll lll lll il l il il l lll lll lll lll il l lll l lll lll lll l l lll il il il lll lllll 

nıyor. 

Konferans 
Bu akşam saat yirmi birde, 

Karııyaka nahiyesi C. H. 
Partisi ocağı binasında, ~lzmır yün mensucatı= 5 _ çiftçi Bay Necati tarafından 

§Tu·· rk Anonı·m şı·rketı·= p~rticilik mevzuu. etraf~nda = = bır konferans verılecektır. 

! Bu mlleıı~eee, i~i ynz bin lira oermaye ile ~ 60 Tayyareci de 
§ tqekkOI etmış ve Dı Oryental Karpet Manu-= var 
5 fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait -

§ lzmirdb Balkapınardaki kumaş fabrikasını sabo = 
§ almıştır. Fabrika bntnn teşkilat ve tesisat ,.e mn8• = 
5 tabdimini ile eskisi gibi 1 kinunusani 1935 ta· = 
$ rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- ~ s mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta- ~ 
§ niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· := 
~ line filikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 
i§ Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
~ ittisalindeki sergide te"hir edilmekte ve satı~ fah· ~ 
ii rika iç.inde yapılmaktadır. 5 
5 Posta kutusu: 127 = - -
§ Telgraf adresi: lzmir~·;:Alaancak ~ 
a5 Telefon oumara11 2432 ve 3564 5 
m11111111111111111111111111111ı• 111u11111u1111111111111111n11111111111111111111uı11u11ıuui 

Bülcistan zelzelesinde ga
yib olanlar arasında 60 tay· 
yarecinin de bulunduğu, Mos
kova gazetelerinde okunmuş-
tur. 

lran'da 
Tayyare seferleri 

yapılacak 
Iran bükümeti ile bir Hol· 

.landa tayyare tirketi arasında 
tayyare seferleri hakkında 
cereyan eden müzakereler 
ilerlemektedir. Iranın bazı 
ıehirleri araıında muntazam 
tayyare poıtalara iıliyecektir. 

3 • Muhit - 1 Çevre 2 -
Çeven 
Örnekler: 
1 • Eviniz, geç vakite 
kadar, yangın tehlikesi· 
nin Çevresi dışında gö
rünüyordu. 
2 • Ankara hükümetÇe· 
venlerinde söylendiğine 
göre. 

4 • Zelzele • Deprem 
Örnek: Bu kıı Türkiye 
sık sık Deprem felaket· 
leri gördü 

5 .. Zaruret - Zorağ, Kıs· 
tam 
Örnekler: 
l .. Havamızı 1000 Türk 
kanadı ile ıilihlamak, 

rahat nefes almamız için 
bir Zorağ haline geldi. 
2 • insan böyle bir ha
rekette bulunmak için 
nasıl bir Kııtam içinde 
kalmalı. - . 

NOT: Gazetemize gönde· 
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Oımanlıcaları kullanıl· 
ma11aa11m rica ederiı. 

den transit suretile geçeceğini 
bildirmektedir. 

Mümessil; Hicaz hüküme-
tinin Ankarada bir Elçilik 
kuracağana dair çıkan habe· 
rin de asılsız olduğunu söy· 
lemiıtir. 

Yaygaracı 
Dün gece fazla sarhoş o· 

larak tramvaya binen çalgı
cı Mustafa oğlu Ahmed, 
arabada bağırıb çağırmağa 
başladığından zabıtaca ya
kalanmıştır. 

Garib! 
Fraosa'da bir tavuk 
elmaslı yumurta 

doğurdu 
arisa - Fransa'nın Bukliz 

kasabasında kiin bir çiftlik· 
te bir tavuğun elmaslı bir 
yumurta doğurduğu ıöyleni· 
yor. Yumurtanın bir kena· 
rında ve kabuğa yapıtmış 
bir halde görnlen elmas ta· 
tının değeri hakkında tel· 
kikat yapılmaktadır. 

mahsus olmak üzere.. ._ı 
hadise tekerrür ederse fi 

dinlemekte mazurum.. ., 
- Müsterih ol ya ell'~'. 

bahtiyar ol, kıbncın parl:.-ı 
devletin, şanın yüksek ol 

- Arkası VCJI' .-

Ulusal 

Birlik 
Cftndelik ıiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rıişdü ôkıst" 
Neıriyat miidürü : 

Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

ikİOcİ Adreı : lzmir 
Beyler ıokaiı 

Abone şCJTtları : 

700 kuruı senelik 
400 .. alb aylık 

ilin tartlar• 
Reımt ilinlar için : t 
Maarif cemiyeti il~:, 

bllrosuna müracaat eCP" 

melidir. . ,_-
Huami ilinlar : ıd• 

hanede kararlqtırıbt ı, 
Baulclıjı yer : AN Al>O 
matbaaıı 



-..... Salalı. 3 

ihtiyat Subay- • 
~ ................ -----------~(U_l~B;.;i;.;.;rl;;;,;;lk•)--------:------ . 8 Haziran 9~5 

Olivier ve şüreka- Fratelli Sperco Vapur Aceııtası N. V. 

larının Yokla
llıaları Başlıyor 

Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albdm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

mak isterseniz : 

VV. F. H. Van 

Der Zee 

L• • ROY AL NEERLANDAiS KUMPANYASI 
Sl ımıtet vapur " CERES .. vapuru 3 haziranda' gelip 6 haziranda 

acentası 
Iınıir askerlik şubesinden: 

b' l - 1 haziran 935 tari· 
d•rıderı 30-6-935 tarihine ka

k •r Iınıir askerlik şubesinde 

& C Cendeli Han. Birinci kor-o. . 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE don. Tel . 2443 

•yıth yerii ve yabancı ihti· 

~•t subaylarla · biç kaydo
llrı11ı1aı 'h . b ış ı tıyat subayları 
11 nıüddet zarfında yeni 

;Gıdarıları ile birlikte yok
•11111 ~ arını yaptırmak üzere 
'; rürı tubeye müracaatları. 

t, -· Şubemize kayıtlı olub 
'• 'f lif zı eten veyabud mubte· 

le ;uretlerle başka mahal· 
1 

e bulunanlar da buİun:-

* YENı KAV AFLAR * 
C/nrşısmda 34 .Numarada 

· · Ali Rıza · -
Mücellithanesine uğrayınız. 

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

3 - Bu müddet zarfında 
yoklamıyan müracaat etmi· 
yenlerin haklarında kanuni 

muamele yapılacağı ilin olunur. 

Istanbul ve , f rakya 
Şeker Fbrikaları 1~0rk Anonim Şirketi 
Serınayesi3,000,000Türk lirası 
lıtınbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

" ULM 11 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. 

"A TID,, motörü 30 bazi· 

randa bekleniyor, Budapeşte, 

• Bratislava ve Viyana için 

S M B k yük alacaktır. .......... _ umer an ,--• "DUNA" motörü 30 hazi-

Fabrikaları mamulatı 
\1erfj malların en iyisi, en sağfa
tnı, en ucuzu en güzeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
S Bakırköy bezleri 
Onıer Bank yerli malJar pazar"' 
lznıir şubesinde h11lursunuz 

randa bekleniyor, Budapeşte, 

Bratislava ve Viyana iÇin 

yük alcaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur· 

lann isimleri üzerine mes'u-

liyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, telefon 

No. 2007 • 2008 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markah az kullanılmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur. 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 
" POLO ,, vapuru 30 ma· 

yısta Anvers, Londradan 
gelip tahliyede bulunacak ve 

ayni zamanda Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

" OPORTO 11 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: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

,.Tayyare Piyangosu., 

19 uucu 1.,ertip Bi· 
)etleri Satılnror .. 

" 

Büyüklkrami ye 

30000lira 
-Mükafat-

20000 lira 

Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satıhk
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

Tl:.:J R K iY.E 

l1R/,'6T l 
dar ULOSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

BAN~ASI 

' 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 
'RAl-IAT-- D~Q 

.. 

....................... 
ÔksOrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

ôksnrnk' şekerle· ;a 
rini tecrilbe edi-~ 

niz.. ~ 

Ve POrjen ~ahapın 

en Ostno bir mOs· 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

~ 
:Q 
~ 
> 
= ~ 
~ 
~ 

:Q 

Sıhhat snrgün 

haplarını Maruf r ~ 
ecza depolarından J .J 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

DOKTOH 
Al.i Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

11 mcı Beyler SokaRt . 68 
TelPf on 3452 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

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

şalttıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence için yük 

alacaktır. 

" UL YSSES ,, ·vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An· 
vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacakbr. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 

"NORDLAND,, motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi

navya limanlarrna hareket edecektir. 

" ROLAND ,, motörü 22 haziranda Rotterdaın, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve Iskandi
navya limanları için yük alacakhr. 

SERViCE MARITIM ROUMAiN 

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 

Malta, M~rsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" TAMESIS " vapuru 18 haziranda doğru lzmirden Nev· 

yarka hareket edecektir. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için I~inci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında FrateJJi Sperco acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 
. . . '. . ; : .!' ; .. : .. 

• Taze temiz ucuz 
ilaç 

Her türlü tuvalet ~eşitleri 

IIaı11di Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 3 7 
. . . . . .. .. .... 

Buca ve Seydiköy 
Katarlarının hareket saatları 

Aydan demiryolu umum 14,05 11 ,, 

müdürlüğünden: 15,20 (M) Pazar günleri . 

7 Ha~iran 1935 Cuma gü- 16,50 Her gün 

nünden itibaren Buca ve 18,15 ,, ,, 
Seydiköy trenleri aşağıda 19,35 ,, " 
gösterilen saatlarda işliye· 21,15 (M),, ,, 
ceklerdir. lzmirden Seydiköye 

lzmirden Bucaya Hareket 
Hareket 6,20 Her gün 
5,45 Pazarlardan mada. 11,10 
7,30 Her gün 

8,50 (M) 11 ,, 

Cumartesi günleri 

16,30 Cumartesi ve Pazar

lardan mada 
12,35 Cumartesilerden mada l9,10 Pazar günleri 

13,15 Cumartesi günleri 23,00 Cumartesi günleri 
14,20 (M) Pazar günleri Seydiköyden lzmire 
16,20 Her gün 

17,40 " " 
19,00 " " 
20,30 (M) ,, ,, 

Hareket 
7,20 H.r gün 

12,25 Cumartesi günleri 
17,40 Cumartesi ve Pazar· 

)ardan mada 
20,15 Pazar günü 
24,01 Cumartesi günleri 

ihtar - (M) işaretli tren
ler motorbüsle işlerler. 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rıistenı beyin foıograflıanesı, lzmirdc en ıyr 
f oıo/rra / çclwıelde şöhret bu 1 an bir san' a ı ocağıdır. En 
müşkülpesent o/arılar dahi, burada çektirdiklcrı fotolcraJ· 
lardan memnun l.alnnşlardır. 

Ilamza Rıistem beyin. f otoğraj muit emesı satan ma· 
ğa.s~ı da muhterem müşteril<>rinin wce zeı•ldl'rirıe göre 
her çe~it malları, Joıot;raı makinelerini bulundurmakta· 
c/.ır. Bir zıyaret. her şeyi ıspaıa kafidir. 

(lzmir · Bn~turak caddesi, Refik 
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BOUln acunun merak ve endişe ile kovaladığı mes'ele 

lngiltere, ltalya tayyarelerinin Mısır
dan geçmesine niçin müsaade etti 
Bay Eden, avam kamarasında sorulan . suallere cevab vermiş 

iş olduğunu söylemiştir ve hu meselenin diplomatik bir 
İstanbul 8 (Özel) - Londra ve Paris gazetelerinin ver· 

dikleri malumata göre, ltalya·Habcşistan ihtilafı, bütün 
Avrupanın başına gaile açabilecek kadar tehlikeli bir du· 
rum almıştır. 

İngiltere siyasal mahafili, bütün neşriyatına rağmen hal· 
yanın Habeşistana taarruz etmek fikrinden vaz geçmiyece· 
ği kanaatinde bulunmaktadır. 

İtalyanın, Habeşistan mes'elesinde uluslar kurumunun da
hi vereceği her hangi bir kararı nazarıdikkate almak mec· 
buriyetinde olmadığı Romadan bildiriliyor. 

Son gelen haberlere göre, ltalya hükumeti doğu Afrika· 
sına asker ve mühimmat sevkiyatına önemli bir surette de· 

vam ediyor. 
lstanbul 8 (Özel) - Londradan haber veriliyor: 

Ayam kamarasının son toplantısında müteaddid takrirler 
verilmiş ve ltalyan tayyarelerinin Mısırdan geçerek Habe· 

şistana gitmesine ne için müsaade edildiği sorulmuştur. 
Saylavların İıdizahlarına bay Eden cevab vererek demiş

tir ki: 
- ltalyan tayyarelerinin Mısırdan geçmesine müsaade 

ettik. Bu mes' ele, iki devletin karşılıklı diplomasisini ala
kadar etmektedir. Binaenaleyh evvelce verdiğimiz bu müsaa· 
deyi geri almamıza imkan yoktur. ---------· ....... ··~----------Sason hadisesi nasıl olmuş ibret almalıyız 

Kaymakam, bir ~av~~- Italya nüfusunu ço
da yara]a~arak olnıuş ğaltmak· istiyor 
Şehid olmuş ve işkence gör· 

milş jandarmamız yoktur. 
Ankara 7 (A.A) ·•R -

ber gazetesinin 6·6-935 nüs· 
hasında neşredilen Sasor 
vak'asının oluı şekli şöy'e· 
dir: 

Sason kaymakam vekili 
Ridvan Sayım ve gizli nüfus 
yazımı itleri için 25-5-935 
de yanına Sason müftüsü, 
belediye katibi, maliye tah
sildarı ve Jandarma kuman· 
danile bir müfreze alarak 
(Goy) köyüne gitmiı ve bu 
köyde iken Harbat köylüle· 
ri taraf1Ddan kendi köyleri· 

ne davet edilmiştir. 
Kaymakam vekili bu da· 

vete jandarma müfrezesini 
çok geride bırakarak arka· 
daılarile beraber gitmiı ve 
geceyi Harbatta geçirmiştir. 

Ertesi gün köyden ayrıl· 
mış akabinde yerli memur· 
larJa bazı köylüler arasında 
şahsi bir münazza vukuu sı
rasında kaymakam vekili de 
bilmeksizin yaralanmıı ve 
ölmüıtür. Şehit olm·uş ve it· 
kence görmüş jandarma yok
tur. 

Hariciyeden çekildi 

Alman büyük elç~si 
Ank1:lra' dan ayrıldı 
Sefir cenapları, istasyonda bakanlar 

ve elçiler tarafından uğurlandı 
Ankara 7 (A.A) - Al

manyanın Ankara büyük el· 
çisi Doktor Frederik Hans 
Fon Rosenberg, memleketine 

dönınek üzere bugün şehri· 
mizden ayrılmıştır . 

Bay Rosenberg istasyonda 
dış işleri bakanı, dıı işleti 
bakanlığı genel sekreteri, 
bakanlık erkinı, ıehrimizde 
bulunan bütün elçile, elçilik· 

ler erkinı büyük elçinin 

dostları ve Alman kolonisi 
tarafından uğurlanmııtır. 

Bay Fon Rosenberg, sibbi 
ahvalinin istirabatı istilzam 
etmesi yüzlinden bir müd
det için hariciye mesleğin

den çekilmek arzusunu gös· 
termiş ve hükumeti lı.u istir· 
hamı kabul etmiıtir. Bu su
retle daimi olarak memle
ketimizden ayrılmakta olan 
Alman büyük elçisi, dün 
Çankaya'da Reisicümhur 
Atatiirk tarafından kabul 
edilerek vedanamesini tak
dim etmittir. 

Memleketimizde bulundu
İU mlddet zarfında ylkaek 

nezaketi ve büyük meziyet· 
lerile kendisini her kese 
sevdirmiı olan bay Fon Ro· 
senbergin bu suretle ayrılııı 
bütün Ankara mahafilinde 
derin bir teessürle karıılan· 
mıştır. 

Bay Halil 
Bu sabah lstanbuldan lima-

nımıza gelen Konya vapuru 
ile lzmir bağınsız saylavı 

bay Halil ıehrimize gelmiıtir 

Karısı ile kaynanasını 
öldOrdft 

lstanbul- Karısından ayrı 
yaşıyan Yuda adında bir 
Musevi, Tepebaşında rast 
geldiği genç karısını tabanca 
ile öldürmüı, kaynanasını 
ağır surette yaralamııtır. 
Yuda da, tabancadan çıkan 
bir kurıunla ölmüıtilr. 

ültimatom verdi 
Istanbul - Yeni Maliye 

tetkilit nizamnamesine g6re, 
Lise mezunları da Maliye 
memuru olabileceklerdir. Lise 
mezunu olmıyanlar, Maliye· 
de vazife alamayacaklardır. 

·-· Fazla çocuk yetiştirmek için me
murlara nakdi mükataılar veriliyor 

Istanbul 8 ( Özel )- ltalya ğu 600, üç çocuğu olana 2500 
hükumeti, doğumları çoğalt- ve dört çocuğu olana 3 bin 
mak için yeni tedbirler al· liret mükifat verilmektedir. 
mıştır. Bu cümleden olmak Dörtten fazla çocuk yetiıti· 
üzere memurlardan bir ço· re~ memurlar ise bütün ver· 
cuiu olana dörtynz, iki çocu· gilerden affedilmektedir. 

••••• 

Italya Almanya ile 
uzlaşı yorm~ş 

·-. 
iki hokômet arasında gizli konuş· 

malara başlandığı söyleniyor 
İstanbul, 8 (Ôzel) - Al- etrafında görüıüldüğü söy· 

manya ile ltalya arasında leniyor. Viyana'dan gelen 
haberler, Italya ile Alman-

iİzli konuımalarda başlan· ya'nın yeni bir uzlatma ya· 
dığı ve genel mes'eleler pacaklarını bildiriyor. 

~~~~-----~~~·..-··~·· ...... ~~-~------~~---

Eden Rusya 
Nezaretsiz Nazır 

olacakmış 
Londra 7 (A.A) - Mak· 

donald kabinesi bat 15,45 
te istifasını vermiştir. Yeni 
hükumetin listesi bu akşam 
netredilecektir. 

Lord Londanderry'nin mührü 
bas Lordu olduğu söylen· 
mektedir . Bay Edenin de 
nezaretsiz bir nazırlık der· 
uhte edeceği söyleniyor. 

Vasıf Çınar 
hugOn gömftlOyor 
Ankara 3 (Hususi) - Va· 

sıf Çınar'ın cenazesi bu sa· 
bah saat onda Istanbul tre· 
nile ıehrimize getirildi. 
Cen~ze merasimi, öğleden 

sonra iaat 15,45 te yapıla· 
caktır. 

Merasimde, kamutay baı
kanı, baıbakan Cumur, bat· 
kanlığı ıekreter vekili, ba
kanlar, saylavlar, kor dip· 
lomatik, Dıt ve Kültür Ba • 
kanlıit iıyarları hazır bulu· 
nacaklardır. Baıbakaa t6-
reade bir ı6ylev verecektir. 

P asaportsuzları 
hudud dışına 

çıkarıyor 
Istanbul, 8 (Özel) - Sov· 

yet Rusya dahilinde pasa
portsuz olarak iş gören ve 
Rus devrimindenberi hukuki 
durumlarını henüz tesbit 
edemiyen yabancı tebaaların 
hudud dıtına çıkarılacakları 
Paris'ten haber veriliyor. 
Bu gibilerin, Leningrad'da 
50 ve Moskova'da 80 bin 
kiıiden fazla tahmin edil
diği söyleniyor. 

Rasing 
Belgrad'da "iki maç 

yaptı 

lstanbul, 8 ( Hususi ) -
Avrupa turnesine çıkmıı olan 
(Rasing Strazburg) takımı, 
Belgrad'da ilk maçı Beog
radski ile yapmıı 0-2 mağ· 
ICib olmuıtur. 

Yugoslavya takımı ile dün 
yaptığı son maçı da 1-0 
kazanmıtbr. 

4 Sa~ 

Hava tehlikesi kil' 
romu kupa ınat:ları 

Hava kurumu için 6 kulü
bümüz arasında yapılacağını 
yazdığımız kupa maçlarına 
yarın saat 16 da başlanacak· 
tır. ilk hafta programına 
göre, saat 16 da ilk oyunu 
lzmirspor • Göztepe, saat 
18 de ikinci oyunu da Altay 
Karşıyaka takımları yapacak· 
lardır. Bu maçların her iki
si de mühimdir. Takımların 
bu maçlar için en kuvvetli 
kadrolarile sabada buluna· 
cakları muhakkaktır. Genç· 
lere bu hayırh işde muvaffa· 
kiyet dileriz . 
Bisiklet yarışı: 

Bu maçlardan sonra Al· 
sancak sahasında 30 turluk 
bir bisiklet yanıı tertib 
edilmiştir. Ayni yarışın ge· 
lecek haftada yapılması dü
tünülmektedir. 
Halkevi f ineli: 

23 Haziran Pazar gunu 
tayyare kurumu finalinden 
evvel Halkevi finali de, 
Esrefpaşa Bornova takımları 
arasında yapılacaktır. Ayni 
gün spor şubesi bütüa lzmir 
bisikletçilerinin iştiraki ile 
bir bisiklet teıvik yarııı ter· 
tib edecektir. 

Denizsporları yurdu 
kurultayı toplandı 
Denizsporları yurdu kuru· 

cuları dün kulubün birinci 
Kordondaki yerinde topla
narak bazı kararlar almış· 
lardır . 

Yapılan yönetim kurula~ 
çiminde başkanlıia ilb~t& 
neral Kazım Dirik, ı E 
başkanlığa yarbay Sed~ 
rim, muhasipliğe bay A 
Ôzgirgin, mes'ul mura~ 
lığa bayan Berika Bayrı~ 
genel yazganlığa bay .,..,,, 
Boğa, idare memurllll ... 
Niyazi Dinç seçilmişlerclit~ 

Murakabe kuruluna b•1 
Sabri, bay Recep Re~~·~ 
Nazım Batkov [ istatııtik 
rektörü ] haysiyet di••~ 
parti başkanı Yozgat 111~ 
bay Avni Doğan avukat 
Mustafa Münir, doktor il'! 
Hüseyin Hulki • ,.J 

Genel kaptanlıia mOt~ 
yarbaylardan bay Me-:, 
Cemal, yelken kapta~b~ 
bay Hasan Kaptan, ktr'" 
kaptanlığına bay Fahri.~ 
raktar, yüzme kaptaD~ 
bay Cemal gümüı ayık 
çilmiılerdir. Kurultayd .. I 
ra üyelere çay ziyafeti~ 
rilmiş Ye samimi koolll"" 
lar yapılmııtı~____/ 

Şarpi 
Yarı şiarı bugOO 

Deniz sporları yurd,I 
tertib ettiği ıarpi teı\'ik f, 
rışlara bugün saat 17 ~ 
baılıyacaktır. Yarıılar, ~ 
tün halkın seyredebil 
ıçın, Birinci kordonua ~ 
de yapılacak ve meod J 
içinden geçilerek, Al_,..ı# 
iskelesine kadar gidib fV 
olacaktır. 

Karacabey harası mttdttrloğnudeP 
Haranın 4860 kilo safkan meriaoı 8854 kilo yarıdl~ 

merinos .ve 1426 kilo ~ıvır\:ık ve ebaliye ait 893 ki.IO ~ 
kan. merınos ve 208 kılo yarımkan merinos yapail•~-' 
Hazıran 935 tarihine müıadif Paıarteıi g6nü saat Oll' 
pazarlıkla satılacaktır. Isteklilerın o giln harda buluılll • 
ilin olunur. 8·9 3116·16'7 

lzmir Muhasehei Hususiye ModOf 
IOğOnden: 

Bedeli Verilen 
ıabıkı bedel 

Lira Un 

180 90 K.arpyaka eeltl bey ı. 12'nu. la han• 
35 Burana a.kkaı ı. 24: nu. la hane 
30 M w M 19 « M 

200 İldçeımeUk 202 no. lı Bal.keti ti 
50 Birinci ıGleymaniye maballeıl 13 na. h 
60 Karııyaka bahariye ı. 33 no. lı hane ~ 

Yukarıda yerleri gGıterUen ldarel hoıaıiyel •ll4yete ıil ~ 
la~ 1.6.935 tarihinden !H.5.936 tarihine kwdar bir ,e11• ';; 
detle kiraya verilmek Clzere etelce 20 gGn mOddetle tll• 
ml11e de bir binaya nrllen bedel hadal Jt1lk gOrGllll' ..... 
diğerlerine de iıtekll çıkmadıgıadan 7.6.935 tarihinden I~ 
10 gCln DHlllmuı onanmıthr. Artırma tardarını görlll' 
yenler hergGn Mubaeebel boıoılye mCld6rlGğClne n key 
lıtlfenler de ihale g6nQ olan 17.6.93.i pazarteıl ıaat 9 d•.:,. 
kadar Encilmenl •llAyete y•tıracakları depozito m•kbo• j 

yahut banka mektubları ile birlikte mQracaatları. ı66 

lzmir Mubasebei Hususiye ModO 
loğonden: 

Bedeli 
ubıkı 

Ura 
50 

195 

Verilen 
be bel 
Lira 
30 

120 
Beklrpaoa h•aı içinde 3 nu. lı 111•~ ... 
yol bedeıttenl 59 nu. la mağas• 

45 B•lıkbane çaro111 32.28 « u 

200 Yol h~deıtenl 26 • cı: ~ 
8 Kuoıy•ka neılmlye ıobğı 10 nu. h 

15 Bakır bedretenl 29 no. b dolab J1 ~ 
12 Kızlar ağuı h•nı içinde 25.52 Dd· lı ~ 

Yoarıda numara n mnkllerl yazılı akaratın aç ,:;:.. f 
•erllmek 5.6.935 çarıamba gGnQ artırmaları illa edil ~ 
ren tebliğ olDDaD 2739 numaralı kanunla cum• tatUl111J'.,_ ~ 
tıh•ill yönGnden artarmalar yapılamamııtır ... ıtekllletlD ' j 
13 ncCl perıeilibe gClnQ ı .. t 9 dan bire kadar Eacıoae~ 
caıt eylemeleri. 


