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Sırbistanda siyasal buhran zail oldu 

Yugoslav kabinesini hay 
Stoyadinoviç teşl~il eyledi 

ltalya 
j lugiltere hazırlıklara başladı 

Londrayı muhafa-Yunanistan'la 
tecim işlerinde 

anlaştı 
8ay Yevtiç kabineye 

and içti 
ı,~elgrad 24 (A.A) - Mi· 
tetkilStoy~di.noviç kabineyi 
i•dt ~mıştır. Kabine aşa· 

girmedi. Yeni 
ve işe haşladı 

kabine dün lstanbul, 25 (Özel) - ltal
ya-Yunanistan tecim muka· 
velesi imzalanmıştır. Bu 
mukaveleye göre, her iki 
devlet, tecim ve endüstri 
eşyaları üzerinde yüzde yüz 
mübadele muamelesi yapa· 

caklardır. 

Bt aoıterildiği gibidir: 
Sta ıh.akan ve dış bakanı: 

Y•dınoviç 
Sn v d 

lltraı z~ eniz bakanı: Ge · 

1 ıfkoviç 
ç h k . '4n a anı: Korosets 
8 llakalat bakanı: Spaho 

{tık?~lldırlık bakanı: Bobiç 
F· tlgrad şarbayı) 
ıııaıı b k s, .. 

1 
1 a anı: Letidza 

k, gık sosyal bakanı: Pre· 

ları b l'n lll akanı: Stankoviç 

l ıe bakanı: A~er 
ec· 

'ter~~ ~akanı: Urbaniç 
'•: l\o ıyeı bedeniye baka· 

() lllınenoviç 
L~ tıaı, 
"Ilı: S 11 ve madenler ba· 

'<iU lefanoviç 
tlb bakanı: Stosoviç 

Pr<'lls Pol 
Devlet bakanlara: Yanko-

-----~~--••M..-~•~•~,._.._....,__...;;..._ ____ _ 
Suriyede karışıklıklar 

Cene kanii (_;ar -
pısmalar oldu 

Vat,n~ı ' h k;: ·-· · · ı er, il umetı protesto ettı-
ler. lkiynz kişi tevkif edildi 

s",.. 
'Ye fevk l " l\.orvr Q udc komiseri 

ltt.ııb dö MAR1'EI~ 
~l'Pleııul, 24 ( Hususi ) -
~at, haber verildiaine 

'•on .. • 
~tile ._ guıılerde Suriye' de 
ııa-. "•nlı ttur çarpışmalar ol· 

1 
\i •t . ~ 

ttcl •nılerin l'd k~ t ıa 1 
1 erleri cami· 

~\"''tin y ~vler vererek hü
i lııitle aıyaıasını protesto •t, . r Ve· .. 8. d 
~t llııyoruz' ~z iktatörlük 

~ır. " dıye bağırmıı· 

'•bluı't k' a ı çarpıtmalar· 

da iki kişi ölmüş, birçok 
kimseler yaralanmıştır. Hü· 
kümet, Trablus sokaklarında 
devriyeler gezdirmekte, sü· 
vari ve jandarma kolları en 
ufak bir toplantıya mini 
olmaktadır. 

Hateb, Şam ve Beyrutta 
da kanh çarpışmalar olmuş
tur. Beyruttaki büyük cami
de verilen bir mevlüdü din· 
lemeğe gelen ili komiser 
Kont dö Martel, camiden 
çıkarken vataniler bir nü-
mayiı yapmışlardır. 

Polis nümayişçileri dağıt· 

mıştır. 

Halep, Trablus, Berut ve 
Şam' da tevkif edilenler 200ü 
geçmiştir. Yeni hadiseler çık
masından korkulmaktadır. 

~--~----~----~-

P ari s 
Nasyonalistleri 

kazandılar 
lstanbul, 25 (Özel) - Eski 

Pariı emniyet direktörü (Jan 
Şıyak), Paris şarbayı seçildi. 
Bu seçim, Fransız nasyona
listleri için çok büyük ve 
önemli bir bidiıe telikki 
olunuyor. 

viç, Behmen 
Kabine saat 17 de and 

içmiştir. 

Belgrad 24 (A.A) - Ye
ni kabine geniş bir birlik 
bükümetidir. Yugoslav ge· 
neloyu yeni kabineyi çok eyi 
karşılamaktadır. Hükümet 
üyeleri itibarile iç meselele· 
rin kesin olarak kotarılabil
mesi için gereken birliği el· 
de edebilecektir. 

~------Belçika 
Snvari kıtaatı mo· 

törize ediliyor 
İstanbul, 25 (Özel) - Bel· 

çika Sü bakanlığı, Belçika 
.süvari kıtaatının motörize 
edilmesini kararlaştırmış ve 
bu kararın Temmuzun 13 
ünden itibaren tatbik edile-

~-~-------------
Polonya 
Tebaası Fransa

dan kaçmak 

istiyorlar 
lstanbul 25 (Özel) - Lili: 

şehrindeki Polonya tebaası, 

Polonya konsoloshanesinde 
ve Paris'tekilerde Polonya 
sefarethanesinde nümayişler 

yapmışlar ve memleketlerine 
gitmek üzere pasaport iste· 
mişlerdir. ceğini bildirmittir. 

~~··~~H-----~~~-
Y UD8llİ8taDd8 durum 

l(ostantin'in ke • 
mikleri getiriliyor 

Atina ile Piredeki mübadiller, 

Trakya'ya mı 
Istanbul 25 (Özel) - Ati· 

na'dan haber veriliyor: 

naklolunacak ? 

Elen 
Bakanları seyaha

ta çıkıyorlar 

M. ÇulJcıris 

İstanbul 25 (Özel) Elen 

sü bakanı General Kondilis, 
Temmuzun 6 ıncı günü Ro· 
maya, başbakan bay Çalda· 
ris te ayın 18 nde Berline 
ıideceklerdir. 

Yunanistan'ın her yanında 
gizli bir kaynaşma başla· 
mıştır. Çaldaris hükumeti, 
parlamentonun açılışında bü· 
yük salahiyetler istiyecek ve 
rejim işini kökünden halle
decektir. Bunu bilen muha· 
lifler, şimdiden ortalığı ka
rıştırmağa başlamışlardır. 

Atina ve Piredeki müba· 
diller, hükumetin prensiple-
rine aykırı bütün cereyanla
ra alet olduklarından bun· 
ların Trakya ve Makedon· 
yaya nakledilecekleri söy
leniyor. Jlv1amafih, böyle bir 
hareketin, fena sonuçlar ver
mesinden korkuluyor. 

Istanbul, 25 (Özel) - Kra
lın avdetinden sonra ölmüş 
olan sabık kral Kostantin ve 
ailesi efradının kemikleri 
Atina'ya getirilecek ve kral 
ailesinin gömülü bulunduğu 
diğer mezarlığa konacaktır. --Yankesicilik 

Keçeciler caddesinden geç· 
mekte olan Mehmet oğlu 
Talatın cebinden 89 kuruş 
para aşıran yankesici dur· 
muş oğlu Yaıar, zabıtaca 
yakalanmı9tır. 

zaya çalişıyorlar 
------·---

Bomhaı·dıman tayyarelerinin hak-

kınrlan takip tayyareleri gelecek 

Bir tayyareye bomba yerleştiriliyor 

Londra - lngiltere bükü- bombardıman esnasında tay
meti, tayyarelerini çoğalt· yare toplarının ateşine ma
mak için çok geniş ve esaslı ruz kalacaklarından dikkatli 
bir program tanzim etmiştir. olmak mecburiyetindedirler. 
Bu program, 1937 yılının so· Halbuki bu esnada bir de 
nuna kadar tamamen tatbik takib tayyareleri harekete 
edilmiş bulunacaktır. Ingiltere gelirse, bombardıman tayya
Londranın üzerine gelecek releri iki ateş arasında ka
olan düşman tayyarelerinin lacaklar ve toplu bir halde 
ne suretle imha edilebilece· taarruz edememek mevkiine 
ğini tesbit etmiş ve tayyare düşeceklerdir. Bu aebeple 
toplarile takip tayyarelerinin Ingiltere hükümeti, takip 
çevirecekleri rol üzerinde tayyareleri ile beraber tay· 
yaptığı tetkikat sonucunda yare toplarına da büyük bir 
şu noktada karar kılmıştır. önem vermiş ve yalnız Lon· 
Bombardıman tayyareleri, -Devamı dördüncü sahifede -·--Sevkiyat devamda 

iki nizamiye fırka-
sı daha gidiyor 

--------Askerle beraber kolliyetli miktar

da erzak ta sevkolunacaktır 

.. ,, 

Afrikay asker götüren bir vapru

İstanbul 25 (Özel) - hal· miştir. 
Sevkiyat, bu ayın nihaye· 

ya hilkümeti; yeni toplanan 
askerlerden tesis eylemİf ol· 
duğu iki nizamiye fırkasının 

Afrikaya 1evkini emreyle· 

tinde bitmiş olacaktır. iki 
fırka ile beraber külliyetli 
miktarda erzak ve mühim· 
mat ta sevk olunacaktır, 
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Manisa'da spor hareketleri Romanya'da 

Sakarya - yıldırım Dolu ve kasırga 
felaketi 

berabere kaldılar 
-------~ 

inanmazsınız değil mi? 

Esasen bize de biraz muba· 

lagalı göründü. Fakat Avru· 
pa gazetelerinin müsiren 
yazdıklarına göre; geçen 

4 
25 Haziran·- 1935 i) .. l' az~ Sııor aytarımızın idare ettiği hu 

ınaçııı tafsilatını yazıyoruz 
Geçen hafta başhyan Ge

diz mmtakası lik maçlarının 
ikinci haftası Sakarya - Yıl
dmm takımları arasında ya
pılmış ve her iki taraf iki
şer golle berabere kalmış
lardır. Maçı idare etmek 
üzere Manisaya giden spor 
aytarımız Ahmed Ôzgirgin 
Manisadaki spor hareketle
rini ve idare ettiği bu maçı 
anlatıor. 

beki canla balşla çalışarak 
merkezi yeşillilerin akınlarını 
kesiyor ve oyun heyecanlı 

bir şekilde beraberlikle iler· 
liyordu. Seyircilerin her iki 
tarafı teşçi için tam bir spor 
terbiyesile hareket etmesi 
bilhassa nazaradikkati cel· 
bedi yordu. 

hafta Romanya'nm (Corci
yev) kasabasında şiddetli 

bir kasırga kopmuş ve bu 
arada bir de dolu yağmıştır. 
Dolu, tam 20 dakika devam 

Tefrika No. 87 · i 
Kraliçeııin gözlerinde o kadar derin, o kadar ber~9 

ve tatlı bir bakış vardı ki, tarifi mümkün değildi 

* . ... 
Çok eski bir spor tarihine 

malik olan Manisa mıntakası, 
zaman zaman geçirdiği dur· 
gunluk ve atalet devresin
den sonra nihayet son ihti· 
lafları halleden umumi mer
kezin murahhası Manisa'da 
Gediz mıntakasaoı kurmuş 
ve Yıldırım Sakarya takım· 
larile komşu kaza takımla
rından Salihli, Kasaba ve 
Akhisarın iltihakı ile beş 
kulüblü bir mıntaka meydana 
getirmiştir. Yeni heyetlerin 
vazifeye başladığı günden· 
beri mıntaka merkez heyeti 
futbol sahasanı satın almış 
ve geçen haftadan itibaren 
935 liklerine başlanması ka· 
rarlaştırılarak ilk oyunu Sa
karya-Salihli takımlara yap
mışlardı. 

Bu hafta Manisa'mn iki 
rakib takımı olan Sakarya 
ve Yıldırım'ın karşılaşması 
memlekette iyi bir ilgi uyan· 
dırmış ve oyun alanına 
havanın sıcaklığına rağmen 
epey seyirci toplanmıştı. 

Saat 18 de her iki takı
mın temiz kıyafetlerile sa
haya çıkışını tarafdarlar 
alkışladıktao sonra lisans 
tetkiki ve lazım gelen tali· 
m-.tı vererek oyuna başladık. 
Bidayette Sakarya hücum 
hattı yardım hattından 
aldığı paslarla tehlike ya· 
ratmağa başlamıştı. Fakat 
Yıldmm'ın çetin beklerj bu 
hücumları durdurmakta müş
kiJit çekmeyordu. Sakarya· 
nın devamla hücumlarından 
sonra Yıldınmlılar mukabil 
akınlara başlayarak sol açık
larının yerinde sürüş ve akın 
larile siyah - beyazlıların ka· 
lesine iumeğe muvaffak ol
dular. Bu defada Sakarya sol 

Her iki taraf dikkatli oy· 
nıyor. Sakaryanın teknik te
fevvukuna mukabil Yıldırım· 
lılar daha canlı oynıyorlar . 
Bir aralık Yıldırım orta hafı 
topa çıkış yaparken top eline 
dokundu. 35 metre uzaktaki 
bu ceza atışından Şerif ta· 
kımın>n ilk golünü yaptı. Bu 
gol, taraftarlarmın yaşa ses· 
lerile mukabele gördükten 
sonra Yıldmm kmlmadan 
oyuna başladı. Tehlikeli bır 
iki hücum atlatan Sakar· 
ya defansı nihayet son da
kikada Süleymanao attığı 
gole mani olamadı. Bu sefer 
diğer takımın seyircileri golü 
alkışladılar devre de böylece 
bitti . 

İkinci kısımda oyun daha 
heyecanlı geçti. Kırmızı ye· 
şilliler bu sefer d,!lha tehli· 
keli hücular myaptılar. Fakat 
hücum hatlarında tesanüd 
olmadığmdan şahsi olarak 
yapmak istedikleri akınlar 

-Devamı dı;rdüncıi sahifede -

Ulusal 

Birlik 
Gtındelik eiyaeal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lımir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

bürosuna müracaat -edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlaştırılır 

Basıldığı yer: ANADOL 
matbaası 

Amerikahların bir garabeti daha 
-

Acunun en değerli 
elması Londrada 
56 kuruş mukabilinde bir koli 

ile Londraya gönderildi! 
On gUn evvel Nevyork 

limanından hareket eden 
(Ruzvelt) vapuruna 65 kuruş 
posta ücreti mukabilinde 
Londra için bir ,koli veril
mişti. 

KoJi postalin Londra pos· 
tabanesine vurdunda şüphe 
edilmiş ve sahibine malumat 
verilerek koli açılmıştır. Koli 
postalın küşadında polis me-

murları da hazır bulunmuş· 

tur. . 
Posta memurları ve polis-

ler, paketin içinden bomba 
veya yasak edimiş bir mad· 
delerden birinin çıkacağını 
bekleken, acunun en de
ğerli elması arzıendam edin· 
ce herkes hayrette kalmış

tır. Bu elmas taşının değeri 
110 milyon frang tahmin 
olunuyor. 

etmiş ve bu müddet zarfın· 

kasabayı, tayyare bombardı· 
manına uğramış bir şehir ha· 
line koymuştur. Çünkü dolu· 

Ve birer kahkaha attılar. 

Saatlar geçmişti. Hepsi de 
sarhoş olmuşlardı. Etraflarını 

gördükleri, dinledikleri yoktu 
Halbuki, soldaki ağaçlığao 

kesif bir noktasında kırk elli 
nun her danesi tam 250 çift göz onlara dikilmişti. 
gram ağırlığında imiş!. Şövalye sözüne devam etti: , ___________________________ , 

(Ko~oOay~ 
Yüksel mavi göklerde; engin kalpler de yaşa! 
Sevgilerin kuşatsın; bu yurdu; baştan başa. 

Senden daha değerli; cihan da bir el?. 
Milleti sürüklerken acıya kızgın bir sel 
Sızlıyan yaraları bu Kızılay sarıyor. 
Üzüntülü gönüller senden ışık alıyor. 
Sende yoksul kalpleri güldüren bir dilek var. 
Bir şehri hırpalarken seylaplar fırtınalar. 
Gene her dertli insan gölgende yer buluyor. 
Gene bu karanlığı kızıllığın boğuyor. 
Sen varken yurdumuzda her yoksul sevinecek; 
Sen varken her yaranın sızıları dinecek, 

. Gönüllerden silecek acıları emegin 
Sensin bizi düşünen; seven, seven bu güne değin 
Durmadan kucaklasın yurdu bu alevden yay; 
Dağıtsın ufkumuzdan her tasayı Kızılay! 

Kız Muallim Mektebi Tal«•b<>sirıde11 
MEMNUN!~ 

~ ........................ I __________ ... ~ 

Askeri mek~tehlere 
alınacak talebe .. 

Orduda kullanılmak üzere 30 lira asli 
maaşlı askeri adli hakim alınacaktır 
lzmir askerlik şubesinden: 
Kırıkkale askeri sanat ge

dikli erbaş mektebine kayt 
ve kabul muamelesi Temmuz 
başından başlar. isteklilerin 
pullu istidalarile aşağıdaki 
şartlar dahilinde şubeye mü· 
racaatları. 

Mektebin yalnız birinci 
sınıfıoa (beş sınıflı) ilk mek
tebi bitirenler alınır, mektebe 
kabul edilecek isteklilerin 
müsabaka imtihanını kazan· 
ması lizımdır. 15-18 :r.aşla· 

farında olanlar terki tahsil 
~denler kabul edilmez. 

* * • 
Kırıkkale askeri san'at li· 

sesine kayt muamelesi baş
lamıştır. Aşağıdaki şartları 

haiz olanların istidalarila şu
beye müracaat etmeleri mek
tebin yalmz dokuzuncu sını
fına ( lise birinci sınıf ) ve 
orta mektebi bitirenler alı

nır. Sivil San'at mektebi bi
tirenlerden müsabakayı ka· 
zananlar tercih olunur. Yaş· 
]arı 15-19 olması terki tah· 
sil edenler kabul edilmez. 

* . .... 
Cumhuriyet ordusunda kul

lanılmak üzere 1455 sayılı 
askeri memurlar kanununa 
ve talimat hükümlerine uy
gun olarak aşağıda şartları 

yedinci smıf ( asker bareme 
göre Kinunuevvelden itiba· 
ren 30 lira asli maaşlı ve 
Kinunievvele kadar 25 lira 

asli maaşlı ) askeri adli ha· 
kim alınacaktır. 

1 ) Hukuk mektebini en 
aşağı iyi derecede bitirmiş 
olmak. 

2) ıhtiyat zabiti olmak. 
3) 30 yaşından yukarı ol· 

mamak. 

4) Başkasına geçer hasta
hğı ve vazifesini gereği gibi 
yapmağa mani olabilecek 
vücut ve akılca bir arızası 
bulunmamak (Tam teşkilatlı 
bir askeri hastahanede mua
yene ettirilecektir.) 

5) Yabancı ile evli olma· 
mak. 

6 ) Şeref ve haysiyetini 
muhil bir suçtan mutlak su· 
rette ve bir cürümden dola
yı üç ay ve daha zi,yade 
bir suçtan takip altında bu
lunmamak. 

7 ) Sarhoşluk, kumarbaz
lığı adet etmiş kumar oynat· 
mış ahlak ve sairece hakim
liğe yarasmıyacak bir hal ile 
dile gelmiş olmamak, ve 
bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

8) Nüfustaki kaydı sureti 
ve ihtiyat terhis tezkeresi. 

9) Diploma tasdikli sureti 
ve muhtasar hal tercümesi. 

10) Bu şartlar dahilinde 
isteklilerin bulundukları ye· 
rin en büyük komutanlığına 
veya As. şubesi başkanh
ğına ve dörder adet foloğ
raflarile beraber birer istida 
ile müracaatları. 

- Kraliçe benimle - alay 
ediyordu: 

- Ne yapıyorsun Şövalye?. 
Dedi. Kendimi topladım. 
- İnanamıyorum, bu saa· 

deti rüya sanıyorum dal 
Dedim .. 
- Öyleyse, kraliçe ne karşı 

ebediyen minnettar kalacak
sın Şövalye!. Otur karşıma!. 
Her şeyin bir zamanı vardır. 
Çılgınlığa lüzum yok. Senin 
çok haşarı, çok deli oldu
ğunu işitirdim. ileri gidersen 
kırbacımı getiririm!. 

- Kamçılamak değil, be· 
ni öldürünüz Haşmetmeapl 

Dedim .. Bu sözlerim, Kra
liçeyi çok sevindirir gibi ol
du. Fakat beman kaşlarını 
çattı: 

- Şövalye -dedi- bu söz· 
leri, daha evvel ve ilk defa 
benim için söyleseydiniz kıy
meti çok olurdu. Fakat be
nim bildiğim, .siz benim 
dam dönörlerimden sarfına
zar, bir çok prenslerin, kon
tların karılarını, kızlarını, 
baştan çıkardınız ve onlara· 
da bu gilzel gözlerinizle ba
karak, ayni şeyleri söyledi
niz. Binaenaleyh artık bu 
sözlerinizin değeri çok azdır. 

Bu cevap üzerine doğrul
dum.. Ben onun haletiruhi
yesini pek iyi biliyordum .. 
O, hızla, şiddetle, küstahhkla 
saldmşlardan zevk alıyordu. 
Bileğinden yakaladım .. Doğ
rulacak oldu. Bırakmadım: 

- Yalınız kendimi değil, 
sizi de öldürürdüm ! 

Dedim.. Ah o dakika ar
kadaşlar! Kraliçenin gözle
rinin içinde o kadar derin, 
o kadar berrak ve tatlı bir 
bakışı, bir süzülüşü vardı ki 
kat'iyen, imkanı yok, anla
tamıyacağım . 

- Öldürürdüm, diyorum 
- dedim - buna inanın. Ben 
bunları Kraliçeme daha ev· 
velde söylemek isterdim, fa
kat o cesareti kendimde 
bulamadım. 

- Peki, şimdi vakit geç-
. miş midir? 

- Belki de! .. 
- Anlamadım ! 

lznıir ithalat 
lüğünden: 
K. G. 
O 240 Pamuk mendil 
O 450 jelatin 

lüm duası okumuştur. . ~ 
O son söz, Kraliçeoı~~ 

bine bir hançer gibi itle edi: 
Fakat belli etmek .iste~10. 

- Şövalye -dedı- 111 ~· 
rum ki, hissiyatınız d• t'ı~' 

b'l'"e . danmağa çok ka ı 1
1 ef 

var. Bazan küçük bir :,
büyültüyorsunuz. Mu~te d-' 
peder bana sadece b~ 

öğretti.. ~·· 
Kraliçeyi belinden 1' ısıd' 

ladım. Artık o, kolları 
idı.. Jlf. 

Aşağıdakiler bağrııtıdd" 
- Bunlar hep \Jluk• td'' 

pederin sayesinde 0111111~,~ 
Yaşasm muhterem pe 
miz!. • dt 

Ve kadınlar Şövalyeli 
vam etti. .. ,,tv 

- Dua-dedim-dua 61 V' 
size!. Aşkın duasını!. del 
.. l b' d k' · ·ıtiJef oy e ır ua ı, ıoı 

ibaret değil mi?. jiJ ~ 
- Hayır Şövalye de;,.

Değil, efnin olun. Mu~tort'' 
pedere hakaret edıY 
nu2. • ·edl' 
- Etmiyorum, fak~t i, 
ceğim, dilber bir krahçe .~' 
bir Papasla bir Şöv•1~11,. 
düello yapması çok eh~ 
celi olacak.. Ve beo, kı . ~ 
o herifin kab.ı etleriol 
iyice doğrayacağım .. 

- Sakın i 
Diye bağırdı.. ıı•"' 
- Ne o - dedim ", f'f 

etleri parçalanırsa bar 
mi olur? ~,ı· 
Şu halde kılıcımı, tarll ~ 

binin üstüne ıapJıyac• d'' 
Ve ona, bir daha o 111 

göstermiyeceğim. r/ ,N~ 
Ben söyledikçe, ~r ~ ..... 

fenalaşıyordu. Em•D1 _..,. 

k. iyoP~ 
kızmaktan da çe ıa ~· 
Beni kırmak, işine el•~, 
yordu. Ne olur, oe 0 

değil mi ya? 
Bir aralık sordu: . tifa' 
- Peki, şimdi ne 1

;. 

ve ne düşünüyorsuou:ı ,,,. 
- Arkmı ıJ(JI ~ 

O 35 ipek sarılı şapka teli 
O 95 Boyalı şapka süs iğnesi 
O 170 Kokulu sabun 
O 155 Diş macunu 
O 260 Biryantin 
O 135 Kundura boyası 
1 780 24 Keçe şapka tüğü 
O 170 Donatılmış kadın şapkası 

1 250 Panama hasırından taslak şapka I 
O 40 ipek ut teli til' 1 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya artırma sure ti 

temmuz 935 günü satılacağından isteklilerin o gOD 
leyin saat 9 da sataş komisyonuna mtlracaatl•: 

olunur. 25-28 
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O livier. ve şüreka· F ratelli Sperco Vapur Acentası TLJRKiYE 

l.1 Rı ıllT 
BAN'"'ASI 

\ 

.DAoA 
BiRiKTiQEN 

... 'RAl-IAT--bD~O 
~111111111111111 llllllllllllllll llllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111~ N. V. 

1 Me<§.lhluır = vv. F. H. Van §s c;p = 1 eferihisar ve Kara koç ılıcaları ;; Der Zee 

1 • Aç o L 10 o ~ = DEUTSCH: LE~·NTE LtNIE 
ı1 I( ç,llllıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferihisarın .. MOREA ,, vapuru 24 ba-

l~'~ koç ıhcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. ziranda bekleniyor, 27 bazi· 
ı Iı~· ve ecnebi memleketlerince tanmmış ve bilhassa rana kadar fAnvers, Roter· 
§ iıu;' ve bavaliıi halkının senelerdenberi tecrübe ve dam, Hamburg ve Bremen 

SAkdelerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR- limanlarına yük alacaktır. 
tifa ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine = "AVOLA,, vapuru 8 tem· 

1~eren banyolar olduğu sabit olmuştur. ~ muzda bekleniyor, 11 tem· 
le •ca sularında mevcut kimyevi maddelerin ~ muza kadar Anvers, Roter· 

1-. 11111 
bir tahlilden sonra elde edilen neticeyi a~a- ~ dam, Hamburg ve Bremen 

~ ti!" Yazıyoruz: ;;;;; limanlarına yük alacaktır. 
"lllQıa S SERViCE DIRECT enin kimyevi terkibi = 

1 S DANUffiAN 
il GI Birlitrede :: TUNA HATTI 1 GI kNa 2, 170 Gram Kılor sodyom = 
.ıs GI 0,300 ,, Kıloruptazyom = "DUNA" vapuru 30 bazi-

Gt ~g 0,100 ,, Kılorumağnezyom randa bekleniyor, Budapeıte, 
4 

a O, 150 ,, Kılorukalsyon Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır. Soc 2 3 a 0,200 .. Kibritiyetikalsyon Geliş tarihleri ve vapur-
ların isimleri üzerine mes'u· 

it G O 3 liyet kabul edilmez. 
4 Ga. O Ga 1,300 ,, Bicarbanot dö şo Birinci Kordon, telefon 
S O ... No. 2007 - 2008 
8 ~ı 0,250 ,, Kibritiyetimağnezyom ~ J k 
'Na ~atı 1 moto··r 0,055 ,, Biromür sodyom " 

4,525 bir litrede bulunan maddeler 
G,

2
• yekunu 

.t&rtn ın,. bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her 
lalittir YJ{ecek ve içecekleri taze olarak temin edil
htıaınd ARAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu 

s .. 1 ~ her zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 
" trıh · 'tıl11ıı k •ıardan da her zaman otomobiller bulundu-

.,, • tadır. 

12 beygir kuvetinde (Dizel) 
markalı az kullanılmıt bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

Hamza Rüstem 

L ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
SJ İmitet vapur 11 ORESTES " vapuru 26 haziranda gelip yilkünn boıalt· 

aceıı tası tıktan sonra Burgas, V arna ve Köstence için yük alacaktır. 
" UL YSSES ,, vapuru 29 haziranda 4 temmuza kadar An

vers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlan için 
yilk alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
11 THURSO ,, vapuru 25 

haziranda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

uROMELIAN" vapuru ha
ziran sonunda Liverpool ve 
Svvenseadan beklenmekte· 
dir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

• Kitaplarınıza GOzel Bir 

Cilt, Hatıralarıo1za Şık 

Bir AlhOm, Ve sair 

Cilt işleri Yaphr· 

mak isterseniz : 

* YENı KAV A.FIJAR • 

Çarşısında 34 Numarada 

- · Ali Rıza · · 
Mücellithanesine uğrayınız. 

ÖksOrenler! l\lut· 

laka (Okamentol) 

ôksnrnk :!;'ekerle ~ 
rini tecrilhe edi-~ 

niz .. ~ 
~ 

:Q 
Cı.) 

> 
= 

•• ORESTES,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuıa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
" ROLAND ,, motörü 25 haziranda Hamburg, Copenhage, 

Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandinavya liman· 

larına hareket edecektir. 
" SMALAND ,, motÖTÜ 8 temmuzda Hamburg, Copen

hage, Dantzıg, Gdyoia, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

.. PELEŞ ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir . 

, NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 18 haziranda bmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerdea 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Taze temiz ucuz 
ilac 

" 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sılılıat Eczanesi 

Başturak No: 37 

~ !1111111 il 111 11111111 ~il 111111 11111111!1!1111 11111111111111111il11111 il 11111111il1111il11111111111111~ 
~ =lzmır yun mensucatı; 

:Q =r k A . - k ·= 
VePnrjen "abapın ~ _ Üf flQll}ffi Şlf etı; 
en nstnn bir mns- ~ = Bu mnessese, iki ynz bin lira sermaye ile ~ 
bil şe!'eri olduğu· >~ : teşekknl etmiş ve Di Ory en tal Karpct Manu-~ 
nıı unutmayınız. -a -fakçörers Limited (Şark balı) şirketine ait i 
Kuvvetli mnshil ~ fzmirdt llalkapnıardaki kumaş fabrika81DI satın § 
istiyenler Şahap --.....- - almıştır. f<"'abrika hntO.o teşkilat \'C tesisat ve mfts- 5 

.. ~ ıahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 la· ::_-Sıhhat snrgnn. ~ 
haplarını Maruf C'a = rihindcn itibaren yeni şirket tarafından işletil· § 

lf) = mektedir. Her nevi yfin iplikleri, kumaş, hatta· § 
ecza depolarından - l\l ı -

niye ' 'e çorap imal edilecektir. amu atın emsa- §_ 
ve eczanelerden 

- line fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
arasınlar. - -.. _________ ,, - Bu mamulftt Peştemalcılar başında eski Orozdibak § 

= ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve sataş fab- ~ 
Satılık Piyano = rika içinde yapılmaktadır. ~ 

= Posta kutusu: 127 ~ Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık-

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

- Telgraf adresi: lzmir~-:Alsancak § 
= Telefon oumarası 2432 ve 3564 § 
•nııııııııııııııııııııııııııııııı• ıııııııııınıııııııııııııııııııııııııın1.111111111111111111111_. 

·-Sümer Bank--
~"'abrikaları ınanıulatı 

Yerli malların eıı iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en ~izeli 

llereke kumaşları 

lstanDu ve 'frakya 
~eker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 
ı::nıayesi 3,000,000'f ork lirası 

lfomza Uıistern beyin fotoğruflumesi, !:.mirde e11 ıyı 
fotoğrcıf çekmekle şöhret bultın bir 5an 'aı ocagıdır. En 
mıişkıilpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ· 
l<ırdan memnun kalmışlardır. 

Fesane kıımaşları 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

•bul Bahçe kapı dördiincü Vakıf ban 30 -40 

Hamz.a Rıisıem beyin, foıoğraj mufrenıe5i 5ata11 ma-
ğazası da muhterem mOşterilerinin ince zevklerine g/Jre 
her çeşit malları, foıograı makinelerini bulundurmakıa-

dır,. Bir z.ıyareı her ıeyi ispata kdf ıdir. 

(lzmir • Bafturak caddesi, Reflk 

Sümer Bank yerli mallar pazar"' 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Uzak ;;arkta Çin'liler arasında yeni gaile baş gösterdi 

l(anton'dan kaçan 4 torpito kaleler 
ve tayyareler taraf~ndan topa tutuldu 
jaıJon orduları, Sahar 

mıntakada bulunan 
mıntakasını işgal etmek üzeredirler. Bu 

geri çekilmiştiı· 132 inci Çin fırkası 
lstanbul 25 (Özel) - Çin ahvali yeni bir safha~'a kumetinin emrine amade bulunduklıll'llll bildirıııi ~lcr· 

girmiştir. Kanton ile Nankin hokômeıleri arasmda dir. 
başlayan ihtilaf, ansızın hnynmnştnr. Kanton'a uit 4 Torpitolar, kaçarlarken muhtelif kalelerden de to· 
torpito, ankin hükumetinin emrine girmek üzere hu· pa tutulmu~lardır . 
lunduğu limandan kaçmış \'e Kantonun tayyareleri lstanbul 25 ( Uzel ) - Sabarm Japon orduları ta· 

tarafmdan takip edilerek bombardıman edilmiştir. rafmdan işgal edilmek llzeredir. Son haberlere gôre, 
Torpitolar, çok 7.&rar görmO.ş oldukları halde (Onkon) bu bölgede bulunan yO.z otuz ikinci Çin fırkası geri 
limanına iltica etmişler ve oradan telsizle Nankio hO· çekilmiştir . ....... 

lngiltere hazırlıklara başladı Kurabiye TAN 
Baştarafi birinci sahifede -

dranın muhafazası için iki 
fırka tesis etmeğe karar 
vermiştir. 

Bu iki fırkayı teşkil ede
cek olan tayyare topçu 
efradı, tamamen ihtiyat ef
ialtan ibaret olacak ve bir 
harb zuhurunda ateşin ilk 
hattında bulunacak ve tam 
vazife görecek efrattan mü
rekkeb bulunacaktır. 

Avam kamarasında lngil
terenin müdafaası için iste
nen tahsisata en ufak bir 
itiraz cesareti kimsede kal
mamıştır. lngiliz milleti, bu 
mes' elede, bir kalb ve bir 
kafa haline gelmiştir. 

Londra'nın muhtelif yan
harında tayyare istaıyonları 
tesis olunacak ve bir tehlike 
zuhurunda bütün bu istas
yonlardaki tayyarelerle tay
yare topları harekete gele
cektir. 

lngiliz tayyarecileri ile Lon
dranın muhafazasına memur 
olan askeri kuvvetler, harp 
varmış gibi daimi surette 
tetik bulunmak için emir al
mışlardır. 

Takib tayyareleri; düşman 
hava filolarının, top batar
yalarının ateşinden uzak kal· 
mak isteyeceklerini nazarı 
dikkate alarak düşman bom
bardıman tayyarelerinin ta
kibinde çok sür'atli hareket 
edecekler ve düşmana kar
şı mütekasif bir halde ateş 
açmak hususunda çok dik· 
katli olacaklardır. 

lngiltere Sü bakanlığı; 
Londra'nın muhafazasına me· 
mur olan bütün kuvvetlere 
biç bir vazife tahmil etmi
yerek bu kuvvetleri kendi 
vicdan ve şuurlarına göre 
harekete serbest bırakıyor, 

Sırplar 
Italya ile ittifak 
mı aktediyorlar? 

Istanbul 25 (Öı.el)-Deyli 
telgraf gazetesi: ltalya ile 
Yugoslavya arasında bir it-

tifak yapılmak üzere bulunul
duğundan bahsetmektedir. 
Bu haber, Paris'te biiyük 
bir tesir yapmış ve Fransız 
diplomatları, bu takdirde 
küçük uzlaımanın ne gibi 
bir durum alacağı hakkında 
Romanya ve Çekoslovakya 
hükumetlerinden ıormuıtur. 

yalnız yurdun onlardan bek· Tepsisini kaldırırken .• 
lediği büyük hizmetleri telkin 

t ki "kt'f d' Eşrefpaşa'da yüzbaşı Ha· 

Gazetesinin verdiği · 
haber e me e ı ı a e ıyor. 

lngiltere hava kuvvetleri, bu san ağa sokağında oturan 
ayın 29uncu Cumartesi günü Salih oğlu lbrabim, fırından 
Henton'da büyük manevra- gelen kurabiye tepsisini do
lar yapacaklardır. Bu ma- laba kaldırırken ayağı kay-

lstanbul - Pariste çıkan 

Tan gazetesi, Atatürk'üo 

Mareşal Fevzi Çakmak ve 

dış işleri bakanımızla birlik
te Rusyaya gideceklerini yaz

maktadır. ilgili mahafil bu 
haberi yalana çıkarmakta

dır. 

nevralara büyük bir önem mış ve yere yuvarlanmıştır. 
verilmektedir. Zira bu ma- Kolundan yaralanan lbrahim 
nevralar esnasında lngiltere 

hastaneye kaldmlmıştır. 
tayyareciliğinin ne halde bu- ----.. ·~---
lunduğu anlaşılacak ve bütün 
eksiklikler tesbit olunacak
br. Tayyare manevralarının, 
lngilterenin en büyük askeri 
ve siyasal ricali tarafından 
takib olunacağı ve bütün 
prenselerin de manevralarda 
bulunacakları söyleniyor. 

Müzakereler 
etice&iz kalmış 

Istanbul - Pariste cereyan 
eden lngiliz - Fransız konuı
maları sonunçsuz bitmiıtir. 

Mantarcılık 
Erkek lisesinin arkasında Habeş 

ki yoldan geçmekte olan Ali imparatorunun diyevi 
oğlu Şevket'in mantarcıhk . 
suretile on lirası aşırılmıştır. lstanbul - Habeş ımpa-
Zabıtanın yaptığı tahkikabl ratoru gazetecilere demiş· 
göre, mantarcıların geçmişi tir ki: 
bozuklardan Hüseyin oğlu - "Bir harb vukuunda 
Hasan ile lbrahim olduğu bizde topraklarımızı kurumak 
anlaşılmıştır . Mantarcılar için liı.ım gelen tedbirleri 
aranmaktadır. almağa mecburuz.,, 

~~~--~-----.------~~-~~-Kemerde kaulı bir vak'a oldu 

Her iki taraf ta fikrinde ıs- M h • d d • d 
ra&r eylemiştir. u 1 ın, os. tunu 

Başbakan 

Av::r.~;~4 giı::~=::~ 7 yeriden bıçakladı 
mızın Avrupada seyahat~ • 

çıkacağı haberleri asılsızdır. Yaralı kadın hastahaneye kaldırıldi 
ismet İnönü yurdda bir tet· · 

kik seyahatına çıkacaktır. Muhittin ve arkadaşı tevkif edildiler 
Tenis maçları 

Erik Lohner şampi· 
yon oldu 

Pazar günü lzmir şampi· 
yonluğu tenis maçlarının fi
nali yapılmış ve Erik Loh· 
ner, Remo Alyoti'yi 6 - 4 , 
6 • t. 7 - S yenmiı ve lzmir 
şampiyonluğu kupasını kazan· 
mıştır. Remo Alyoti ilk sedi 
6 · 1 almıştır. 
Aydın Demiryolu 

gene kazandı 
Geçen hafta Bornova bi

rinci takımını 3-1 sayı ·far
kile yenen halkevi şampiyo
nu Aydın demiryolu takımı 
evvelki günkü Pazar günü 
gene 2-1 sayı farkile Bor
novahları yenmiştir. 

Birinci devrede ilk golü 
penaltıdan Bornovalılar at
mışlar ve buna Aydın demir 
yolu takımı mukabele ede
rek birinci devreyi 1-1 be· 
raberlikle bititirmiştir. 

ikinci devrede Demiryolu 
bir sayı daha yaparak 2· 1 
sayı farkile Bornovalıları 
yenmiıtir. 

Tepecikte sürmeli ııokağında 
Müyeeeer'ln evindeki genel ka · 
dınlardan Mebmed kızı 22 
yıtlarmda Bıyrlye; dostu Feh· 
mi oğla Mohlddln~ı bırakmıt. 

bıtka birini dost tatmak iste· 
mittir. M uhlddf n ve arkadaoı 

Oemın; ekmek almak için bak· 
kal dGkkAnına gitmekte olın 
Hayrlye'yl bıçakla yedi yerin· 
den yaraladıklarından tutul 
muolardar. 

Y ıpalın tahkikata göre Mo· 
hlddln uzan 11man bu 
kadının doetu vaziyetinde 
on" fazlllca para yidlrmlştlr. 

Onun için gene dostu kalmak 
letlyormut. Fakat kadın lele· 
mfyormue. Muhiddin; yanına 

arkadaeı Oemanı almıt ve bıça· 

ğını portfeyl lçloe ııaklayarak 

nokta polfe memurunun kont· 
rolundın kaçırabilmlotlr. 

Bunlar umumbıneler arasın · 

da dolae1rak Bayrlyentn ev· 
den bir bahane Ue çıkm1111nı 

beklemekte lmleler. 
Saat 23 de bekledikler( ol· 

mue ve Lıyriye bakkaldan bir· 
fey almak için evden çıkmı'ftır. 
O ıırıda Osmıu; kadının Gze· 
rtae Nldırmıt ve iki koluna 

t•ltarak arkaeına luvırmıf, bu 
euretle kadıoı kendisini milda· 
laa edemlyecek bir hale sok· 
mue, ondan sonra Muhiddin 
ceblodekl bıçeğı çıkarıp Bay. 
ılyeye ııaldırmıthr. Kadın bir 
taraf tan letimdad ederken Mu 
hlddln de bıçağı kadının ha· 
caklarını bıtmb çıkırmağa baş 
lamıştır. 

Kadının şaryanl1rı bıçık d1r. 
heleri y6z0nden keellmf o ve 
kadın yere yıkılmııtar. Kadının 
ağır yaralandığını gören Mu. 
hlddln ve 011man yeti ten polle· 
ler tarafından yıkalınmıtlardır. 
Kıdın hemen bir kllfnlge gö· 
Ulrülerek operatör tarafındın 

keellmft olan şıryaoları dikil· 
mittir. Bu euretle hayata kor · 
tarılan kadın; dün mOddelu· 
mumi tarafındın haetaneye kıl · 

dmlmııtn·. Zımannıdı kan da· 
marlarının dtldlmeelle kadanın 

bayatı kurtarılmııtar. 

Tahkikata yar müddeiumumi 
( Müddeiumumi muavini ) bay 
Orhan yapmıt ve ııuçlular dün 
adllyeye verllmfetir. Sulbceza 
hakyerfnde lfıdelerl alındıktan 

ıonra iki eoçlu hakkındı da 
tevkif karerı verllmlttl;, 

4 Sa~ 

Sakarya - Y ıldırıJJ) 
·berabere kaldılar 

- Baştarafi 2 inci sahifede
kolaylıkla durduruluyordu. 
Nihayet Sakarya, takımında 
değişi klik yaparak kuvvetini 
hücum hattına verdi ve bir 
arahk Yıldırımlılar uzaktan 
bir şütle galibiyet sayılarını 
yaptılar. Bu gol Sakarya ta
kımını biraz sarsmakla be
raber kendilerini ikaz ede
rek çahşmağa sevketti. Bu 
slrada Yıldırım aleyhine olan 
bir penaltıyı kalecileri kur
tardı. Oyunun son kısımla· 
rıoda Sakarya çok çahıma
ğa mecbur kaldı. Fakat kar· 
şı defansınln gayreti Sakar· 
yaya gol fırsatı bırakmıyor· 

du. 
Nihayet Salihettin'in bir 

sol şutu Sakarya'ya beraber
liği kazandırarak oyunda bir 
beraberlik teessüs etti. Bun
dan sonra her iki tarafın 
gösterdiği gayret semere 
vermeden oyun böyle 2-2 ve 
beraberlikle bitti. 

Her iki takımda nazarı 
dikkati celbeden kıymetli 
istidatlar vardır. Sakarya'nın 
soldan itibaren sol iç, sağ iç 
hücumcularile santerhaf sağ 
haf ve bilhassa sol beLleri 
çok iyi oynadılar. Yıldmm'a 

gelince: 22 oyuncunun içinde 
en fazla enerjisi olan takı
mın sol açığıdır. San ter haf· 
)arı, kalecileri sol içleri iyi 
idiler. Velhasıl her iki ta
kımda yarın için kendile
rinden ümid beklenen oyun
cular gördüm. 

Yeni Gediz bölgesinin bir 
noksanı vilayet içinde yalnız 
iki spor kulübünün mevcud 
olmasıdır. Kaza takımlarının 
her hangi bir sebeple likle
re girmemeleri spor hare-

ketlerinin durmasını ve binne
tice gençliğin atıl kalmala· 
rını amil olacaktır. 

Bu endişe ile memlekette 
üçfincü bir kuliib kurmak için 
gençliğin spor hamilerinin 

yardımlarına sığınmalarını 

tavsiyeye değer görürüm. 
Manisa spor alanında ge· 

rek sporcu balkın ve gerekse 
maç yapan gençlerin göster-

dikleri spor terbiyesi •: 
gelmekliğim dolayısile b:

0 
karşı yaptıkları muaoıele bol 
ve ikinci başkan ile futrb 
başkanının ve iki k~ ~o 
idare heyetleri üyelerııtl ~ 
samimi hareketlerinden ~o e 
memnun kaldım . Kendilerıll 
teşekkürü borç biliriDI· . 

Ö . ·ırlfl 
Alımeı Jz~ 

öztflrkçe: 

Her gilıı 
Beş keliıne yazıyoruı 

-33 -
1 · Fıkra - Bölek 

2 - Anlatık 

Örnekler: d· 
1 - Kanunun ikinci 111~ 
desinin üçüncü S6 r 
ğinde 

1
,. 

2 • Y azanızın SOD 86 
~nde ~ 

• I• 
3 - Hoca Nasrettıo 
hangi anlatıklarını dab' 
çok seversiniz? 

2 - ~eragat - Özgeçi . d• 
~rnek: Yurd işlerıO clı' 
Özgeçi ilk şartlardıO 

3 - Fikri takib - Gnderf' 
Örnek: Güdergesi oh•••• 
yan adam, hiçbir iti bl. 
şaramaz. 

4 • Davet - Çağrı 
Davetname - Çağrıb~ ~ 
Med'u - Çağrık, ÇıJfl 
Örnekler: ·~ 
1 • Yarın akşaoı 1 1 
kaç Çağrılık yoU~dı~ 
2 - Dün akıamkı P ,. 
Çağrısında bulundu• 

mu? 1~ 
3 • Yarınki biiyük •6..,.
ne Çağrılı (Çağrık) 
sınız? 

S - Ziyafet - Şölen 
~ - d~ 

NOT: Gazetemize göo 
1
• 

f'OI rilecek yaı.ılarda bu ke 1 ıl• 
lerin Osmanhcaları ku11•0 

mamasını rica ederiz. 

Ibrahim Tııli 
41 

Birdenbire hasıaJııll ,ı 
Ankara - ikinci 1,f 0 Jiı 

müfettiti Bay lbrabidl '.,, 
ansızın hastalanmıı:NOllll0 

hastanesine kaldırılDI~ 

lzmir Muhasehei Hususiye Modtıt' 
lüğünden: 

Bedelt 
eıbıkı 

Lira 
30 Burnavı akkaı ıoka~ı 19 ou. la hane 
35 M » .. 24: .. " 

200 İklçeımellk caddeııl 202 .. halkevl ,ti 
1 blO Yukarıda yerleri gösterilen lderef hueoelyel vlllyete ı ' 1 ıql' 

1,6,935 tarihinden itibaren :n,5,936 tarihine kıdar bir 11 
"' 

kiraya verilmek Ozere uzıtalın artırmaya letekll lçıkmad•A•;ıt 
bir ay içinde kirayı verilmeel ooanmıetar. leteklt olaolır•01 ,,dır 935 tarihinden 23,7,935 tarihine kadar encftmenln ıop ',11,.· 

pazarteel ve pertembe gOnlerl ıaıt 9 dan 12 ye kadır 1 IJİr 
cıkları d~pozlto makbuzlara veyahut bınka mektublar1 11~ 1 
ilkte encftmenes mOrac11tl111. ~ 

lzmir Muhasehei Hususiye ~uı.Jd 
lüğünden: 

Kapı numaraeı 

31,33 Palıucılarda acem hanı arkaıundı 
Kıymeti mohımmeneei 400 liradır. 191'1 

ldırel hu!loelyel vlllyete ah Palıncılar çaroıaında ıcell'11.;, 
arkaeında fevkani •e tahtını bir dGklı:Anın mGlklyetl ". 9S~ ,,..., 
ğından bedeli defateu tenfye edilmek ftıere 21,bal _..,,. 

ıos' ,. tarihinden itibaren 20 gftn mftddetle mOnak11aya koou 1 ~ 
MGnakaea kalmeelnl görmek lstiyenler hergGn Mubaaıı~ ,.,• 

Quelye mftdOrlftğClne ve pty eürmek letlyenlerln de lbıle ıf 1' 
olan l l,temmuz,9!15 tırlhll pertembe gGnG ııaat 9 d•0 

.,.,... .. 

kad1r deporho mıkbazlarlle vryahat banka mektublartle se' 
encGmeol vlll7ete mQracaatı.rı. J 


