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• Almanya 'da ki işsizlerin ade· 
di Mayıs ayında 2 ınilyon 20 
hin idi. Son istatistiklere gö· 
re, bir ayda işsizlerin adedi 
21 hin 300 kişi azalmıştır. 

Fiatı (100) Para 

~ iftçi Borçları 15 Yılda 
~ - -- - - 5'5 ;::: - ; ...,_:;o; wt.-.-- ._..._..,_ ------

ödenecek 
=x:: __ ,. K~bi~ede değişikiik " x w s->J;; m;;;;r· C. H. Partisi grubunun dOnkfi toplantısı 

Çift«;i borçları ve haşhakani-
mızin verdikleri izahat 

·-· Izvestiya'nın makalesi 

nenes~oskavadateınas 
larına devaın ediyor 

llariş için sav;ş;·sovye Rusya için 
gelişi güzel bir söz değildir 

lllJ'<\~C,-•c~~ 

çecek bir anlaşmaya girmek 
isteğinin olmaması barıştan 

yana olanları uyanık bulun· 
mak zorunda bırakmaktadır. 
Çekoslovakya ile Sovyet 
Rusya Avrupada barışı sağ
lanmasının biricik etkesi 
olan berge güvenip ger· 

Tiyençin 11 (A.A) -Tang
Judan Tiyençine giden bir 
Japon destroyeri, arsıulusal 
köprü kapandığı için kara
ya oturmuı fakat çabuk yüz· 
dürülmüştür. Bu hadise ja-
pon deniz makamları ile köp-
rüde çalışan iıyarlar arasın· 
da bir gerginlik çıkarmıştır. 

~~-----------~~-
Ağrı dağı 

Suçlularının muha· 

kemeleri 
Ağndağı isyanında bulun

maktan suçlu ve mevkuf 
yirmi bir kişinin duruşmala· 
rına Adana Ağırcez• mah· 
kemesinde devam edilmiştir. 

Bu duruşmada bazı sorgu· 
lara gelen cevaplar okunmuş 
ve mevkuf bulunan suçlular· 
dan dokuz kişinin gayri 
mevkuf olarak ·muhakeme 

edilmelerine karar verilmiı 
ve muhakeme 9 Temmuza 
bırakılmıştır. 

Mussolini seya
hatta mı 

çekleştirmek için için ilk 
adımı atmışlardır. Bay Be· 
nes bu işte değerini göster· 
miştir. Kendisinin Moskova· 
ya gelişi Rus ve Çek ulus· lstanbul - Mussolini'nin 

1 Bay Benes larının savaş uğrundaki uğ· Sardunya adalarında bir se· 
ko,~:nbul 12 (Özel)- Mos- raşmalarının önemli bir ev- yabat yapmakta olduğu bil-
)t d •bulunan Çekoslovak· resini tamamlamıştır. diriliyor. 
S0, 

1
' bakanı bay Ben es, •., •• • •• "'• 

de Yet rical ile temaslarına Canavarhk bu kadar olur 

Moskova 
Elçiliğine kim tayin 

olunacak 
Ankara 11 (A.A) - Ger· 

çinlediğimize (tahkikatımıza) 
göre Moskova büyük elçili· 
ğine atanacak [ tayin edile
cek ] zat hakkında yapılan 
tasımlar [tahminler] doğru 
değildir. Bu yolda henüz bir 
karar ahnmamışbr. 

Saffet Arıkan l{ül
tür bakanı oldu 

Abidin özmen, başbakanın teklif et-
miş olduğu öderi kabul etti 

(ULUSAL BiRLiK) : Mos· 
kova elçiliğine, eski sü ba· 
kanı Bay Zekii'nin tayin 
edileceği söyleniyordu. 

Sosyeteler 
Doğrudan doğruya bakan· 
lığa . mO.racaat edecekler 

Ankara 11 ( A.A ) -
Ekonomi bakanlığından bil· 
diriliyor: 

Türk, ecnebi sosyeteler 
(şirketler), sigorta sosyete· 
Jeri, ikraz ve rehin işlerile 

uğraıan müesseseler ve ali· 
kadarları bakanlıkla olan iş
leri için tanzim edecekleri 
evr~k ve vesaiki bundan böy· 
le doğrudan doğruya Anka· 
rada bakanlığa göndermeleri 
lazımdır. 

Guldenin 
DOşmesioe mani 

olacaklar 
Varıova 11 (A.A) - Ga· 

zetelerin iyi bir yerden öğ· 

Bay Zeyneldbidin Özmen 

Ankara 11 (A.A) - Birinci 
genel müfettişlik ödevini üs
tüne alması için baıbakan 
ismet lnönil tarafından ya· 
pılan önergeyi kültür bakanı 
Abidin Ôzmeo büyük bir 

Almanya' da 
işsizlerin adedi azalıyor 

rendiklerine göre, Leh hü- Berlin 11 (A.A) - Mayıs 
kumeti ile Lehistan bankası ayı içinde Almanya'da bulu
Guldenin piyasasını düşür- nan işsizler 2 milyon 20 bin 
mekten korumak için özgür 

1 

idi. Bu sayı bir ay içinde 
Danzig , şehrine yardımda 21,300 kişi azaldığını gös· 
bulunmuşlardır. termektedir. 

kıvançla kabul etmiş ve bu 
tayine ait kararname bakan· 
lar kurulundan çıkmııtır. 

Ankara 1 l (A.A) - Abi· 
din Ôzmenin birinci genel 
müfettişliğe tayini dolayısile 
açılan Kültür Bakanlığına 
C. H. Partisi kamutay baı· 
kanı ve Erzincan saylavı 
Saffet Arıkan tayin olun· 
muştur. Yeni Kültür bakanı 
bugün iıe baılamıştır. 

Zavallı çocuk 
SOtte haşlandı 

Şehitlerde oturan Mehmet 
kızı Nefise, ocakta kaynat· 
tığı südü, tencere ile yere 
indirmiı ve kendisi baıka 
bir iıle meşgul: olurken ço
cuğu iki buçuk y114ındaki li
man; kolunu bu sıcak ıüde 
sokmuş ve haşla~ııtır. Der· 
bal hastaneye kaldınlan il· 
man orada ölmüıtür. 

Çiğnendiler 
Halkapınarda oturan Meh· 

met oğlu Hüseyin, bindiği 
atı zaptedemiyerek, yolda 
oynıyan Münire ve Şerifeyi 
çiğnemiştir. Çocukların ya· 
raları ağır=:olduğundan der
hal hastaneye kaldırılmıılar· 
dır. . ... . . ... . ; 

Her tarat heyecanla çalışıyor 

Mersin'de binlerce yurdda
şın yaptıkları önemli toplantı 
Maraş, lnebolu ve Mersin'de faaliyet var. Mersin'de 

bir kaç saat içinde 10 bin lira toplandı hi,'~~ etmektedir. Benes'in K k k 
d,, • ıüne kadar Moskovll· iZ aP.Irına le 

l.t •Yrılnıası muhtemeldir. 's" • 
, 

0•kova 11 (A.A) - iz- ~ 
İç~:tiya gazetesi bay Benes şehhu" SÜ ve cinayet 

·- liradan ibaret olan kapitali· 
nin 10 lirasını vererek yilk· 
sek bir vatan severlik gös
termiş ve bu içten ilgi her 
kezin gözünü yaşartmııtır. 

)or ~~zdığı bir yazıda di· 
ili • 

Ba,,,·. . lkı· k ...J ·k- k k ~ •çın savaş; Sovyet unurmuş,· IZIDl urtarma 
\laya •• 

•61 d •çın geliıi güzel bir 
•i.. eğildir. Bunun tam ter· istiyen F atnıa'yı öldürdüler .. , bi . 
talıdı r 11 ve yapış progra· Torbalının çaybaşı köyün- mütecavizlerin tabanca ve 
Util'r. Barııın korunmasile de dağlı Ali ve muhacir bıçak hücumuna maruz kal
~ir ı olanların hepsinin birge Mehmet oğlu lbrahim adın· mış ve aldığı yaralardan der· 
feı1~'111.•lan iledir ki yeni bir da kudurmuş iki canavar, hal ölmüıtür. Bu hali uzak· 
~,._ ettııı önüne geçilebilir. köy kızlarından Osoian kızı tan seyreden Mürüvvet'in eniş-
L. "a blltü b Mersin 11 (A.A) - Bu 
~,111 b n u uğraşmalar Mürüvvet'e tasallut etmişler ve tesi Halil, koşarak gelmiş 
~tr h ozmağa yeltenecek kızı burçak tarlasından ala· ve kızı kurtarmağa çalışmış gün, ıehrin büyük bir top-
)\ik b~llgi bir memleket bü· rak zorla kaçırmak istemiş- ise de o da mütecavizlerin lanb yeri olan Yoğurtpaza
~l ı~ dayanıkhk karşısında ferdir.Mürüvvet, bu tecavüzü kurşunile ağır surette yara- rında C.H. Partisi tarafın
•o,'c•gını bilmedikçe istenen def için feryada başlamış ve lanmıştır. dan binlerce halkın bulun-

ıs'-llçları veremez. anası bayan Fatmadan istim· Bütün bu kanlı facialara duğu bir toplantı yapılmıı· 
lli iazı nıenıleketlerde güve· dat eylemiştir. Kızının bu rağmenMürüvvet teslim olmak br. Başbakanın değerli söy· 
'-• llanca .altına alacak ve ı feryadı üzerine tarlanın öbür iıtemiyerek tiddetli miima· ı levi okunduktan sonra hava 

•ı tehlakeıinin 6n0ne ge· yanından koıan zavılh ana, · Devamı 4 nt.ü sahifede- tehlikesini anlatan çok ateı-

li söylevler verildi. Halk 
büyük bir istekle hava teh
likesini bilen üye yazılmak· 
tadır. Şimdiye kadar olan 
yekfin on bin liraya yaklaş· 
mıştır. 

iki glln evvel üye yazan 
kurula kendiliğinden bat vu· 
ran bir ayak satıcısı 20-30 

ine bolu 11 (A.A) - Hava 
tehlikesini bilen üyeleri yaz· 
mak için ilçebayın baıkan

lığında on kişilik bir çalıı· 

ma ve propaganda komitesi 
kurulmuştur. Halkımız hava 
kurumuna üye yazalmıya de-
vam etmektedir. Bu güne 
kadar yazılanların yekünleri 
tutarı bin lirayı bulınuıtur. 
Maraı 11 (A.A) - Hava 

tehlikesini bilenler kurumu 
ilbaynı başkanlığında topla
narak bu iıin bliyllk fayda-

! 
lar verecek ıekilde baıarıl· 
maıı için karar verdiler, 
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Tefrika No. 77 1 k JJ 1 d J sından bahseden Bükreş ga-
a rı n 11 a 1 ıııası yasak e i I< i zeteleri, bu andlaşmanın,Ro-

Akka - Suriyede çoktan 
beri yapılması beklenen teş
kilatın hem idari, hem finan
sal, hem de siyasal bir ma

hiyyete olacağı anlaşılmak· 
tadır. 

Jerde çok zarnr yapmıştır. 

Verilen malumata göre, zey· 
tin mnhsulüoün yüzde yetmiş 

manya için zararlı olacağını 

ileri sürüyorlar. Hükumet 
gaıete1erin ynptıkları neşri

yat yüzünden müşkül bir 

Salaheddin'in ordusu; l<anlı bir dövüşten sonr9· 
Yatsı ezanı okunurken Diyarıbekir'e girmişlİ·· 

ler atıyordu. Her huruc mesi için haber gönderlll beşi mahvolmuştur. 

Osmanh gümilşleri topla- durum karşısındadır. 
- Kendi varınıza, yoğunuza 

dayanınız ! 

Ali komiserlikte yapılıp 
Suriye hükumetine verilen 
bir projeye göre, Suriye beş 
il'e (vilayete) ayrılacaktır. 

Bunlar, Şam, Ası, Frat, Ha

leb, İskenderun illeridir. 
Suriye kanunu esasisinin 

109 ncu maddesine istinaden 
yapılan bu 136 maddelik 

yeni projede, her mıntakanın 

ahvali hususiyesine 

kaydı da mevcuttur. 

riayet 

Hazırlanan projede, idare 

amirlerinin isim ve derece-

leri de değişmektedir. 

Koza mahsulü fenadır. 
Bu yıl iyi olacağı beklenen 

koza mahsulü, pek bozuk 
çıkmıştır. Bir kutu tohum 
başına, 10 batman koza da
hi ahnamamıştır. Mahsulün 
azlığına rağmen fiatler de 
düşüktür. En iyi kozanın 
batmanı, kırk Suriye kuru
şudur. 

Sıcaklar, zeytinlere zarar 

yaph: 
Son günlerde sıcakların 

birdenbire artması, zeytin-

nıyor: 

Osmanlı devletine aid gü
müş paraların, bundan böy
le Suriyede kullanılmaması 

için Ali komiserlik bir ka
rarname neşretmiştir. 

Bu kararnameye göre; gümüş 
pa ralar Suriye bankası ta
rafından satın alınacak ve 
b ş temmuzdan sonra bu 
paraların kullanılması yasak 
edilecektir. 
Suriye lirası dilşilyor: 

Suriye lirası ile altın lira 
arasındaki fark, hergün art
maktadır. Son günlerde bir 
altın 600 Suriye kuruşuna 

kadar yükselmiştir. Altının 
bu ani yükselişi, alış veriş 
üzerinde tesirini göstermiş 
ve çarşılarda bir durgunluk 
fark edilmiştir. 

Tuz da monopol oluyor: 
Tuzun da tütün gibi mono

pol biçiminde inhisara alın· 
ması için Maliye bakanhğı~ 
nın bir kararname hazırla
dığı söylenmektedir. 

Haber verildiğine göre, 
tuz mcnopolu bir Fransız tuz 
mühendisine verilecektir. 

--------------·--··------.----------
Devair ve memur-
lar1n yeni adları 

-·-Yeni daire ve memur adlarını gös
teı·en cetvel illere bildirildi 

Ankara, (Hususi) - Ba- kurulu, güzel san'atlar umum 
kanlıklar, daireler ve me- müdürlüğü - ar direktörlüğü 
murların yeni adlarını gös- terbiyei bedeniye ve izcilik 
teren bir cetvel hazırlanmış müdürlüğü • beden egitim 
ve vilayetlere bildirilmiştfl'. ve izcilik direktörlüğü, hu-
Yeni hazırlanan bu listeye dut ve sahiller sıhhat umum 
göre devair ve memurların müdürlüğü - sınır ve kıyılar 

adları şöyledir: sağhk genel direktörlüğü, 
Reisicumhur· cumurbaşkanı Devlet şurası • Danıştay, 

Riyaseticümhur - cumurbaş-
mülkiye dairesi • sivil işler 

kanlığı, hususi kalem - özel 
büro, idare amiri - kestör, dayrası, yarış ve ıslah encü-
divanı riyaset- başkanlık ku- meni - yeritim ve yarış ko-
rulu, müddei _ Savaman, misyonu, Temyiz mahkemesi-

m üdd ei um um i ·genel sa va m an '?-11e:DDZet .. ı<11:ını::ııı~d~ö~·r·d•ü•1ı~cu•· •s••a•h•ifime;'~·=liill·;-•• , 
vilayetler işleri umum mü- Ulusal 
dürlüğü - il işleri genel di- ı· rl . k 
rektörlüğü, mahalli idareler 

Gündelik siyasal gar.ete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü: 
llamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 k~ruş senelik 

400 .. altı aylık 

Finans 
iş yarlnrnun çalışma 

saatleri değişti 

Diye evvelce aldırış etme
diği halk, şimdi gözünde 
korku uyandırıyordu .. 

O günlerde de Salahed
dini Eyyubi'nin kale etrafın
daki mancınıkları büsbütün 
artırılmıştı. İçeriye taştan 
başka yangın çıkaracak şey-

Finans İş yarlarının ça1ış
masaatleri değişmiştir. Ye
ni emre göre; İş yarlar sa
bahleyin saat sekizde vazi-
feye başlıyarak on ikiye 
kadar çalışacaklar ve bir 
saat yemek tatilinden sonra 
tekrar vazifelerine giderek 

akşam saat 17 diye kadar 
çalışacaklardır. Bu suretle 
Finans iş yarları tam sekiz 
saat çalışmış olacaklardır. 

lznıir Evkaf Müdürliiğünden: 
en elik 
kirası 

Ci D!!İ No. Mevkii Vaıkfı 

:.!Of> dükkAn 246 254 kf.meraltı caılde t hhor 
n l 25 tarla maa dam Bili bozyska .. 
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30 
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30 
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68 
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30 
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72 
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90 
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300 
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c .. 
dOkk&n 

hane 

.. 
•• 

d6kkAo 

mağaza 

dilkkôo 

mağaza .. 
dök kain 

" 

.. 
hane 

mağeza üst katı 

" alt katı 

dfikkAo 
« 

depo 

dükkı'in 

c 

25 
17 

4 
15 

çangırı çar~ısı 

yorgancılar 

ikinci bt>ledlye 
birinci « 

42 kantarcılar 

!) birinci belediye 

:lO bat pazen 

11 samancı sokak 

12.14 kotancılar 

.94: htsar meydanı 
84.80 .. " 

2 
90 
92 

6 
13 
52 

142 

lldnc\ belediye 

hisar meydanı 

pal ancılar 
birinci belediye 

yueof dede 

" c 

20.30 kantarcı sokak 
2:~ şoayıp kalfa 

2 saraç ali .. 

.. .. 
•• .. 
.. 
.. 

.. 

.. 
" .. .. 
.. 

yapıcıoğlo 

" 

" 
4 
3 kefelt sokak toraman mf'acldt 

16 .. ... 

29. 23 sadullah sokak 
46 yol bedesteni 

nalçacı limer dede 
köprülü fadıl ah· 

39 
34 

4 
24 
26 
60 
62.54 

met paşa. .. .. 
« " " 

han bey pazaryerf 

cezaytr baoı ealepçloğlu 

kemerah yemiş ç. " 
hOktlmet ceddesf .. .. .. " 

72 " « " 

46.5 gön bani .. 

320 alsencak blrlocl kordon bezmt alem 
56 ballın ağa çarşısı OmmOgüteüm 

54.2 ... 4'. c 

61 cami altı nfkholo 

441 
54.5 

54.2 
56 

l 

osmon zade 
kestane pazarı 
cami derununda. 

merdivenli medrese 
emin zade ah· 
met ağa. 

c « 
c « c 

nısıf hen hhscsl l 

şekercllerde 

zahire pazarı 
şıphaue sokağı ömeı lütf 1 dendi 

hane :n l salhane tramvay 
caddesi. 

Vakfa ait yukerıd11 yerleri ve numoroları ve senelik kiraları 
gösterilen akaret on gün müddetle Gçık orttırmıya çıkarılmı§tır. 
lh le l 18.6.935 salı ı;ünü saat onbtrdedlr. istekli olanlar şart
larını öğrenmek ve pey sürmek üzere hergftn eaot ondörde k11 · 
dar Ev af varidat memurlnğuna ve ihale ı;nnü de saat onbtTde 

komisyona müracaat etmeleri blldirillr. 12 18 1677 Han şartları 
Resmi ilanlar için : -imle 

'frak ya Maarif cemiyeti ilinat 
bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-

stanb ve 
Şeker Fbrikaları 'fürk Auonim Şirketi 

~rı avesi 3,000,000'fürk lirası 
., 

İslıınbuJ Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

hareketi, ağır telefatla ve lerdi. 
derhal durduruluyordu.. Salaheddin, biç vakit~ 

Emir Bahaeddin; dellallar çirmeden, asıl büyük ta• bl' 
bağırtarak; halkın, beylik za başladı .. Sabahla bet• ıf 
anbarından yiyecek, giyecek bütün ordu kaleye satdırdl 
almasını emretti. Halk an· tı.. d'~ 

Kale dıvarlcuında ge ~ 
bara koşuyordu. Fakat Sa- açılıyordu. Kapıların biri 

laheddini Eyyubi'nin adam- Diyarbekirliler bir çıkış ~ 
ları, propagandalarına de- mak istediler. Halbuki~ 
vam ediyorlardı: kapıdan Salaheddioin a~ 

- Taç ve tahtı tehlikeye içeriye girmeğe mu" 

düşünce halka sığınıyor za- oldular.. ki 
ten kimin malını kime ihsan Ne yapılırsa yapılsın, ~ 

tuluş yoktu. ikindi "' ~ 
ediyor!. b 1'": burçlarda beyaz bir • ,1 

Diyorlardı.. Bir taraftan da 

Salaheddini Eyyubiye, der
hal büyük bir taarruza geç-

öztürkçe: 

Her giin 
Beş kelime yazıyoruz 

-23-
1 • Iktif a etmek - İzdemek 

2 -

Tilmiz, Şakirdi marifet
İzdemen 
Örnekler: 
1 - Biz bütün devrim 
davalarında Atatürk'ü 
İzdemekteyiz. 
2 - Akıl öğretmeyi bı
rakınız; eğer onun iyi 
bir İzdemeni olursanız, 
bu şeref te size! yeter. 
İktifa etmek - Yeter 
bulmak, Y etsinmek 
Örnekler: 
1 - Hiç birimiz, hava 
savgamız için, 200 ka· 
nadı Yeter bulmayız 

2 - Kendisini hoş kulla
nırsanız, vermek istedi· 
ğiniz paranm yarısı ile 
de Y etsineceğine şüphe 
etmiyorum 

3 - lktisab etmek M Edin· 

4 -

mek 
Mükteseb - Edinik 
İktisab - Edinç 
Müktesebat - Edinçler 
Örnekler: 
1 - Hukuku müktesebe
Edinik haklar 
2 - ilim Edinçleri olduk
ça eksik olan bu adam ... 
imtihan - Sınaç 
Örnek: Bir talebenin 
Smaç usullerinden ya
nıp yakıldığını gördüğü
nüzde, Smaç usuUeri 
değil, talebenin bilgisi 
hakkında şüpheye dü-
Şünüz. 

5 - İktidar - Erk(Puissance) 
Mevkii iktidar - Erke 
(Pouvoir) 
Sahibi iktidar - Erkmen 
(?uissant) 
Ornekler: 
1 - Bir devlet ıçm en 
büyük Erk kaynağı, eko
nomik gelişimdir. 
2 - Bir şefin asıl Erke
si, halkın sevgisidir. 
3 - Erkmen, küçüklerin 
kusurlarını hoş görür. 

dalgalanıyordu. Emir B•b 
di teslim olmuştu. 

Salaheddini Eyyubi, ·~ 
ezanı okunurken Di i,J 
bekire giriyordu. BütilO I 
adını, kahramanlığını, •~ 
tini, büyük gönüllUIO ; 
duyduğu bu Türk kabr•~ 
nını görmek için yo 
dökülmüştü. jl 

Salaheddin gene bet f t 
manki gibi sade bir kıy•~ 
le, güzel atının üstünde 
rüyordu . 
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Kale kapısında, Eaıır lı 

haeddio onu karşılaınıf efl . 
. ' lerini öpmek istemiştı. . 

kat Salibeddin mani old~ 
- Bizde insanız, k01 " 

Aramızdaki fark, biziııı .~ 
ği, doğruluğu ve millet• 

sevmekliğimizdir. 

Cevabını verdi. S'' 
Bahaeddin bu arafık,. dt 

laheddinin biraz gerİ.51~0, 
ve sağında birini gördil· ~· 

Nureddindi. Kara ~~5~0• 
torunu ve kendi rakıbı 

reddin! JiO' 
Şu halde kale artık e f 

de 
den çıkmış, tahtı tac~ ~o· 
rilmiş sayılırdı. ÇünkU tte' 
reddin, Salaheddinin pıiİıet' 
fiki olduktan başka, se~:aıU 
ce Diyarıbekire göz dı 
bir beydi. . o 

Bahaeddinin endişeııdi~ 
gece haklı çıktı. Salahed 
halka iltifat ediyordu, b'' 

Dellillar sokak sokak riP' 
ğırıyor, Saliheddin'io ıafe ~~ 
ilin ediyor, halkın ınÜ5~et09 
olmasını, ertesi gün ~;,,
fakir ve fukaraya 1 ,dt 
dağıtılacağını, minarele 

Sala verilmesini sölüyord~di' 
Bütün kale içi, Salahe

11
,1, 

n'in süvarilerinin şarlcı .,ıı· 
sazları, davulları ile çı 
yordu. . ıef 

Salaheddini Eyyubi, .. d•"efi 
meği, etrafı gezib gorsıJ ıl'i' 
biç düşünmeden derhal e 

vermişti: J•'' 
- ilk iş olarak aob•'.

11
iJ' 

ve hazineye vaz'iyed ed~.,dt 
Yarın, şehrin canıilet• d•' 
fakir halkı toplayınız. ~sıd' 
let ve şeriat daire•• 

hepsini sevindiriniz. ·ıetİ 
NOT: Gazetemize gönde- İkincisi; bana şehrin 1

b1• 

rilecek yazılarda bu kelime- gelenlerini ve Emir S• 
lerin Osmanlıcaları kullanıl- eddini çağırınız. 

umum müdürlüğü - özel yö
netgeler genel direktörlüğü 
emniyeti umumiye - kamuğ 

güven, istihbarat müdürlüğü· 
bilget direktörlüğü, muhase
bei umumiye umum müdür
lüğü- geneJ sağış direktör
lüğü, varidat umum müdür
lüğü - genel gelirler direk
törlüğü, emlaki milliye- dev
let mülkleri, muamelatı nak
diye - akça işleri, meslek 
mektebi - ertik okulu, yük
sek tedrisat - yüksek öğre
tim, meslek yüksek tedrisat
ertik ve teknik öğretim, orta 
tedrisat - orta öğretim, ilk 
tedrisat - ilk öğretim, abi
deler koruma hey'eti - anıt

lar koruma komisyonu, talim 
ve terbiye dairesi - kültür 

hnnede kararlaştırılır 

Basıldığı yer : ANADOL 
matbaası • mamasını rica ederiz. - Arkası ııar 

,,.,, 
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ihtiyat Subay- • N. v. OJivier ve şflrek8· Fratelli Sperco Vapur Acentası 
larının Yokla- Kitaplarınıza Gozeı Bir VV. F. H. Van sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAiS KUMPANYASI d 

Cilt, Hatıralarınıza Şık u CERES ,, vapuru 3 haziranda gelip 6 haziran a 

llıaları Başlıyor Bir AlbOm, Ve nir f)er Zec . acentası Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Jimanları için 
ı yük alacaktır. 
zmir askerlik şubesinden: Cilt işleri Yaptır· & Co. Cendeli Han. Birinci kor- " SATURNUS ,, vapuru 12 haziranda gelip yükünü bo-

h.1 - 1 haziran 935 tari- mak isterseniz: İ don. Tel. 2443 şalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük 
1nden 30 6 93 DEUTSCHE LEV ANTE LıN E · • S tarihine ka- * YENı KAV AFLAR * The Ellerman Unes Ltd. alacaktır. 

~ar lzmir askerlik şubesinde Çarşwwltı :u Nunwraclu " ULM" vapuru 9 hazi- . " POLO ,, vapuru 30 ma- " UL YSSES ,, vapuru 15 haziranda gelip 20 haziranda An-
ayıth yerii ve yabancı ibti- randa bekleniyor, 13 hazirana yısta Anvers, Londradan vers, Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları ıçın 

Yat subaylarla hiç kaydo- • .. AJi Rıza · · kadar Hamburg ve Bremen gelip tahliyede bulunacak ve yi!.k alacaktır . 
lunınam 'h · 1 h için yük alacaktır. ayni zamanda Londra ve SVENSKA ORİENT LİNiEN 
b 

ış ı hyat subayları Mücel it anesine uğrayınız. 
u .. ALAYA ,, vapuru 23 Hull için yük alacaktır. "NORDLAND" motörü 4 haziranda Rotterdam, Hamburg, 

müddet zarfında yeni • D Gd · G L O l ı k d' c .. d " OPORTO ,, vapuru 5 Copenbage, antzıg, ynıa, oteL•urg, s o ve s an ı· 
ı:a;nları ile birlikte yok- dukları mıntak askerlik şu· haziranda bekleniyor, 27 ha- haziranda Liverpol ve Sve!l- navya limanlarına hareket edecektir. 
h arını yaptırmak üzere beleri vasıtalarile yoklama- zirana kadar Anvers, Roter- seadan beklenmektedir. " ROLAND " motörü 22 haziranda Rotterdaın, Hamburg, e; gün şubeye müracaatları. Jarını şubeye bildirmeleri. dam, Hamburg ve Bremen " THURSO ,, vapuru ha- Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi-
ta v 'fŞubemize kayıtlı olub 3 - Bu müddet zarfında için yük alacaktır. ziran ortasında Hull, Anvers navya limanları için yük alacaktır. 
l'f azı eten veyahud muhte- yoklamıyan müracaat etmi- SERViCE DIRECT ve Londradan gelip tahliyede SERViCE MARITIM ROUMAİN 
1
1 

suretlerle başka mahal- yenlerin haklarında kanuni Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
erd b DANUBIAN bulunacak ve ayni zamanda 
..:_.;;,ulun anlar da muamele yapılacağı ilan olunur. "ALBA JUL YA., vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
.._. TUNA HATTI Londra ve Hull için yük 
lı Malta, Marsilya ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 
ll8 R f• "' f•h "TISZA., motörü halen li- alacaktır. . Dlza iistem otogı·a ane ve Not: Vurut tarihleri ve " PELEŞ ., vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

mammızda olup Budapeşte, l h k t d kf t t "' f' } "" vapurların isimleri üzerine Malta, Marsilya, ve Barselon liman arına are e e ece ır. 
O ogra ma zeme ma~azaSJ Bratislava ve Viyana için NATIONAL NAVIGATION· CO. OF GRECE 

u değişikliklerden mes'uliyet 
f; Hamza Ilüstem beyin fotoğraflıanest, /:mirde crı yük alacaktır. kabul edilmez. lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 
01:_>ğraf çekmekle şöhret bulan bir sarı'aı ocağıdır. "ATID,, motörü 30 hazİ· T p· "TAl\"ESIS ,, vapuru 18 haziranda dog·ru lzmirdeo Nev· 

rıı - k ,. ayyarc ıyrıngosıı•.. ·ı 

1 uş ülpescnt olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· randa beklenjyor, Budapeşte, ' yorka hareket edecektir. 
<ır~urı memnun kalmışlardır. Bratislava ve Viyana için 19 UIJCU 1"'erlip Bi- Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

,.. 0mza Rüstem beyin, Joto/JraJ mufremcsı suu111 ma· 
15azas d yük alacaktır. 'etlerı· Satılıvor.. A t es'ulı'yet kabul etmez he 1 • a muhterem mıişterilerinin ince :evkleri1U1 göre 1 .,, ceıı e m · 
dır çe~ıı malları, foıoğrar makinelerini lmlu11durmakta· 1 "DUNA,, motörü 30 hazi- Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

"j Bı~ z1yarcı lıer şeyi ispata hafidir. randa bekleniyor, Buda peşte, BÜ yü klkram İye şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

~ur · Daşturak caddesi, Helik bi çarşısı) Bratislava ve Viyana için 

30000 11
. ra edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 -.. 2663 

J yük alcaktır. 

Bolrtnir milli emlak m üdürl ügw nnden: Geliş tarihleri ve vapur- • Taze tem ı· z llCUZ 
no d ların isimleri üzerine mes'u· 

'•bb va a Akgedik mevkiinde sekiz dekar 946 metre mu· M .. kafa t 
olup : 1 

1
dahilinde 62 adetli aşılanmış ve 75 adedi delice liyet kabul edilmez. - U -

1
• laA C 

14 baaı anmağa hazırdır. Lira K. Birinci Kordon, telefon 20000 ıı· r· a 
Baro em 7 incir 1 çam ağacı 268 93 No. 2007 - 2008 
l\.arş~vaktaksim sokağında37eski39taj numaralı dükkan 50 

Ya a 11laybey hayal çıkmazı hakikat sokağında 
l<arşı 10 eski 18 taj numaralı ev 30 

Yaka alaybey mektep kasım yeni mimar kasım so-
Yuk kağında 13-1 numaralı dükkan 30 

~'dil .~~ıd~ yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya mü-
6.935 1 ıncı tertib mübadil vesikasile ödenmek üzere 15· 
111&1 cumartesi günü saat 11 de ihale edilmek üzere 
:d~~j .. ~e!e konnlmuştur. Taliplerin o saatte milli emlak 

...... ugune müracaatları. 2-12 1601 
a 

~atılık ınotör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 

motör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilan olunur. 

Tl:.:J R K iYE 

llRj ,L\T 
BAN~ASı 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAJ-ıA T -- t; O~ Q 

ller türlü tuvalet çeşitleri 

Satılık flamd~ Nüzl1et 
Sı ıbat 

Alman marka her . şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven Hatla satılık-
tır. Başturak No: 37 

Almak arzu edenler ber 1 ·-

~:: ·~~ ~ ~~L akş~i~~~ •1111il1111111111111!11111111111111111!1! 111111111111111111111111111111111111111111111 Ullllİıl il 1111• 

1 gazetesiid~r~hanesinemu- lzınır yun ınensucatı 
caat etmelıdırler. = = 

jiilô-ks--nr-e-nle-r! -1\1-ut·iiiiiiili"" -Türk Anonim şirketi 
l~ka (Okamentol) 

ôksnrok şekçrlc- ~ 
rini tecrnhc edi- ----c 
niz .. ~ 

~ 
:Q 

Ve Pürjen ~ahapın 

en üstün bir müs

hil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli milshil 
istiyeıılcr . Şahap 

Sıhhat snrgno ~ 
haplarını l\laruf ~ 
ecza depolarmdan 

''c eczaoelcrdcıı 

arasınlar. 

DOK1,0R 

Ali Agah 
-

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

''·inci lle)-ler Sokağı N. 68 

_ Bu milesscse, iki yilz bin lil'a sermaye ile 

teşekkül etmiş "e l)i Ory en tal Karpet Manu-
- fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait -

lzmirdt:. Halkapmardaki kuma~ fabrikasını satın = 
almıştır. Fabrika biltiln teşkilat ve tesisat ve mns- = 
tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta· -

- rihindcn itibaren yeni şirket tarafmdan işlctil- = = mektedir. Her nevi yün iplikleri, kumaş, halla· _ 
_ niye \'C çorap imal edilecektir. Mamuliitın cmsa- = 
= line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = 
_ Bu mamulat Pcştemalcılar ba~ında eski Orozdibak _ 

= ittisalindcki sergide tc~hir edilmekte vt~ sahş fab. = 
- rika içinde yapılmaktad1r. 
_ Posta kutusu: 127 = Telgraf adresi: İzmir~-:Alsancak -= ;r elefon oumarası 2432 ve 3564 = 
• 111111111il1111 il fi ı ııı fi ı ıı ı ı ı ı• 11111ııımfi1111111111111111111111111111111111111111111ıı1111 u• 
·-Sümer Banli-ı 

l~ahrikaları mamulatı 

YerJi nıalların en iyisi, en sağla

ını, en ucuzu eıı güzeli 
llereke kumaşları 

11.,esane kumaşlaı·ı 

Beylioz kuııduı·aları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazar· 
lzmiı· şubesinde bııluı·sunuz 

'fele/011 3452 
..... lllllİll ............................................... . 



12 Hazıran ~93~ (Ulusal Birlik) 
_..;. _______________ __ 

ikramiye kazanan numaralar 

as ON · TE1-.G ~AFLAA 
. . ,. . . - ·, . . ... ~.--·::. . ·, ' . . . -· -

Tayyare piyangos 
, • çıktıAvrupa'daki gaileler azmış gibi bir de Çio·japoo mes'elesi d Ün cekildi 
Batı devletleri, Japonya ile Çin arasın- 30,000 liralık -~y11k ikramiye 

da harh çıkmasından korkuyorlar ı.ı.n~u?.~2k;~u.~.~~ide 42?ae 4::~a~~~ 
Büyük tayyare piyangosunun 5644 5855 6000 

~ ~ 

Fransa ile beraber diğer bazı devle~ler, aralarındaki ihtilafin dostane ikinci keşidesine dün Te- 7178 7284 771 
pebaşındaki Asri sinemada 9585 9809 9940 

bir surette halli için japonya ile Çin nezdinde tavvassuta girişmişler 
Paris 11 ( A.A ) - Kahine toplantısında ba~bakan 

demiştir ki : 

başlandı . Keşideye bugün 123:H 12425 13 L44 
öğleden sonra da devam edile- 16116 16 165 16448 
cektir. \.J tuz bin liralık 19161 20120 21498 
büyük ikramiye bugün çeki- 22872 23169 24265 
lecektir. Dünkü keşidede 24:772 26051 27500 

fstanbul, 12 (Özel) - Avrupa devletleri, Çin-Ja· 

pon ihtilafının bir harbe sebebiyet vermesinden son 

derc<'e korkuyorlar. Bu selteblcdir ki, Fransa ile be· 

raber diğer bazı devletlerin de dostane mOdahalede 

bulunmaları kun:etle muhtemeldir. 

BOlücistan'daki durum 

Yaralılar Guetta' dan, 
Karaşi'ye taşınıyor ------20000 kişi, tehlikeli bölgelerden 

trenlerle başka yerlere götürüldü 
Karasi 11 (A.A) - Guetta ması işi de bitirilmektedir. 

daki durum bugün oldukça 227 yaralıyı taşıyan özel bir 
iyi görünmektedir. Son dep· tren dün Karaşiye gelmit ve 
renmede yıkılan bölgeler ça· 
buk boşaltılmaktadır. Özel 636 yaralı daha Guetta böl· 
trenlerle tehlikeli bölgeden gesinden kaldırılmıştır. Dep· 
taşınanlar 20 bin kişiyi bul- rem yerinde ancak 100 ka
maktadır. Yaralıların taşın· dar yaralı kalmıştır. 

--~~----~~~,··-·~-~--~---
Canavarlık hu Irak kadar olur 

Hükumeti "'Bey" - B~ıaraft birinci sahifede -

k 1 
neatta bulunduğundan onu 

ve "Paşa,, yı u - da hafifçe yaralamışlar ve 

k ondan ıonra dağa ıürükle-
J an mı yaca yip orada kirletmişlerdir. 

Bağdad - Irak hükumeti; Kıvançla karşılanacak bir 
bir emirname neşrederek nokta varsa, canavar Ali ve 
bundan böyle upaşa,, ve lbrahimin, vakadan üç saat 
UBey,, kelimelerinin kullanıl- sonra jandarmalarımız tara-
masını yasak etmiştir. fından yakalanmalarıdır. 

Gazeteler ve resmi mek · Mütecasirler, jandarmalar 
tuplarda, "Bey,, ve .ıPaşa" tarafından takib edilirlerken 
kelimeleri kullanılmamaktadır. de silih kullanmışlar v~ fa· 
Bağdad - Uluslar der· kat attıkları kurşunlardan 

neği tarafından, Nasturilerin hiç biriai isabet ettireme· 
mişlerdir. 

lraktan Suriyeye yerleştirilme - Katiller, derhal adliyeye 
sini tetkik için gönderilen verilmişlerdir. 
bey'et işini bitirmiş ve Nas- Fecı· bi~ .. kaza 
turilerin Irakta bırakacakları • 

emlak değerlerinin Irak hü
kümetince ödenme şeklini 

de tesbit etmiştir. 

lıtanbul - Hasan adında 
bir bammal, Sirkeci'de bir 
otomobil altmda kalarak öl-

Nasturiler, Iraktan Suriyeye müştür. 

Eylül ve Teşrinievvel ayla· Slltten zehirlendiler 
rında gideceklerdir. 

3 Bulgar hakanı 
istifa etli 

lstanbul - Sofyadan ge· 
len haberlere göre, Bulga

ristan dış bakanı ile kültür 
ve finans bakanları istifala
rını başbakan Toşef'e ver· 
miılerdir. Toşef'in bugün 
istifa etmesi bekleniyor. Ye· 
ni kabineyi Çankof teşkil 
edecektir. 

Kamutayın tatili 
lstanbul - Kamutay yaz 

tatilini bu ayın on sekizinde 
yapacakhr. 

Buğday fiatleri 
Is tan bul - Kuraklıktan 

dolayı buiday fiatleri her 
tarafta yükselmej'e başla

mıtbr. 

Karataş fırınında çalışan 

Mecid oğlu Şükrü, Ali oğlu 

Mustafa ve Mehpıed oğlu 

Hasan sütten zehirlenmişler, 

derhal Memleket hastahane· 
sine kaldırılarak tedavi al
tına alınmışlardır. 

Dövmüş 
llyas oğlu Nazmi ile Arif 

oğlu Ahmed dün balıkhane· 
de kavga etmişler, Nazmı 
Ahmedi di>vmüştür. Zabıta
ca yakalanan Nazmi'nin üze· 
rinde bir de bıçak bulun· 
muştur. 

Yankesiclik 
Keçecilerde dolaşan sabı

ICab yankesicilerden Ali oğlu 
Hasan, yoldan geçen Bekir 
oğlu lılimın cebinden cüz
danını aıırırken clirmümeı· 

but halinde yakalanmııtır. 

" - Çin. Japon clurumunun yeni bir gelişimini 
beklemek lazımdır. f ki ülke arasmdaki anlaşmazlığın 
dostça kotarılması için yapılan konuşmalar iy i bir 
yolda yürQmektedir • ,, 

COrmft meşhud halinde yakayı ele verdiler 

kazanan numaraları bildiri- 29456 
yorum: 

13631 
"'Elli Lira Kazananlar: 
24044 4809 682 
18776 14797 23617 
12151 1127 7626 

Numarava 10 Bin 28718 16451 28955 

3371 
el 6 9 16596 13213 20789 

8 5 25997 1494 6078 Kızılbaş ayini ya-d No. lara iki,er bin beşyllz 8872 29396 4616 

panlar yakalan ı Num.,?.?.~~ın•• !2~~!a,ın.~~~= ı!::~ J_~~-~;_ 
Beşyilz Lira Kazananlar: H • • f • J ~ ı~ 

Tevkif edilenler arasında, Adana şe- 2so2 51s 2 6606 s216 ır ın ı a~ 
8'195 10593 121<!1 12279 lstanbul - Zümre 

hir kurultayı üyesi Şakir'de vaı·dır 14596 15948 24869 20961 

lstanbul 12 ( Hususi ) - Tevkif olunanlar şunlardır : 28004 
lerin tıpa fabrikaıınd• 
infilak olmuş, 4 kiti 6 
üç kiti de ağır surett• 
ralanmııtır. 

Adana'da, Akkapı köyüne Buğa oğullarından Abdül- Ynzelli~er Lira kazananlar: 
giden yolun üzerinde, dul gani oğlu Abdürrahim, fab- 50 957 ll 77 2708 
Fatma ile on dört yaşındaki rikatör ve şarbaylık üyesin· 3501 4085 4662 5195 

oğlu Yusufa aid bahçede den Bilil oğlu lsa Şakir, 188425707 1181645970 111"!9' 526177 17699 
Vehih Paşs 

on beş erkek ve bir kadın, 20867 
Kızılbaşlık iyini yapmak Mesut oğlu Cemil, Davut 21909 22141 23110 23902 

Istanbul - ltalya b 
meti, Vebib paşanın ti 
şistan ordusu başkumaO . 
lığına tayin edildiiini 

üzere toplanmışlar ve ayine oğlu Habip, Tahir oğlu Şa- 26839 
aid hazırlıkları biterek töre· ban, Ali oğlu lbrahim, Ab- YOzer f ,ira kazananlar: 
ne (merasime) başlayacakları dullab oğlu Ali, Mahmut oğ- 825 2170 3219 4086 etmiıtir. 
ıırada zabıtaca cürmü meş- lu Ali, Yusuf oğlu Ahmed, 
hud halinde yakalanmışlar· Yusuf oğlu Abbas, Ramazan lzmir ithalat gümrüğü 
dır. Bunların ifadeleri alan- oğlu Hasan, lsa oğlu Süley
dıktan sonra hepsi de tevkif man, Mahmut oğlu Şaban, misyonundan : 
edilmiş ve hapishaneye sev- lsa oğlu Ali ve Necib kızı Liıte numarsı 
kolun muşlardır. Fatma. 

Yeni daire ve me· 
mor adları 

- B~ta.rafı 2 inci sahi/ ede
yarguta y, divanı temyizi as
keri • · ıü yargutay, şurayı 

askeri - sn danıştay, divanı 
muhasebat - sağışkur, hey' -
eti umumiye • genelkurul, to
hum ıslah istasyonu - tolıum 
yegritim durağı, levazım mü· 
dürlilğü· gereç direktörlüğü 
evrak müdürlüğü • arşiv di· 
rektörlüğü, muhasebe müdür· 
lüğü sağış direktörlüğü, neş· 

riyat müdürlüğü - yayın di
rektörlüğü, muhasebeci- sa
ğışman, daire müdürü • çe· 
virgen direktörü, şube mü· 
dürü- bölüm direktörü, mü· 

meyyiz • kalembaşı, memur· 
işyar, kitip- sekreter, mua
vin • yar, reis muavini· yar• 
başkan, müdür muavini· yar 
derek, viliyet • il, vali· ilbay 
kaza· ilçe, kaymakam· ilçe· 
bay, nahiye m. - kamunbay, 
kasaba • kent, idare { devlet 
idaresi) yönetim, idare (reji 
idaresi, hususi idareler)· yö
netge, belediye· uray, bele· 
diye riyaseti· ıarbayhk, be· 
lediye reisi • şarbay, bele· 
diye meclisi - ıar kurulu. 

Kültür 
Mllsteşarı Aydın'a gitti 

Bir kaç giindenberi iz. 
mir' de teftiılerle meşgul bu
lunan Kültür bakanlıiı 
milıteıarı Bay Rıdvan Nafiz 
bu 11bab Aydın'a gitmiıtir. 

işçiler 
Tam gllndelik 

alacaklar 
Ankara - Cumartesi gü· 

nü öğleye kadar çalışan 

işçilere tam günClelik verile
cektir. Bu hususta alaka
darlara lizım gelen emirler 
verilmiştir. 

Babasını öldürdü 
lstanbul - Samsun'da bir 

cinayet olmuş, Mustafa 
adında birisi, kardeşini dava 
eden babasını adliye kori
dorlarında tabanca ile öl
dürmüştür. 

Tuz fiatleri 
Ellerinde stok mal hulu 
nanlar mOracaat ediyor 

Tuz fiatlerinin 15 Hazi· 
randan itibaren üç kuruşa 

indirileceğini yazmıştık. ~lle·
rinde fazla tuz mevcud olan 
tecimenler; inhisarlar direk
törlüğüne müracaat ederek 
bu malların yekünu tesbit 
ettirmektedir. Stok tuzlar1n 
fiat farkları, tecimenlere ia
de edilecektirler. 14 Hazirana 
kadar müracaat ederek el
lerindeki malları tesbit et· 
tirmiyenler, bu malların far
kını alamıyacaklardır. 

Gardenparti 
Cumuriyet halk partisi 

Göztepe ocağı, Cumartesi 
günü akşamı, Göztepe'deki 
Mez aile bahçesinde bir gar
denparti verecektir. 

116 
116 
121 
125 
124 
127 

127 

kap adedi Kıymeti 
Lira kuruş Cinsi eşya 
125 00 Su kireci 

45 00 Sulfat de sut 
000 30 Kuzu derisinden kocuk 

7 00 Yün şirit 3, 
8 00 Kabardin yün pardeıii 1, 

244 00 Yüzde 20 ye kadar 3S, 
ipeği havi yün mensuc•t 

O 160 00 Yüzde 10 kadar ipe· 7, 
ği havi yün mensucat 

Ç. 250 
" 45 
" 00 
" 1 

1 
o 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı eşya açık artıroı• 
retile satılacağından işine gelenlerin Haziranın 26 acı 
sabahleyin saat 10 da ithatat gümrüğü satış komisyoll 
müracaat etmeleri ilin olunur. 12-21 11ıı 

lzmir Defterdarlığından : 
lssisinin kaçak tütün para cezasile vergi borcundaP 

6 

rü haczedilen Bornovada çay sokağında kain 18-20 fi 
bina tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle mü.iayed' 
çıkarıldığından almak ve pey sürmek istiyenlerin deftet 
lık tahsilat kalemine gelmeleri. 12-17-22-27 (17 

lzmir Emrazı Sariye hastaııf 
Baştababetinden : 

Hastanenin senelik ihtiyacından yevmiye 1 ili 30 ki1° 
ile 1 ili 20 kilo yoğurt, 1 ili 25 kilo et, 1 ili 40 ki1° 
mek, 1 ili 25 kilo taze sebze ve meyve ile senelik 3S 
kok kömürü, 3000 kilo pirincin açık eksiltme suretil' 
600 kilo sabun, 5000 kilo kepek. 3000 kilo arpa, 37()0 / 
saman, 500 kilo soda, 1300 kilo ıeker, 300 kilo buğd•f 1._ 
150 kilo pirinç unu, 100 kilo zeytin, 400 kilo kuru !::ı~ 
10 ton odun, 200 kilo mercimek, 200 kilo nohut, 2UV" ı/ 
ağaç kömürü, 25 kilo çay, 100 kilo tomat salçası, 3~ 1 
tuz, 300 kilo makarna pazarlık ıuretile satın alınac•t' ,I_ 
isteklilerin şeraiti anlamak üzere bergün Tepecikte 6dtt/ 
Sariye hastanesi idaresine ve ıiit, yoğurt, et, ekmek•1,1 
sebze, kok kömür ile pirincin kat'i ihale günü olan '1 I 
muz 935 Sah günü saat 12 de ve sabun, soda, şek''',I 
pirinç unu, zeytin, kuru fasulya, mescimek, nohut .,e ' I 
9 Temmuz 935 Salı günü saat 12 de ve kepek, arP''-'. 
man, odun ağaç kömürü ve tomat salçası ve tuz ile ,.,,, 
nanın 16 Temmuz 935 Salı ıünü saat 12 de lzınir fi 
müdllrllliii binasında toplanan komisyona mllraca•~ 

12 17 22 27 


