
....... 
Alman-Iogiliz deniz mftzake· 

relerinin hugnu bitmesi muh· 
t~nıeldir. Almanlar, lngilizle· 
rıo teklit ettiği yftzde 35 nis-
~tini kabul etmişlerdit~. 

. . -· -··· . , ... .. . . . ~"' . . 

• ULUSAL 
I 

• Altı Rus kadını; oksijen ta· 
kımı almadan 7035 metre 
yfikseklikteıı paraşutla atla· 
mışlar ve yeni bir dOnya 
rekoru kurmuşlardır . 

........... lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

~y::-:---=-----------------------------------------------~=----:-~ -------------------------------------------------------------------............:..ıl : 2 - No : 413 __ __;T;..;;;e.;;.;le;.;.fo.;;.;n;;..;..: ..;.2..,77_6________ - Çarşamba - 19 Haziran 1935 Fiatı (100) Para 

Rus Sınırlarında Japon Tahşidatı 
~ 

~ -- -- ~ r t:> - -- -• _.. ~=-~ .::::___ ~ ----~" ·' ' Xr , x :xs" !5' 

Harp olacağı hakındaki kanaatlar kuv\1et buluyor j Londra görüşmeJeri 

Adis - Ahahadaki ecnebilerin .;oğu·, Yüzde otuz beş nis-
şehri terk ederek Cibutiye geldiler beti kabul edildi 
llarp mııhakkaktır. Selahiyettarlar, işin Eyi o ide patlak vereceğini 
söylüyorlar. İtalyan askeri sevkiyatı kesilmeden devam ediyor 

ri,!•tıııbul 19 (Özel) - Pa-
teıı hıb ·ı· Ad· er verı ıyor: 

teb 11 
• Ababadaki ecnebi 

••lırıııın mühim bir kısmı 
telıri 
r l . terkederek Cibutiye 
e .. ln•tlerdir. Bunlnın en 

Çoru B . 
b ' elçıka ve Alman te-
'••ıd s rar ar. on gelen haberlere 

YGke, ltılyan bölgesinde bü· 

dır. ~•keri hareketler var· 
bud 

1
tnlyanlar, Habeşistan 

•1111 utlt •rıııda geniş tertibat 
ı,, 1 

•r; siperler, istihkim· 
eyİe ~ıe ve köprüler inşa 
birç ~flerdir. Askeri inşaat, 
"'" 

0 
Yerlerde geceleri bi!e 

hiç •111 etmekte ve faaliyete lıalyan aıkerleri 'b'' Verilmemektedir. Bü- rivaki haline geldiğini gös- Habeşistan hakkında yürüt· 
~u hareketler, Jtalya·Ha- teriyor . tüğü fikirler, hep tahminden 

tııı hırbınıa arbk em· Siyasal mahafilin İtalya - ibarettir. ilgili ve salihiyetli 
- • ... •• • •• _.. makamlaran verdikleri temi-

Ford otomobil mftessesesi nata göre, harb Eylülden 

At• 'd k e t b • k evvel baılamıyacaktır. Bu
.t\ ın a a 1 a rı a nun sebebi Habeşistan' da 

her yıl yağan sürekli yağ

murların, bu yıl Mayıs ni
hayetine kadar devam etmesi 
ve her tarafın, hemen hemen 

• 

yağmur sularile kuşatılmış 
bulunmasıdır. 

Londra siyasal mahafili, 
ltalya ile Habeıistan arasın
da barb olacağına kat'i su
rette inanmış bulunuyor. 
Bundan dolayıdır ki, lngil
tere hükumeti, lngiliz soma
lisine iltica edecek olan Ha
beı ve Ecnebi tabaaları için 
iki hükümetle de şimdiden 
temaslara ve bir formül 
aramağa başlamışhr. 

lstanbul, 19 (Özel) - Ha
beşistan'da ltalyan askerleri 
ile hudud boylarındaki Ha
beş çobanları arasında yeni 
bazı vak'alar olmuıtur. ltalyan 
neferlerin rast geldikleri 
Habeş çobanlarım, pestille-
rini çıkarıncaya kadar döv
müılard!r. Buna rağmen ltalya 
hükümeti, Habeşiıtan'a bir 
nota vermit ve protestoda 
bulunmuştur. 

italya hükümeti, Napoli 
ve Livernodan Habeıistan'a 
yeni mühimmat ve asker 
göndermiştir. ınşaatı ilerliyor 

le . ·-·-· ••• 
tıı fabrika, bölün Balkanların oto· 

lllobn ihtiyacını temin edecektir 

t Milyarder Fon/ 
. Ord ot 

••ıai11 A 
0 mobiJ müessese-

tjt '"'t' ' "•ııııı . •na da açacağı fab· 
tor. Aı~ıııtına devam edili
~talldu"'hnı gazetelerinde o· 
k, biniunı göre, yeni fabri
''ıı1a 1111

• beı bin beşyüz 
Gttrin~tnııliğinde bir arsa 

f:0rd Y•pılmaktadır. 
f,brilc ot~mobil müessesesi, 
bkc,1~ dırektörünü ve ça-
•' " ol 1111ldid an usta başıları 
, eıı t · ~'1or ayın etmiş bulu-
~· l<ıİıd:•brika direktörü, 
li~•lıd adında bir Ame· 

ı: ır. 
o ord'uıı At' ' 
lolllob·ı ına da yapacağı 

1 fıbrikaıı, batna 

Balkanların otomobil ihtiya • 
cını temin edecektir. 

Amerika otomobil fabrika· 
larının birkaç yıldanberi bü
yük bir sıkıntı içinde bulun· 
malarına rağmen, Ford mü
essesesının muntazam bir 
zıurette çalışarak ve amele
leri ile hiçbir ihtilaf çıkar· 
mıyarak imalata devam et
mesi, müessesenin sahibi bay 
Ford'un almış olduğu akilane 
tedbirlerdir . . 

Amerika otomobil fabri
kaları, başta Ceoeral motor 
olduğu bald~ aksiyonerlerine 
üç yıldanberi kazanç vereme· 
uıektedirler. F ort fabrikası 

ise en son hissedarının bile 
hissesini vermiş ve müesse
senin bütün aksiyonları, bay 
F ord, zevcesi ve damadı 

üzerine mal edilmiştir. 
Acunun en büyük mües· 

ıeselerioden biri olan F ord 
otomobil fabrikasının, bir 
aileye mal olması, bu fabri· 
kanın sarsılmıyacak bir hale 
geldiğine delildir. 

Ford otomobil fabrikası, 
son seneler içinde baj gös· 
teren buhrandan da müte
essir olmamış ve geçen yıl 
bütün müesseselerin planço· 
ları ziyanla kapanırken, Ford 
müessesesi, 658 bin dolar ı 
kir temin eylemittir. 

Evkaf ve Defterdarlık ararında 

Evkafın kiraları 
haczed;ili }ror 

-Bina vergisinden 
Evkaf arasında 

Defterdarlıkla 
çıkan ihtilaf 

Defterdar Ray Kenan 

Defterdarlık ile evkaf di · 
rektörlftgü arasında yeni bir 
ibtilAf baş göstermiştir. lb· 
tilif; defterdarlığın evkaftan 
alacaklı bulunduğu bina ver· 
gisinin bir kaç yıldanberi 

tesviye edilmemesinden çık· 
mıştır. 

Evkaf idaresi ile Defter
darlık arasında bir uzlaıma 
imkinı kılmadıiındın, tah· 

Evkaf direlı:töni 8 . llalim Raki 
sili emval kanununa müra
caat olunarak bina vergisi
nin o suretle tahsili karar· 
Jaştırılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, 
evkafın akaratından bazıla
rının kiraları haczedilecek ve 
defterdarlığın alacaklı bu
lunduğu para bu yolla temin 
olunacakbr. 

Evkaf idaresinin ve defter· 
lığa olan borcunu borcu bir 
kaç bin liraya balii olmak
tadır. 

-Almanlar, tona_j ve sayı itibarile 
Ingilizlerden az gemi yapacaklar 

Istanbul 19 ( Hususi )
Londradan haber veriliyor : 
Alman - lngiliz deniz gö

rüşmeleri iyi bir safhaya gir
miıtir. logilizler tarafından 
teklif edilmiş olan yüzde 35 
nisbetinin Almanlarca kabulü 
Londra siyasal mabafilinde 
çok iyi tesir uyandırmıştır • 

Konuşmaların bugünlerde 

sona ermesi bekleniyor. 

.. Londra, 18 (A.A) - Dıı 

ve deniz bakanlarının da 
hazır bulunduğu bugünkü 
konferansta. Almanya için 
logiliz filosunun gerek to· 
naj ve gerek sayısı bakımın
dan yüzde 35 nisbeti kabul 
edilmiştir. 

Izmir şampiyonu kim olacak ? 

Altınordu - K.S.K. 
ma..:ı tekrarlanıyor 

--·-· . Don toplanan futbol heyeti tederas· 
yonun verdiği kararı onayladı 

Lik maçları 
biteli aradan 
aylar geçtiği 
halde bir tür
lü lımir şam-

---

piyonunu ta
yin edemiyen 
futbol heyeti, 
dün toplana· 
rak bu mes
eleyi görüş

müş ve Altın· 
ordunun mü· Altmordu takımı 

racaatı üzerine federasyon
dan gelen cevabı müzakere 
atmiştir 

Hu cevapta, Altınordu-K. 
S.K. maçının seremoni ile 
neticelenen maçlar gibi tek
rar edilmesi bildiriliyordu. 

Hey'et; federasyonun kara· 

vetli takımları arasındadır. 
Yaln1z, Federasyon maçın 

tekrarını bit az geciktirirse, 
K. S. K. 10 bu maçta lzmi-
re dönen Lütfi, lbrabim ve 
Melik gibi en kuvvetli oyun
cuları oynatma11 ve hiç ümit 
edilmiyen bir netice alması 
muhtemeldir. 

~~~--------~-rını onaylamış ve Altınordu 8. f ik rİ iplikçi 
K.S.K. maçının tekrar edil-
mesini muvafık bulmuıtur. Liman işleri genel di· 

Bu duruma nazaran, Altay rektörll oluyor 
lzmir şampiyonluğunu hemen Ankara 19 (özel) - lzmir 
hemen kaybetmiı demektir. Liman işleri genel direktör· 
Çünkll K.S.K. takımı çok lüğüae genel müfettiş bay 
zayif bir ıekildedir. Altınor- I Fikri iplikçinin tayin edilc
du iae, balen lzmirin en kuv- ceği söyleniyor. 



Sahife ! (Ulu•lllrllk) 

Yeni Çekoslovak HOkOmeti 

Sosyalist Partisi 
Muhalif l(aldı 

~~--~·---~------

Ahkamı şahsiye ıulb hu· 
kuk mahkemesinden: 

1 ·- lzmirin pazaryeri ma· 
hallesioia atpaıarı mevkiinde 
2 sayılı evin takdir edilen 
kıymeti a ltı bin liradır 6000 

2 - lzmirin keçeciler i-

Yeni hokfirıı et ınecliste 32, Seııato
da 14.rey fazlasile ekseriyt:lt kazandı 

çinde 21 odalı 164 sayılı aile 
evının bugünkü raice göre 
takdir edilen kıymeti 9000 
dokuz bin liradır 

3 - Adı geçen aile evi
nin karşısında 166,168,170 
172 sayılı dört dükkanın her 

1 
birinin kıymeti 1500 bin be
şer yüz liradır. 

Prağ.. Haziran .. 
Yeni hükumet mebusan 

meclisinde 32 ve senatoda 
14 rey fazJasile bir ekseri
yete maliktir. 

Alman hıristiyan sosyalist 
partisi Hen)ein 'in sodet Al
manlar partisi ile müştere· 
ken harekete karar vermiş 
ve hükümete iştira ki red
detmiştir. Bu suretle sodet 
Almanlığı toplu bir halde 
muhalefette kalrnışbr. 

Ba,vekil Ma ypert'in pa- Çeko ~loııa/.:ycı Rei.,icıimlmrn 
pas lllinka'nın Slovak halk HA l' MA'lARIK 
partisi ile yaptığı müzakere- bulünü ve devlet mübayaatı 
ler akim kalmış, çünkü muh- ile hükumet · hizmetlerinde 
tariyetçi Slovaklar kabineye Slovaklara tahsis edilen 
girmek için b\r takım şart· nisbetin artırılmasını, bir 
lar ileri sürmüşler ve bu çok ehemmiyetli kilise mes
tartlar Çekler tarafından ka· eleJerin yeniden tanzimini 
bul ediluıiyerek reddedilmiş- ve billıassa bir Slovak baş 
tir. piskoposluğu tesisini ve bir 

Slovaklar kendilerinin Slovak tedrisat meclisi ku-
muhtariyet taleplerinin ka- rulmasını istemişlerdir. 

~~~~~~---~· ----~~~~~~-

Şampanya 
Şişesi şeklinde bir 

otel binası 
Almanyanın Vaseyhaym 

şehrinde çok zengin bir o
telci, geçen yıl acunda eşi 
olmayan bir otel yapmak 
istemiş ve müteaddit mimar
lara müracaat ederek bir 
plan istemiştir. Otelciye bin 
bir türlü plan gösterilmiş ve 
fakat bunlardan hiç birini 
beğenmiyerek: 

- Benim yapmak istedi
ğim otel, Şampanya şişesi 
ıeklinde olmalıdır. Bana ona 
g6re bir plan hazırlayınız." 

Demit ve bir kaç gün 
içinde istediği planı almıştır. 
Milyoner otelci, plim alınca 
hemen inşaata başlamış ve 
otel bitmittir. 

Eski zabitler 
Orduya döufiyorlar 

Sofya .• Haziran •. 
Harbiye bakanı General 

Tsanev gazetecilere şunları 
söylemiştir : 

" - Muhtelif sivil memuriyet
lerde bulunan z bitlerin or
duya dönmeleri için hazırla
nan emri imzaladım. Şimdi
lik bundan yalınız Dahiliye 
Vekaleti başkatibi bulunan 
Miralay Stefanov'ta Emniyet 
işleri umum müdürü Miralay 
Bakırciyef istisna edilmişler
dir. 

ileride sivil işlerde zabit
lerin istihdamına lüzum ve 
zaruret hasıl olursa gene mll
saade edilecektir." 

Urla 
Mıntake~ında bu yıl 
bereketli ftzftm var 

4 - lzmirin Alipaşa cad
desinde kiraz hanı bitişiğin
de 127 sayılı dükkanın kıy

ı meli 2500 iki bin beşyüz 

liradır. 

5 - Eski bitpazarında 
bulunan 5 sayılı dükkanın 
kıymeti 450 dört yüz eHi 
liradır. 

6 - Yine o yerde ve 11 
sayıda bulunan dükkanın 
kıymeti 400 dört yüz liradır. 

7 - lzmirin Şadrıvan ca
mi altında 9 sayılı dükkanın 

kıymeti 2500 iki bin beşyüz 
liradJr. 

8 lzmirin Çerçioğlu ha-
nında. 10 sayılı mazanın kıy· 
meti 950 dokuzyüz elli liradır. 

Cezairli ölü lsmaile ait yu
karıda gösterilen ve ehlivu· 
kufça takdir edilen kıymet
leri yazılı sekiz parça gayri 
menkul malları verese sayı
sına göre taksimi kabil ol
madığından icra ve iflas ka· 
nununa göre tamamının iz
mir Kantar karakolu yanın· 
da bahçeli handa Ahkamı 
şahsiye mahkemesi tarafın

dan satılmasına ve satışın 
19·7-935 Cuma günü saat 
14 te olmasına ve artırılan 
para değerlenen kıymetin yüz-

de 75 ini bulursa artıran üze
rine bırakılır, bulmazsa ençok 

artıranın kazandığı hak sak

lanmak üzre belli olan günü 
kovalıyan onbeıinci giln yani 

3-8-935 Cumartesi gilnü saat 
14 te ençok artırana verilir. 

Artırmaya gelenlerin yüzde 7 
buçuk pey akçesini aynen veya 

milli bir banka mektubile te· 
min etmesi lazımdır. 

Artırma şartnamesi 20gün 

müddetle mahkeme korido· 
Şampanya şİfesine benze

yen otel, ikmal edilir edil· 
mez Almanyaya giden tur
niıtlerle dolmuştur. Gelenler, 
otelin iç tertibatından ziya
de dış şeklini hayretle seyr 
etmekten gendilerini alamı· 

UrJa bölgesinden aldığımız 
haberlere göre, Urla bağla- runa asılmııtır herkese kar· 
rında bu yıl çok iyi mahsul tı açıktır daha fazla bilmek 
vardır. Urla bağcıları, bağ- iıteyJerin mahkeme kalemi
larını iyi timar ettikleri için ne bat vurmaları ve işbu 
Urla bölgesi, bu yıl bereketli gayri menkuUarda intifa ve 
üzüm yetiştirecektir. irtifak ve saire gibi bir hak yorlar. 

-~---•_...,._.•~• •• ... iddiaıında bulunanlar bu 

A ı 'd k • • • • k müddet zarfında vesikalarile manya a uçu ev- birlikte gelibitirazetmedik
leri takdirde hakları tapu 

}erden Vergi. alınınıyor sicilli ile malum olmayanla-
.) rın paranın taksiminden ha-

riç bırakılacakları ilin olunur . •• 
Ancak bu evlerin mesahai sathiyele· 

ri, tayin edilen miktarı aşamaz .. 
Berlio .• Haziran .• 
Yeniden yapılan küçüL 

ikametgihlarla şahsi mes
kenler olbaptaki kanuunun 
bilkômlerine göre, ancak is
tifade edilen satıhları muay-

yen ebadı tecavüz etmediği 
taktirde vergiden muaf ola
bilir. Bunun için yeni bina 

yaptırmak ve vergi muafi

yeti kazanmak istiyen vatan

daıların evlerindeki ikamet 
ıatıblarının mua)'yen ebadı 
tecavüz etmemesini vakit ve 
zamanile derpiş ve temin 
etmeleri lizımdır. 

Ba bapta füphesi oJanla-

1 
rın inıaata baılamadan ev
vel maliye nezaretine müra-

caatla bu işi tesbit ettire

bilirler. Aksi takdirde, yani 

kanun hükümleri bilinmedi

ğinden dolayı muafiyet sat

hının tecavüz edilmiş olması, 
yahut kendisine itimat edi· 
Jen mimarın böyle yapmıı 
bulunması vesaire gibi ma
zeretler tanınmaz lnıaat 

yapılmazdan evvel maliye 
nezareti kendisine takdim 
edilen plinlara göre vergi 
muafiyetini kabul ve tasdik 
etmiıse, bu takdirde inşaat 
yapılırken bu taıdikli plin 

Zayi 
339 ıenesinde lzmir sa-

natlar mektebi 7 nci ıınıfanınd 
aJmıı olduğum tasdiknamemi 
kaybettim. Y e.nisini çıkarta
cağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilin olunur. 

lzmir çayırlıbabçe değir
men sokağında 7 numaralı 
hanede mukim sanatlar mek
tebi 7 nci ıınıf talebesinden 
(240) numaralı Ali Nazmi 

haricine çıkılmamasına dik
kat olunmalıdır. Böyle ol
mazsa, yani inşaat hitamında 
yapılacak muayenede malum 
satıh eb'adında tecavüz gö
rülür c;e vergi muafiyeti geri 
alınır. 

l~L6H~TTI 
EYYU8i 

1? Haziran • 1935 . .. Y cuan: 

Tefrika~No. 83 

Kraliçe kendinden ~·geçmiş: muhterem pederin : 
- liakkinda verdiği izahatı heyecanla diniiYOrd 

- Aman muhterem pe· 
derim - dedi - sizi dinler
ken, sanıyorum ki, cennetin 
bahçelerindeyim. Bülbüller 
ötüyor ve hazreti Isa, aşkı 

mes'udu terennüm ediyor. 
Sesiniz içimi gıcıklıyor muh
terem pederim. Gişa olmak 
üzereyim. Ne güzel anlatı

yorsnuuz?. 
Papa~ turnayı gözünden 

vurmuştu. Renkten renie 
giriyordu. Kraliçenin sözle
rine karşı tevazü gösterecek 
kadar zekisı vardı. 

- Fakat ey aziz ve dilber 
kraliçemi - dedi - Benim 
anlatışım değil, anlattığım 

şey güzeldir. Aşk güzeldir. 
Aşk insanı ilahi göklere çı
karır ve kalbimizi nurdan 
ışıklarla yıkar. 

Bu sözler, kraliçeyi bitir
mişti .. 

- Demek ki pederim -de-

öztD rkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-28 -
1 - Tamir etmek - Onarmak 

Tamir - Onarım 
Örnekler: 
1 - Istanbul'da heman 
bütün eski eserlerin 
Onaw-ım ihtiyacı var 
2 - Kırılan kalp Onarıl
maz. 

2 - Timim - Genelge 
Ôrıiek: iç bakanhğının 
göçmenler hakkındaki 
son Genelıeıini okudu· 
nuz mu? 

3 - Tim1al • Sembol 
Örnek: Atatürk, Türk 
kurtuluıunun bütün da
valarının sembolüdür. 

4 - Ekseriyet • Çoğunluk 
Ekalliyet - Azınlık 
Ekseriya - Çoğun, Çok 
vakit 
Örnekler: 
1 • Fransa'da parlamen
to Çoğunluğu Flanden'in 
önergesini reddetti. 
2 - Uluslar sosyetesinde 
Azınlıklar mes'elesi her 
vakit ortaya konur, bir 
tlirUi kotarılmaz. 

5 - Takrir - Dilerge 
Örnek: Knltilr bakanlıiı 
bütçesi hakkında üç Di· 
lerge verilmittir. 

NOT: Gazetemize gönde
rilecek yazılarda bu kelime:
lerin Osmanlıcaları kullanıl
mamasını rica ederiz. 

di- aşk bir nurdur, bir gü
zelliktir .. 

Papas, bulaf!ık ~· gözlerile 
kraliçenin göksüne baktı, 

kollarını yakaladı. Tir - tir 
titriyordu. Kraliçe de buhran 
geçiriyordu. gözlerini kapa
mıştı . 

Herif, kraliçeyi m.anyetiz
me etmişti .. 
Ağacın altındakiler bağ

rıştılar .. 
- Yaşasın mukaddes pe

der! 
- Yaşasın mukaddes aıkl. 
Ağacın ilstüadeki . ilive 

etti: 
- Fakat bana bir kadeh 

şarap vermeZReniz hepsi de 
haram olsunr. 

Kadehler dolduruldu ve 
ağaçtakiae de verildi. Bazı
ları ; 

- Hey kadınlar tövalyesi 
- diye bağırdılar - bu işi pek 
tatlı anlatmağa gelmez. Sa
rayda değil, Lüt göliinün ke
narındayız .. 

Şövalye göz kırptı : 
- Burada da Lüti işık· 

ların canı cehenneme git· 
mittir. 

Bunu bir kahkaha tufanı 
takib etti. 

Kadınlar Şövalyesi ıordu: 

- Nerede kalmıtbk!. 

- En tatlı, en zevkli ye-
rinde. Mukaddes peder, 
aıkı telkih etmek ilzere ... 

Aydın demlryolu nmum md· 
dGrlGğGndeo: 

21.6. 1935 tarihinden it' arı 
ahire kadar matebr.r elmak 
ftzere Kuyucak ve Nazilliden 
lzmlrtı taeınıak koru ıoAanıu 
beher tonundan apğıdı yHıh 

ücrr.ıler alınıcekaır. 

Koyocakıın lımlre beher 
tonu 850, Naailllden lzmhe 
beher tonu 800 kuruıtur. 

§ 2~.6. 19:35 tırlblnden it'arı 
ahire kadar muteber olmak 
ilıere herhangi bir lııaıyon · 

dao diğer herhangi bir lııaı· 

yona taıınacak taze balığın 

beher tonundan k.Uomeıre ba 
eını 5 kurut Gereli nık.Uye 

alınacaktır. 

Bu balıkların mevzoall olan 
boş kaplar bılak ınkeden 

lıtaeyonlara meccanen iade 
olunacakhr. 

§ 22.6.1935 tarihinden ıı•arı 
ahire kadar vagon doloıu olmak 

ıııarılle İzmlrden NHllllye l•t•· 
nacak tuğlanın bebl"lr tonundan 

440 kuruııı ftcreti nakliye ah. 
nacaktır. 

lzmiı· defterdarlığından: 1662 
lssısının vergi borcundan ötiirii tahıili emval yaıasına 

göre hazedilen donanmacı mahallesinde ıayeste ıokağında 
kiia 43 sayılı depo tarihi ilandan itibaren yirmi bir gOn 
müddetle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tahsilat kalemine gelmeleri. 7-11-15-19 

lzn1ir Defter,larhğından: 1661 
lssısıoın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen donanmacı mahallesinde şayeste sokağında 
kain 63 sayılı dükkin tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün 
müddetlt: sahlığa çıkarıldığından pey sürmek istiyenlerin 
defterdarlık tabıilit kalemine müracaatları. 7-11-15-19 

- Hah, tamam •. 
kapının arkasında a 
nız dikkat kesilmitti 
bu ıırada benimki 

- Hangisi. .. 
- Llliz. Amma ı• 

Jı LUiz, aiyahlı11 dej• 
- Tuuuh Allah m 

kını versin. Ne 
yaptı?. 

- Buradan atesi 
dimeıin mi?. Zivanaa 
hm. lnkinı yok, diJ• 
dadım. O aldırmıyo 

- Çekileceluin! 
Diyordu. B~ni ko 

yakalamıf, mtitemacli 

kiyordu.. Onları ı&r 
muıtum. 

Atacın altındakiler 
rııtılar: 

- Lllize lanetler 

- LllJzin canı ceb 

- Atıklann iane 
rasın oroıpu! 

- Lnizi gliıllnde• 

kanepenin llıtilne 

dım ve derhal anab 

liğine koıtum. Onlar; 

çenin yatak odauar 

yorlardı ve gld 

kayboldular •. 

Şlvalyeler hep 

batnftılar: 
- Ceaete tirdiler 

el. Sonra, 10nra?. 
- Sonraıı; slyli 
- Olmaz, olmaz; 

cekıin .• 
- Dinleyin lyley,. 

Llliı gitmif, K.raliçeJ,• 

ıini anlatmıf. Birde 

Kanbur doktor ocla•• 
geldi. Malim ya, Kr 

m11hrem uranclır. 

Kraliçe için yeni ya,.,, 
kulardan bana da ve 
ODUD geliıiai bayr• 
mııtım. 

Doktor bir anbk 
baktı: 

- Sen • dedi • • 
en bahtiyar geadtlDo 

Bu ıCSzlerde, ba 
da mlnllar dola idi. 

- Arlta1ı 

Ulusal 

Birli 
G1ndelik liyual ,..

abibi: Haydar Rllftl' 
Neıriyat müdürl: 

Hamdi NiWae' 
T elefoa: 2776 

Adreı : lzmir 
Beyler ıokaiı 

Abone fQrılar• : 
700 kwut ıeaeli~ 
400 • alb • 

. ' 
Resmi ilialar ifil! 
Maarif cemiyeti 

biiroıuna mlracdt 
melidir. 

Huausi illalar : 
hanede kanı-· ..... 
8uaklWa 1er : AN 

tbauı 
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!!il MC®$1t=ill!Jllr ~ VV. F. H. Van sı Limitet vapur 

1 St>ferihisaı· ve Kara koç ılıcaları _ Der Zec acentası 
1 ~ (& ç o n ID o ~ & Co. Cendeli Han. Birinci kor-
~ ~ ~ 16 ~ - don. TeJ. 2443 
~ Ç . :: DEUTSCHE LEV ANTE LıNtE d ~ K aaılıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferibısarın - 11 MOREA 24 h _ The Ellerman Lines Lt · 
~ Tara koç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. = . d b ki it ~npur;7 b ~ " THURSO " vapuru 25 
~ I ürk ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa = zıran ka de leAnıyor, R tazı- haziranda Hull, Anvers ve 
s z ... ·ı h - rana a ar nvers, o er- L d da gelı'p tahliyede 
;:!§ • - r ve avalisi balkının senelerdenberi tecrübe ve = d H b ve Bre 00 ra n 
~ ıstifad t ·ı İ .. G am, am urg men bulunacak ve nyni zamanda 
~ SAK e erı e ROMAT ZMA, KUM, BOBREK, BA IR- - limanlarına yük alacaktır. k 
~ 'f ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine - .. AVOLA vapuru 8 tem- Londra ve Hull için yü 
§ tı a veren b ı ld v b't ı t _ it alacaktır. ii§ anyo ar o ugu sa 1 o muş ur. muzda bekleniyor 11 tem-
~ Ilıca sularmda mevcut kimyevi muddcle;rin = muza kadar Anve~s, Roter· "ROMELIAN,, vapuru ha-
~ fenni bir tnhlilden sonra elde edilen neticeyi aşa· = dam, Hamburg ·.ve Bremen ziran sonunda Liverpool ve 
~ ~ Svvenseadan beklenmekte-
~ N~·a yazıyoruz: := limanlarına yük alacaktır. d ~ u - ir. 
~ rnunenin kimyevi terkibi =: SERViCE DlRECT Not: Vurut tarihleri ve 

~ Birlitrede - DANUBIAN vapurların isimleri üzerine 
~ g: ~a 2,170 Gram Kılor sodyom = TUNA HATTI d~ğişiklilderden mes'uliyet 
§ G 0,300 , Kıloruptazyom - 30 h k b 1 d ' l 
§ l M O 100 ' K ı v - "DUNA,, v tpuru azi- a u e ı mez. 
§ g , ,, ı orumagoezyom 1 
~ GI Ga 0,150 " Kılorukalsyon randa bekleniyor, Buda peşte, Satılık Pfy*aııo 
~ 4 - Bratislava ve Viyana için 
§ s -
§ O Ga 0,200 ,, Kibritiyetikalsyon _ yük alcaktır. Alman marka her şeyi 
~ 2 3 ~ 

3 
- Geliş tarihleri ve vapur- sağlam kuyruklu bir pi-

§ u 1 ~ q G O Ga. O Ga 1,300 .. Bicarbanot dö şo ların isimleri üzerine mes u yano ehven fiatla satılık-
~ 4 liyet kabul edilmez. tır. 

~ 
8
5 O Mğ 0,250 ,, Kibritiyetimağnezyom Birinci Kordon, telefon Almak arzu edenler her 

~ r Na 0,055 ,. Biromür sodyom No. 2007 _ 2008 1 gün sabahdan akşama ka-

~ 4,525 bir litrede bulunan maddeler ----------- ı dar ULÜSAL BiRLiK 
::s: Aydın demiryolu umum gazetesi idarehanesine mü-
~ Gaz' b yekunu - müdürlüğünden: caat etmelidirler. 
~ tG 

1 
.. ın, akkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her = ~2 6 1935 tarilıloae o i~'arı 1 ~·t ~ yiyecek ve içecekleri taze olarak temin edil- - ahire kadar muıebn olmak 

§ b ış ır. KARAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu = · 
Si:: •nınd h üzer<ı Ödemişten İzmire ve df 
~ S a er zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 
~ ruı eferihisardan da her zaman otomobiller bulundu- = 

\~:~~;,~;;;11111111111111111111111111111;i1111111111111111111111111111111111111111 ı = 

~stanbul ve Trakya 
~eker Fhrikaları Türk Anonim Şirketi 
ernıayesi 3,000,000'filrk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

f; ı-r lıHumufll ista yoolora tn~ı 

ıı acak pa ıaıesten e~sğıda yazılı 
ücı e tler olınacuktır. 

Ödemi ştrn beher touu 500 

kuruetur. 

Ödemfölen lıilumum istasyon 
Jar11 ton ktlo(\letre ücreti 5 
kurnştur. 

§ 22 6 rn35 tarihinden ftı'arı 

ahire kadar mutebn olmak 

üzere 1 tssyonlardım lzmlre ta 

şınacnk sfitün beher tonundan 
kilometre haı:mn 10 kuruş üc 
retl nakliye alınacaktır. 

~at1hk motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmış bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatlan 

Kitaplurımza Bir 

Cilt, Hatıralurnuza Şık 

Bir Albfim, Ve, sair 

Cilt işleri Yupltr· 

mnk · isterseniz : 

* YENı KAVAFLAR * 
Çarşısrndfl 34 Numur11r/t1 

19 Haıiraa ~ 

, •. v.; ; .·· .;.. "· •. : ·_.·~·İ"•. . .. .-.~ . ' . 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

-lan1d ~ Niizl1et 
Sıhhat Eczanesi 

Haşturak No: 37 

QKiYE 

r.· ı Rj .~T 
· - A 1 i R 1 za - - • ıı 1111 111111ı1111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111 iı= 

Mücellithanesioe uğrayıoı~=lzmir yün mensucatı-

BANt-,ASı 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RAhlAT-- {; Db Q 

ÖksDrenler? Mut-

laka (Okamentol) 

öksOrük l?ckcrle- ~ 
rini tccrilhe cdi-~ 
. 

nız .. ~ 
~ 

:Q 

= Türk Anonim şirketi~ 
= Bu nıllessese, iki yüz bin lira sermaye ile ;;_; 

- teşekknl etmiş ve Di ()ry en tal Karpct l\ılan u-_ 
fHkçörers Linıitctl (Şark hulı) şirketine ait = 

_ İzmirdc Halkapınnrdaki kuma~ fahrikasım sutm = 
-= almı~tır. fı"'nhrika hütfin tc~kilat ve tesisat \ 'C mQs- -

_ tahdioıini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ıo- = 
rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- -

- mcktcdir. Her ne\' İ yn.n iplikleri, kumaş, hatta-= niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın enısa. = 
- line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. _ 
- = _ Bu mamulat Pcştemalcılar başında eski Orozdihnk ~ 
- ittisalindcki sergide teşhir cdilm<'kte ve sataş fah. ;: 

= rikn içiııde yapılmaktadır. 

Posta kutusu: 127 

_ Telgraf adresi: lzmir --Alsancak 

Ve Pürjen :;ınlıapın t , - Telefon oumarası 2432 ve 3564 

en Üs l n n h i I' m Üs- 83 İilll 111111111111111111111111111 ııı• lll lll 111111111111111111111111111111111111111m1111111111111 ıu• 

bil ~ckcri olduAu· >OJ:;ııı--Süıner Bank--ı 
nu unutmayınız. ~ 
Kuvvetli mil bil ,._.. 
istiycnler · Şahap OJ) 
Sıhhat snrgnn ~ 
lıaplarrnı Maruf r ~ 
ecza dcpolurmdan ....1 ~ 

ve ew..anelcrden 

arasınlar. 

Fabrikaları manıulatı 

YerH malların en iyisi, cıı sağla-

011, en ucuzu en giizeli 
Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları -o o K T o R Beyl{OZ kınıduraları 
Ali Agah Bakırköy bezleri 

Çocuk Hastalıkları Sümer Baıık )1erli mallar pazar" 
Mütehassısı 

''·i11ci Beyler Sokagı N. ''8 1 lzmir şııbesinde btılursunuz 
Telefon 3452 

------------- !--------------------------·· 
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--------------------
, Kirli Gired'de baş gösteren hastalık 

" Tifüs salgınıııin ~ 
~" td .L..c.:....; . ._ japonr'ııın Çio'de oiçio' ilerlediği, gittikce meydana çıkıyor • nüne nasıl geçild• 
Japonya nııı Rus hudutlarında tahşı· nok•om gö!!!termemek için hasııı'' 

dat yapmağa başladığı SÖY )eniyor r•::0!.~Y1:.:.::~de sa~!::.~:.ı:~ ==~~ 
Kirli Gired köyünde baş lan hastalar vardır. ___ Mançuku kralının; Pekin'e getirilerek Çin imparatoı·u ilan ·edileceği ve 

eski imparatorluğun bu suretle jbya olıınacağı Tokyo'da bildiriliyor 
Jstanlnıl, 19 (Özel ) - Tokyodan haber verildiğine lstanbul 19 (Özel) - Japonynmn Rus hudutlarm· 

göre, Japonlar, i\lançuku hnkOmet merkezini Pekin'e da da tnhşidat yaptığı ,,.e Zehol mıntakasındn bulunan 
nakletmek ve l\lançuku Kralını imparator ilôo eylemek 

suretile eski Çi~ imparatorluğunu vQcude getirmek 
istiyorlarmış. 

Atatürk 
Kızılay cemiyetini 

ziyaret ettiler 
Ankara 18 (A.A) - Cu· 

mur başkanı Atatürk, bu 
gila saat 18 de Kızıl ay ge· 
nel merkezini ziyaret etmiı
tir. Atatürk merkezde cemi· 
yet baıkanı doktor Refik 
Saydam tarafından karşıla· 
narak merkez &binasını gez· 
miı ve bir aaatten fazla ka
Jarak, cemiyetin çalışması 

diğer itleri hakkında izahat 
almışlardır. 

Halkevi 
Soysal yardım kolu

nun faaliyeti 
Sinob, 18 ( A.A) - Hal· 

kevi •oysal yardım ve kocu· 
lar kolları komunlara bağlı 
köylerde dolaşmakta ve has· 
talara bakmakta ve hasta· 
hktan korunma, hak
kında tavsiyelerde bulun· 
maktadır. 

Karaıi komununda bir ge· 
cede 300 yurddaı muayene 
edilmiş, bunların ilaçları ve
rilmiıtir. 

Paı·aşutla 
Atlama rekoru 

Moskova, 18 (A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Altı kadm paraşutcu oksi

jen takımları olmaksızın hep 

bir arı.da 7035 metreden at

lamıılar ve böylece yeni bir 

dilaya kadın rekoru kur· 
muılardır. 

Komünistler 
Yakında nıuhakeme 

edilecek 
lıtaobul - Ankara'da ya· 

kalaaan komünistlerin mu-

bakemetine baılanacaktır. 
Bunlar arasında, Çorum 
okulu öğretmeni Ruten de 
vardır. 

Fener - Güneş 
Serveti gene yendi 

lstanbul - Fener· Güneş 
mubteliti İsviçre Servet ta
kımı ile yapllğı ikinci maçı 
6-2 kazanmışhr. 

Fransada 
Yakalanan casuslar 
lstanbul - Fransada deniz 

zabitlerinden mOrekkep bir 
caıuı ıebekeıi yakalanmıı· 
hr. Casusların muhakemesine 
yakında batlanacaktır. 

Japon Sn bakanı General Ayaşi'nin tahşidat hakkında 

önemli emirler verdiği söyleniyor. 

TOrk Kuşu Oyeleri 

Uçuş alanında bir 
kamp kurulacak 

-· Uçaklaı·Ja havalandırılacak planör

lere, uçuş hakkında dersler verilecek 
Ankara 18 (A.A) - Türk için uçuş alanında bir kamp 

kuşu üyelerinin çahşmaları kuru'acak ve sabahtan ak-
şama kadar arasız çalışma 

gilnden güne ilerlemektedir. imkanı hazırlanacaktır. 
Yakında uçaklarla havalan- Gelecek hafta içinde pa· 
dırılacak planörler üzerinde raıütle atlama talimlerine de 
uçuı bilgisinin artırılması başlanmıı olacaktır. Model-
derslerine baılanacaktır. cilik dersleri üzerinde de 

Dersleri iyi baıaranlar uğraşılmaktadır. 

---------·~· .. · ..... 
Belediye 

Çavuşuna baka· 
ret etmiş 

Bakal Zekerriya oğlu Baı· 

ri; dnkkinına gelerek sattı

iı bakkaliye eıyasımn bele· 
diye nizamatına uymadığını 

söyliyen belediye çavuılann· 
dan Kemal' e hakaret etti

ğinden hakkında kanuni ta· 
kibat yapılmağa baılanmıı· 

br. 
~~~--.. -~--~~-
Ne oluyoruz! 
Ekmek fiatlara yükseldiği 

halde her nedense akşam-

ları ekmek bulunamıyor. Dün 
gece, iiç kilo ekmek almak 

istiyenlere iki ve iki kilo ye· 

rine de bir kilo verilmiıtir. 

Fınncılar, ideta tasarruf ve 

idare etmek ıuretile ekmek 
satıyorlar. Bu hal, bir kıtltk 

arefesinde imiıiz gibi tesir 

yapmakta ve hiç yoktan te· 
liiş uyandırmaktadır. Buna 

bir nihayet verilmesini ve 

balkın en birinci gıdası olan 

ekmeğin, kazanç dolaplarına 

alet ettirilmemesini ilgili ma· 

kamlardan bekleriz. 

Nalın la başını yarmış 
Mısırla caddesinde oturan 

amele Demiroğlu Kenan, 
karısı Servet ile kahve pi-

şirmek mes' elesinden dolayı 
kavga etmiıler, bu sırada 
Kenan eline geçirdiği bir 
nalın la karısını baıından ya· 
ralamııtır. Kenan zabıtaca 
yakalanmııhr. 

Ilbaylık encümeni 
llbaylık encümeni bugün 

toplanmıı ve muhtelif itler 
ilzeriade konuımalarda bu· 
luaarak karar vermiıtir. 

Denize 
Girerken Dnşmftş 
Bayraklıda Menemen cad

desinde oturan Bodrumlu 

Mehmed oğlu Hasan, dün 

denize girmek üzere banyo

nun merdivenlerinden iner· 
ken ayağı kaymış ve deniz 

kenarındaki taıların nzerine 
yuvarlanmııtır. 

Hasan, kasığından ve vücu · 
dunun muhtelif yerlerinden 

ağır surette yaralandığından 

memleket hastahanesine kal

dırılmıtbr. 

Kuşbaz 
Bıçakla hOcum etmiş 

Çukur çeımede Abdüsse
lam sokağında oturan Kuı

baz Hildai, komşusu Ahmed 

ile bir kuş meı'eleıinden 

kavga etmişler, Hüdai bıçak

la Ahmedin Uzerioe ıaldır

mııtır. Kutbaz zabıtaca ya
kalanmıtbr. 

Feci kaza 
Zavallı adam iki 

.parça oldu 
Devlet demiryolları idare· 

sinde çalııan Üsküplü Ali 

oilu Ahmed, dün Hilil' da 

manevra yapan vagonlarm 
üzerinde köprilden geçerken 

milvazenesini kaybemiı ve 
tekerleklerin altına yuvar
lanmıttır. 

Zavallı adamcağız; el freni 
ile idare edilmekte olan va· 
gonların altında parçalanmıı 
ve derhal ölmüıtür . 

Milddeiumumilik tahkikata 
devam etmektedir , 

• Japon yanın 
~artJarı mutedilmiş 

Sangsun 18 (A.A) - Ku· 
yantung ordusu, birkaç saat 
süren bir konferanstan sonra 
Kalgandaki Japon subayının 
koştuğu şartları kabul et
miştir. Bu şartlar oldukça 
sinemlidir ( mutedildir ) 

· Fransız 
Hastahanesinde bir 

kız kudurdu 
Ayvalıktan şehrimizdeki 

Fransız hastahanesine getiri· 
len Fatma adında bir kız, 
dün hastahanede kudurmak 
suretile ölmüştür. 

Zavallı kızcağızı bundan 
epey evvel bir köpek ısır
mış, bunun üzerine Fatma 
lzmire gelerek tedavi gör· 
mek üzere kuduz müessese
sine devam etmeğe başla

mıştır. Fakat kızcağızın te

daviye geç başladığı anlaşıl· 

mış ve zavallı bundan sonra 
birdenbire hastalanmış, yat· 
tığı Fransız hastahanesinde 

kudurarak ölmfiştür. 

Şaka yaparken! 
Hammalık yapan Nezir 

oğlu Cemal ile boyacı lsma· 
il şakalaıırken aralarında 
kavga çıkmıı, lsmail sandal
ya ile Cemali başından ve 
sol kaıından yaralamışhr. 
boyacı zabıtaca yakalanmış
tır. 

Askeri Liselere 
Girecek Olanlar! 
İtmir askerlik şubesi re· 
isliğinden: 

1 - Aı-keri llııelere kayd 
ve kabul muamelesi 20 6 35 
tarihinden ldbueo ba,laya 
cakllr. Şartları aşağıya yazıl 
mııtır. 

A - Orta mektcbt bitiren· 
lcr Hkeri lisenin 9 onco 81D• . 

fıoa girebilir. Yaılara 15 19 
dahil olacaktır. 

B - I.tseolo 9 nnco eını· 
fını hhtrcnler askeri llscsioln 
soooncu 11Dıf.oa girebilirler. 

Yaolara 16 20 dahil. 
C - Lteenlo 10 onco 81 · 

nıfını ikmal edenler BBkerl 

llııenlo 11 inci eıoafını gire 

bilirler. Yaıları 17 21 dahli . 
D - Y okarda yazılı mad 

delerdekl ıe ıltl haiz olanlı 

rao evrakı tckemmnl ettiril· 
mek üzere ıubeye mdrac11t· 
lırı ve bo oartları hılz olmı . 

yanların beyhude yere ıobeyl 

legal etmemeleri llAa olonor. 

gösteren Tifüs salgını, der- mafih, bütün bunlara ~·~.., 
bar alınan tedbirler sonun- temizlik tam bir ıotl ~ 
cunda kökünden temizlenmiş içinde yapılmış ve k6., 
ve hastalık hiç kalmamıştır. dezenfekte edilmedik 11• _.ıı 

Köy halkının saçları di- ev görülmedik ne bir bV 
binden traş edilmiş, en ufak 
ev eşyasına varıncaya kadar bırakılmışbr. f,al 

Bu köyde tifüse tut r her şey ütüden geçirilmiş ve b9' 
hastalıklı evler dezenfekte yirmi kiti Konya hastı 'f 
olmuştur. sinde tedavi edilmiş ''f 

Kirli Gired köyünde te- leştikleri iç~ köylerine 
mizlik çok güç olmuştur. derilmişlerdir. ~ 
Bir çok köylüler, eşyalarını Kızılay cemiyeti, bu,,.
ütüye vermek istememişler, halkına yiyecek göad ~ 
yerlere gömmüşler; hatta ve yardım için beşyüı ~ 
hastalarını doktora göster- tevzi etmiştir. Hastalık ,l' 
memek için kuyu içinde bile nasebetiJe konulan k0 

saklamışlardır. Bunlar ara- kaldırılmıştır. 

Ne diyelim? 1 lngiliı 
VaktiJe yazdık amma ı 1 

dinliyen olmadı Çocukları nas• 
Karşıyaka'lı okurlarımızdan ) t 

aldığımız bir mektupta; iz· yetiştİrİ iyo 
mir'den Karşıyaka'ya son lngiltere Kültilr bak~ 
seferi yapan vapurun 23,15 lngiliz çocuklarının 'f 
te Konak iskelesinden hare- yetişmelerini temin içiD ~ 
ket etmesi dolayııile gece tedbirler almış ve La":. 
24 de kadar lımir'de kal- daki çocuk müzesini ~ 
mak mecburiyetinde bulunan mikyasta ve bir kat 
Karşıyaka'lıların, birçok mas- ıslah eylemiştir. . ti. 
raflara katlanarak otomobil· Londra çocuk müıellı:. 
le Karııyaka'ya gittiklerin· ıen acunun en mü.k~ 
den tikiyet olunmakta ve müesaeselerinden barı .. 
son vapur seferinin biç lngiltere hnkumetioill dl 
olmazsa 24 e kadar uzatıl· mükemmeliyeti bir kıt. I' 
ması istenilmektedir. fazlalaştırmak iıleaıellt el 

Biz bu iş için aylarca giliz çocuklarına ne ~e~ıii 
evvel yazı yazmıt, ıon ıe· ye kadar önem verıld'J" 
ferin uzatılması lüzumundan isbat eder. ~ 
bahsetmiştik. V zamanki Londra müzesine gir'~..ıt 
Körfez şirketi, bunun imkin· ti IY 

1 d d d 
çocuk, tam bir serbe• d ; 

sız ığın an em vur u ve de istediği salona . • u · 
biz de bir daha ses çıkarma- e .,.. 
dık. Halbuki görülilyor ki bu bir elektrik dilğme~ıll ~o 

sınca, büyük bir 111ıkr ' ihtiyaç, zaman zaman ço- f'! 
ğalmakta devam ediyor. bun camı üzerinde ~·dl 

Karııyaka' dan gece lzmire düıtilğünü, diğer bık•fl 
meye dokununca da ~ 

gelmek mecburiyetinde ka· k ,_eır 
lan bir aile, aktam yemeğini lık bir alan içinde ı ~t' 
evinde yedikten sonra iz. doğduğunu seyredebillll:ı 

ve her ıeyi gözle ve 111 ~· 
mire gelmek için yola çıkarsa, 11111 

halinde görerek öğre 
gideceği yere varıncaya kadar ,/ 
bir kahve içemeden geri tedir. ~~· 
dönse bile gine son vapura hergün tekerrür eden b~.,,. 

• 111111 
zor yetişebilir. O halde, iz- kiyetlerin arkası kesı 1tı' 
mirde işi olan Kartıyakalı· ' cek vesselam!. Nakil v•',tr 
farın ve Karşıyaka ile ilgili Jarı lzmire kafi gelir ve' ~I 
lzmirliler, lımirde kalmak bile .. Brizce bu işte şikiYe ~-· 
ihtimalini düşünerek daima sebebiyet veren yegao• ,~,ı 
yatak ihtiyacını da hesaba sur, bu vasıtaların b•.~ -
katmak mecburiyetinde bu· programlarında biç ek••oıt" 
lunuyorlar . mayan sakatlıklar ve 1 
İzmirin nakil vasıtalarmdan tedbirlerdir . , 

lzmir milli emlak müdürlüğündeı~ 
Karşıyaka alaybey süreyya s. eski 12-14 taj 12 no.111 ,S 

• 33,25 metre murabbaı arsa 
Karşıyaka alay bey zafer s. 116 no.lu arsadan müfreı s6 

141 parsel no.lu 86 metre arı• ; 
Seydiköy yeşil mahallede bili no.lu 363 metre 11111· 9~ 

rabbaı ar•• 
Bornova ikinci tarla batı mevkiinde bili no.lu 320 ,z 

metre murabbaı ar•• 
Üçüncü karalaş enveriye sokağında 75 kapu no.111 tJ8 

.69,30 metre murabbaı ar•• 
Hurtidiye mahallesinin çelebi zade sokağında 28~ ıo5 

metre murabbaı arsanın 16 hissede 2 bisıesı 
ikinci karantina mısırlı caddesinde 167 parsel t22 61 

metre murabbaı arı• ,, ~ 
Yukarıda yazıla anaların. mülkiyetleri pefİD P1~pııti' ödenmek Uzere müzayedeye konulmuıtur. T~~ -· 

4· 7-935 perıembe gilntl saat 14 de milli elll 185 
dtırHlj'ilne mllracaatları. 19-30 l .. 


