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"Kızılay,, cemiyeti, Cumuri· 

Yet devrinde yoksullar, ana· 
sız, babasızlar irin 3 717 208 
ı· ~ ' ' •ra harcamıştır. 

=::::::::::::::::::::--------------------

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Savaş alanında, kun ve ateş 

içinde yanı haşı11da yer alan 

ve seni koruyan "Kızılay,, ı 

bulursun. 

~------------------------------- Perşembe - 27 Haziran 1935 Fiab (100) Para 
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l\ralın y;;;~i;;;~;;
0

dönme- y evtiç 
1Sayla~Vİ~;mB;İdvin'ı· 

Nede11 istifaya 

sini Ingiltere de istiyormuş :~~~~~0.?.~m:::. sorguya çektiler 
\1 tı raddan ltaber veriliyor : ------~----

nao istan' rla Fransız dilile çıkan gazeteler, Yunan Bay Yevtiç'i istifaya mec· Ingiltere başbakanı, deniz uzlaşma
bur eden sebep, Kral Alek-

CU mu rl uğo n U D can çekiştiğini yazıyorlar sandr'ın ölümünü hazırlamış SIDI İzah etmek istemedi 
1•1'ıabuı 27 Ô olan kimseleri kendi kabine· dtıa b ( zel)- Atina- lngiltere ile Almanya ara-
? aber veriliyor : sine almaktır. Bunu, Hırvat sında husule gelen deniz 

Yet:~ldci~~ner Cumhuri- ıaylavlarından Paniç söyle- uzlaşması siyasal durumu çok 
ti. b artısı lideri Kafanda· mit ve lskopçinada Yevtiç'e değiştirmiştir. Avam kama--.., rar' '•l J.o lle hareketinden ev· karşı tiddetli hücumlarda raıanda bu uzlaşmaya dair 
bir 111 ll~radan gizli ve önemli bulunmuştur. söz söyliyen başbakan Bal· 
~Plt e ~up almııtar. Bu mek· devin'e muhtelif saylavlar 
~-- 'd rıl Jorjun Yunanis- Mahkôm sualler sormuşlardar. Baıba· 
~ 1ct 6neceğinden bahıe- kan : 
fiıclee e idi. Siyasal maha- Rum Metrepolitleri - Düıünmeden suallerinize 
ftıac1,~6Ylendiğine göre, Ka- Q O ed•td• cevap veremiyeceğim. 
•t111İf 1 

te Kralcılara iltihak 8 rg n 1 1 
Demekle iktifa etmiı ve 

~,/e Pariste Kralla gö· lıtanbul 27 (Özel) - Eski fazla izahat vermekten çe· 
~ti re karar vermiıtir. takvim mes'elesinden dolayı kiamiştir. 

Ilı d~~I ve Selinik'te Fran· kilise mahafilini alt - ilıt 
'Y._.,. e çıkan gazeteler, eden ve Senainod meclisince 

••taa'daki cumurlugvun mabku·m olan do··rt Yunan 
Aıinada ılliize Parkı 

nin Yunanistanda olduğu laka Yunaniatana dönmüı MetrepoJidinden Filorine pis· 
~l gibi tatbik edileceği Paris- bulunacağı ve bu mlinase· ikoposu bir manastıra kapa· 
r ten haber veriliyor. betle Atinada büylik ıenlik- tılmış ve diğerleri muhtelif 

" l'rı11a K 
'°'il Çelci ~. ralı Jorj 
"'"dili •. •tıııni ve general 
~ d~ 111 krallık hakkın· 
t11... •1e • 
"""" 

91
Dden ıonra du· 

)OtL ÇoJc d • • t' • • • 
~t. erıı ıgını yazı-

lı- lıt,,b 
'\tl) Jor·'l 27 (Ôzel) -
~I il t•lıt Jun, tekrar Yunania-
e.: •na d.. . , 
... 'de in . onme11 mes e· 
~diii Kılterenin rol çe-
1o-,, ı:e. kralın avdetinden 

lıltere kanun esasi-

~-k~ellıİ kleri 
etınek 

~t· istiyorlarmış ....... 
0 

*'•da laıeteleri, Asayayı 
ltttOdolcaı IÖaıilil bulunan 
~~'-lb•lc a~? kemiklerini 
~ )0111111 çın 6zel bir ko· 
~ '-h1111 toplanmak üzere 
--~0111 y~azıyorlar. Bu ko· 
>e ''-•t e~an hilkfimetine 
.h iti . ecek ve Türki-
~~ llez:e: için hlikfimeti

'-"ıaıaı D e teıebbiiaatta 
aıını iıteyecektir. 

\t\ l\.as;;. 
"'" 65 •~'çeciı lira çalmış 

~illd. erde Osmaniye cad
~ "" illa 'f ıtı.L 1'1&1 •• Dı •turacı Akse· 
"'~L. ""Y•D "I 
' "''•na . og u Kazımın 
l'ıt, •n aıren meçhul bir 
~)ı ahtar uydurarak 
~ açaııı .. 
~ ' •it ve ıçınde bu-

~İt aııı beı lira para 
ttı Cep •••tını çalarak 

t, Hınız zabıtaca 
tad11. 

Krahn 2 EyliUe kadar mut- ler yapılacaj'ı söyleniyor. adalara sürglln edilmiştir. 

Fransız f ranğıiıı 
Fazla dnşmekten kim 

kurtardı 
Paris - Amerika Hazine 

Nazırı (Morgen Tav) Fransız 
frangının fazla düşmesine A· 
merikanın mani olduğunu ve 
bunun, Fransaya bir yardım 
olmak üzere yapıldığını söy
lemiı, ancak bu yardımın 
teknik usullerini ifıa etmek
ten çekinmiştir. 

Mantarcılık 
Halil oğlu Hüseyin'in otuz 

lirasını mantarcılık suretile 
aşaran Kula'b Nuri zabıtaca 
yakalanmıştır. 

-~~---------~ Fuad Yurddaş 
Nnfus genel direktörn 

Jı~ _ oldu J ......... ~ 1 _ 

Bay Fuad l'urddu~ 

Ankara 27 (Özel) - ı~mir 
hukuk itleri direktörü Bay 
Fuat Yurddaı nüfus ıenel 
direktörliliilne adanmııtır . 
Tayin emri buriln bildirilmiı· 
tir. 

Gnzelyalı'da bir kaza oldu 

Bir otohüs,Ilhay lık 
otomobiline çarptı 
Müsademe şiddetli oldu, otobüs için
de bulunan yolcular çok~ korktular 

"Müsademeden sonra alınmış iki fotograf 

Oan saat 12,30 da Gazelyalı 
tramny caddf'ılnde Ubayhk 
(VUAyeı) otomobili ile bir oto 
boa arasında çarpııma olmuı 

ve otomobil parçalınmııtır. 

Y ıpllğımız tahkikata göre kazı 

ııôyle olmootor: 
İlbay Gennal KAzım Dlrlk; 

öğle flzert İlbay konağını git· 
tikten eonra otomobil, benzin 

ılmak için Giizelyılı'da poll11 
karakolu Uerlılndekl benzinci· 

oJn bulunduğu yere göHlrOI 

mtıııtOr. Benzin konduktan 

ıoora ııoför bay Zeynel otomo 

bili tekrar ilbay konağını gö 

ttırmek Gzere hareket ettlrmlı· 

tir. O ıırada konaktan Gazel· 
yıla 'ya gelmekte olan Ye ooför 

be7 lıll'Dia ldarelladıkl 419 

sayılı ot<'büe çok hızla ilerle 

mekte lmlo. Şa<ör bay Zeyntl; 
otomobtll yolun ıol t1rafından 

ııağa geçtrmt k ve Hğ taraftan 
yGrfttmek lelemlı, yol ilzerlnde 

bir knla çlzmlotlr. 
Otobfle çok hızh Uerledit,i 

için aoför bay Ali; birdenbire 

otob«laft yolnn eeğından soluna 

doğra enrmrğe başlamıı ve 

yanlış bir mane na yıpo.ııştır. 

Bo yOzden otobüı-; llbayhk 

otomobllioln ıol ff'oerl hlzatııo· 

dın makineye tlddeıle çarpm11ı1 

ve makine aktıamını tamı1men 

bozmuı, içeri çökUlrmftıt Dr. 
Şoför bay Zeynel de ıyığından 

haf lfçe yaralanmıotar. OıobGete 

bulunan yolcular çok korkmuo 
lar ve ba~ırrnıA• batlımıılar· 

- Dewımı d6rdüncD tabi/ada-

Bay Baldvin 

Istanbul 27 (Özel)- Lon· 
dradan hab~r veriliyor : 

Kızıfay 
Garden partisi bu 

akşam 
Kızılay Karııyaka ıubesi, 

Karşıyakada iskele gazino· 
ıunda Kızılay adına bu ak-

fam bir gardenparti vere
cektir. Gardenpartinin neı' -
eli ve eğlenceli geçmesi 
için lizımgelen tedbirler alan· 
mıştır . 

---··---
Gomoş lira 

Acaba kalp mı? 
Karşıyaka'da Bostanlı kö

yünde oturan Siirmene'Ji 
Mustafa oğlu Salih, Kadir 
isminde birisine olan bor
cuna mukabil bir gümüı lira 
vermiıse de bu paranın kalp 
olduğu iddia edilmiıtir. Za
bıta tahkikata baılamıftır. 

•• 
Yaralamış 

Kahramanlar mahallesinde 
oturan Mecid oğlu Yusuf ile 
Osman oğlu Feyzi araların
da kavga etmişler, bu sıra· 
da Feyzi yerden aldığı bir 
taıla Yuaufun baıını yarmıı· 
tır. Feyzi yakalanmııtır. 

••••• 
işler yeni safhaya girdi 

Fransa lngiltereye 
bir nota veriyor 

Londra'da verilen kararları tatbik 
edip etmemekte Fransa serbesttir 
lstanbul 27 (Özel) - Paris

ten haber veriliyor : 
Fransa hükumeti; lngilte

reye bir nota verecek ve 
Flandenle Lavalin Londra 
seyahatanda konuşulan siya
sal mes' eleler etrafında her 
iki devlet diplomatlarının 

vermiş oldukları kararları 

tatbik edip etmemekte Fran· 
sanın serbest olduğunu bil
direcektir. Franaa, bu nota
da lngilterenin aldığı son 
durum münasebetile teeulir 
duyduğunu da ilive edecek
tir. 
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<"alllfe 2 (UluıalBlrllk) 
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27 Haı.ir•~ 
Uzak şarkta Çin • japon çarpışmaları ı 

Japonya; fırsattan istifade 
- -

. IAL.AHATTi~ 
Çini yutmak istiyormuş! 

• . Japonya: 
• 
ıç 

Baypin - Teçin 
Moğolistandaki 

mıntakasını işgal edince 
nüfuzu artacaktır 

Şangbay • 31 Mayıs 
Japon ordusu general 

Son • Yon - Zin müfrezelerini 
dağıttı ve Son - Hova şeh
rini de topa tutmakla bırak
mıyarak bütnn Baypin-Ten
çin mıntakasını işgal etmeğe 
girişti. 

Mayıs 30 da Japonlar He· 
ıey viliyetinin merkezini 
sardılar. Bu muhasaraya pi· 
yade, topçu ve zırhla süe) 
takımlar iştirak etli. Japon
lar bir ültimatom vererek; 
general Coy-Son-Çey kuv
vetlerinin dağılmasını, bütün 
kuzey Çin'de Gomindan par· 
tisinin Jiğvını, Beypin ve 
Senzin vilayetlerinin askeri 
bitaraf mıntaka haline ko· 
nulmasını ve kuzey Çin'de 
sağlam bir hükumet kurul· 
masını istediler. 
-Çin bu ıa'rtları reddederse 
Japonlar vaziyeti korumak 
için kendi bildikleri gibi ha
reket edeceklerini söylediler. 

Resmi Çin dairesinde bü
yük bir endişe hüküm sür
mektedir. Hobey vilayetinin 
idare merkezi Tenzin'den 
Baödin fo ıchrine taşınmıı· 
tır. Kuzey Çindeki Japon 
kurmay reisi Albay Sakay 
beyanatında; Japon asker ve 
uçaklannın yakında Kalf ana 
doğru yürüyeceklerini ve 
Çin'de Japon siyasasının ta· 
bakkuku için bütün tedbir· 
lerin 'alınacağını bildirmiştir. 
Şimdi Mançukoda teftişte 
bulunan ja pon süel bakanı 
ordunun yukardaki ültimato
munu tasvip etmiıtir. 
Şanghayın doğu kaynak

larından alınan haberlere 
göre, Japon ordusu Alman 
faıizminin süel hazırlıklara 
dolayısile vücude gelen ar· 
ııulusal durumdan ve garp 
devletlerinin Çin'de hareket· 
sizliklerinden istifade ederek 
kuzey Çin'in Mançuko dev
letine katılmasına çalıtıyor. 

Baypin • T ençin mıntaka
sının iıgali iç Mongoliıtan
da da Japon nüfuzunu art
tıracaktır. Bu yeni ilhakın 
amacı dolayısile Japon dış 
itleri bakanı Hirota dışarı
daki bütün Japon oruntak
lanna bir tamim göndermiş 
ve kuzey Çin'deki vaziyet 
vaziyet dolayısile Avrupa 
Amerika devletlerinde mey· 
dana gelecek anlaıamamaz
lıkları izale - için tedbirler 
ılınmasını rica etmiştir. 

Yukandaki haberler üze
rine Pravda'nın 2 Haziran 
tarihli sayısında ıu baı yazı 
çıkmııtır." 

Japonya ordusunun Bay
pin • Tençin mıntakaıına 

taanuzunun, lngiltere ve bir· 
leıik devletlerinin kat'i mü
dahalelerile 1933 de önüne 
geçilebilmişti. O vakıt Japon 
ordusu Çinlil~ri Tango mua
hedesini imzaya zorlayarak 
Hobey ve Çehar (Mongo
Jiıtan'da) viliyetlerinin as
kerden boşaltılmasına ve bu 
villyetlerin bitaraf hale kon
maaına muvaffak olmuftu. O 

Japon 
ısteğile Baypin-Tençin mın· 
takalarından da Çin asker· 
leri çekilmiıti. Binaenaleyh 
kuzey Çinin ekonomi ve si· 
yasa bakımından önemli vi· 
llyetleri Nankin hükumeti 
nüfuzundan çıkmıı oluyordu. 
O zaman meydana getirilen 
bu ~bitaraf mıntaka şimdi 
Japonlar tarafından iıgal 
edilmiıtir. Mançuriye ve Mon· 
golistanla Çin arasındaki 
arahk saha ortadan kaldırıl· 
mııtır. 

Şimdi buradan Japonya· 
nın tecime) ve siiel kuvvet· 
leri bütün kuzey Çin elleri
ni uzatacaklard11. Bitaraf 
mıntakaya japonyadan güm
rüksüz milyonlar değerinde 

mal gönderiliyor ve bu su
retle bütün kuzey Çin Ja· 
pon mallarile doluyor ve bu 
suretle de baıka ulus teci· 
menlerinin buralarda Japon
lara karıı koyması imkansız 
hale geldi. 

Japonların bu mıntakaya 
bilhassa çok mıktarda afyon 
ve müttakatı göndermesi en 
ziyade dikkati çeken birşey
dir. Japonya, Çinin bu kıs· 
mındaki iki senelik istila ha· 
reketlerinde gerek Çin zen-

tunklarr 

ginlerinden, gerek Çin me· 
murlarından kendisine çok 
yardımcılar buldu ve kuzey 

Çinde Japon kontrolünü temin 
etti. Binaenaleyh timdi artık 
Mongolistanın Çihar viliye· 
ti de ele alındıktan sonra 
Sovyet birliğile anlaımıı bu· 
lunan Mongoliıtan Halk cum 
huriyeti de tehlikeye girmiş 
demektir. 

•Japonya kuzey Çin'de iki 
amac güdüyor. Birinci plinda 
Çihar Soyon vilayetlerindeki 
bütün Mongol kabilelerini 
birleıtirerek büyük bir Mon
gol devleti tesis etmeği 
kuruyor. Bu devlet Mançuko 
imparatorluğuna tabi ola· 
caktır. Japonya burada bir 
çok bava merkezleri yara· 
tacaktır. ikinci plinda ise 
Japonya ile Çin arasındaki 
bütün siyasi mes'eleler var
dır. Baypin • Tençin mınta
kaıının iıgali ile de kuzey 
Çin'deki bir çok mühim de
miryol hatlarının murakabesi 
Japonya eline geçiyor ve 
ona ileride Sovyet'lere kartı 
giriıeceği bllylik iıtirateji 
savaıına hazırlanmak ıçın 
mUhim dayanma !JOktaları 
veriyor. 

•••• 
Kızılay 

[ Kızılay haftası münase· 
betile açılan yazı müsabaka
sında kazanan yazılardan ) 

Analar, babalar, kardaılar; 
Bugün çok sevinçliyim. O 

kadar ki, sevincim belki he· 
pinizinkine bedeldir. Çünkü 
bugün Kırmızıayın birbirine 
yaklaşan kolları arasında 

barınan yoksul kimsesizlerde 
sevinlidir. O Kırmızıay; ki: 
Milletinin uğradığı uf acık bir 
felakete yetiımek için kanat· 
lanmış bir tayyare olur. Ölüme 
yaklaşanları eUerinden tutar 
kaldırır. Ölümden uzaklaştı· 
rır. Bunlar gene biziz,, dir. 
O halde görüyoruz ki Kır· 
mızay bizim için didiniyor. 
Buna karşı bizler bu hayır 
cemiyetine hiç bir zaman 
seyirci kalmamalıyız. Hepi· 
mizin yapacağı ufak ufak 
yardımlarla bir çok hastalar1 
iyi etmiş ve daha bir çok 
faydalı işler görmüş olacağız. 
Yalnız bundan sonra Hilili
ahmer bayrağı altından ge· 
çerken göğıOmUzü kabarta· 
cağız. Çiinkü: O bayrağı 
yaptan yalnız ıizler değil. 
A711i zamanda bweriL 

Posta 
Pulundan iki dev 

Jet ar~ında ih
tilaf çıktı 

Paris gazetelerinde okun· 
duğuna göre, posta mes'e
Jesinden son günlerde Maca· 
ristanla Çekoslavakya ara· 
sında bir ibtilif çıkmıştır. 

Bunun sebebi, Macarista· 
nın çıkardığı bir seri pullar· 
dır. Bu pulların üzerinde, 
(Macaristan için adalet) cüm· 
lesi vardır. Çekoslavakya; 
bu pullarla pullanmış olan 
mektupların; Çekoslavakya 
postahanelerince kabul edil· 
miyerek geri çevirileceğini 
Macaristana bildirmiıtir. Bu 
bildirim üzerine Macaristanda 

25-30 santimlik pullarla pullan
mış mektupları kabul etme· 
mek suretile mukabelede bu
lunacağını haber vermiıtir. 

ihtilaf, gittikçe büyüyor. 

yeti, yaıaıın Gazi ve Türk, 
yapsın Kırmızıayımız. 

F ev.zipaıa mektebi s. 3 
talebeıiaden 269 T&r-
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ı d k l. . d. etett· 
Şövalye; sağında ve so un a ra ıçenın ne ıın . ·,, 
sabaha kadar bir şimşir ag"acının·dihinde eğleonııştıırı 

Bahçe kapısına giden dar 
sık ağaçla yola girdik. Ka· 
fam alt-üst oldu; beman ge
rideki nedimeye döndüm. 

özUlrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-36 -
1 - Makale • Betke 

Örnek: Tan· gazetesinin 
ikinci Betkeleri her va· 
kit iç iılerinden bahse· 
der 

2 - Mahrum - Yoksun 
Mahrum etmek • Yok· 

"' .. . bUO I 
- Kuzum ·dedim· gözle- Bana evvelce Luız 

rim kararıyor. Kollarımdan söyledi. oıd' 
tutunuz! Birgün bahçede b;' ve· 
• Tuttu, tuttu amma, piıman yüzüyormuı. Kraliçe ; ire" 

oldu. Çünkü beni kucağına nedik' e gitmit imiı "e 1 

aldığı vakit benim gözlerim yahnızmış. de b'' 
kararmak değil, bilikiı ay- Bir aralık, pencere ailıi 

1 K J örtlr ,-
dınlanmı1tı.. yal meya , ra ı g b ~ 

- Yapmayın! olmuş ve hemen, a ,rl' 
Diye bağıracak oldu. Di· merdivenlerinden sıçr~~ 

ğeri de gülüyordu, fıkır kaybolmuı, , kendi da• 

fıkır bir gülilı.. kaç~.1':· . v. alı•~ 
Uzatmıyalım sözü: Luızın dedıgıne b ıf 
Biri sağ kolumda, biri sol bir aralık oda kapıııo•ı;_.., 

kolumda, bir şimıir ağacının ğinde bir gürültü do ıfo• 
dibinde iyice eğlendim. Ateı Çevirmiı baıını, b~klll lı fi 
gibi, kraliçe gibi kızlar bun· Hah kapı pe.rdesı a:, f 
lar! ikisi de yenilerden. Ya- Kral, mütebe11ımaae Si~ 
kında size takdim ederim. kilde ayakta duruyor. sundurmak 

Mahrum olmak • Yok- Bu meı'ele burada bitti? ki de çırıl • çıplak.. ~I· 
- Ya kralla olan gaf! - Aman Haımetpe••l,j sunmak 

Örnekler: 
1 - Kaç zamandır sizin 
Y oksunluğunuzu çekiyo-

- Ha; ona geçelim: Diye bağırmış v~ oe ;,I 
Benim Lüiz, galiba, krali- du ise, bir elbise ile 

ruz. 
2 - Bizi güzel yazıları· 
nızdan Y oksundurmayı· 
DiZ, 

3 • Güzel yazılarınızdan 
Y okıunuyoruz. 

çe ile olan maceradan iyice mış.. ~ 
içerlemiı. Çünkü herıeyi bi- Kral kahkahalarla ~ 
liyormuş. Meğer bizim çap· yormuş. Yavaf y~v~fı .~ 
kın kral da Lüize, zaman kuı ürkütmemek ıçıDı i;J' 
zaman dostluk göstermiı. larının ucuna basarak 

3 • Feıat • Bozut 
Müfsit • Bozutçu 
Örnekler: 
1 • Halk arasına- Boıut 
sokmak 
2 • Bozutçuluk etmek 

4 • iddia - Sava 
iddia etmek - Savamak 
Dava • Dava (T.Kö.) 
Örnekler: 
1 • Boı Savalarla vakit 
kaybetme 
2 ... Herkeı bot Savada 
bulunanların 
kaçar. 

5 Cebbe • Yöney 
Örnek: Yatak 

yanından 

odanız 

evinizin hangi Yöneyin-: 
dedir? 

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

Bornova 
Ekmekleri çok esmer 

~ıkıyor 
Bornova'da çıkan ekmek

lerin, lzmir ekmeklerine gö
re, çok farklı ve adeta iz. 
mir'in ikinci nevi ekmeği 
gibi esmer olduğu idareha
nemize bildirilmekte ve ti· 
kiyet edilmekte idi. 

Dün, Bornova' dan idare· 
hanemize bir parça ekmek 
getiren bir zat, lzmir'in ek· 
meğile yan yana koyarak 
aradaki farkı gösterdi ve 
lizımgelenlerin nazarı dik
katini celbetmemizi rica et
ti. Kendi gözlerimizle gör
düj'ümüz Bornova ekmekle
rinin, calibi dikkat bir ıe· 
kilde hileli çıktığı anlatılı· 
yor. Bornova Şarbayının bu 
işe önem vermesini dileriz. 

lzmir Defterdarlığından : 
l11isinin kaçak tütün para cezaıile vergi borcundan öt&· 

rü haczedilen Bornovada çay sokağında kiin 18·20 sayılı 
bina tarihi ilandan itibaren 21 giin müddetle müıayedeye 
çıkarıldığından almak ve pey sürmek istiyenlerin defterdar· 
lık tahsilit kalemine gelmeleri. 12-17-22-27 (1705) 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi 
Baştababetinden : 

Hastanenin senelik ihtiyacından yevmiye 1 ili 30 kilo süt 
ile 1 ili 20 kilo yoğurt, 1 ili 25 kilo et, 1 ili 40 kilo ek· 
mek, 1 ili 25 kilo taze sebze ve meyve ile senelik 35 ton 
kok kömürü, 3000 kilo pirincin açık eksiltme suretile ve 
600 kilo sabun, 5000 kilo kepek. 3000 kilo arpa, 3700 kilo 
ıaman, 500 kilo soda, 1300 kilo teker, 300 kilo buğday unu 
150 kilo pirinç unu, 100 kilo zeytin, 400 kilo kuru faıulya 
1 O ton odun, 200 kilo mercimek, 200 kilo nohut, 2000 kilo 
ağaç kömürü, 25 kilo çay, 100 kilo tomat salçası, 300 kilo 
tuz, 300 kilo makarna pazarhk suretile satın alınacağından 
isteklilerin şeraiti anlamak üzere hergün Tepecikte Emrazı 
Sariye hastanesi idaresine ve süt, yoğurt, et, ekmek, taze 
sebze, kok kömür ile pirincin kat'i ihale günü olan 2 ·Tem
muz 935 Salı giinü 4aat 10 de ve sabun, soda, şeker, un, 
pirinç unu, zeytin, kuru fasulya, mescimek, nohut ve çayın 
9 Temmuz 935 Sah gOnll ıaat 10 de ve kepek, arpa, sa· 
man, odun ataç kamnrn ve tomat salçası ve tuz ile makar· 
nanın 16 Temmuz 935 Salı gOnl ıaat 10 de lzmir ııbhat 
m&dilrlllil biaasıacla toplanan komiıyona mBracaatlan . 

ye girmit .. 
Ltıiz; ,iJ' 
- Ben de diyor, 1 

yordum.. Bana; . .,,,1 
- Matmazel L8iJt 1 

nızdan mı kaçıyorsuoof 
Dedi. Ben de; .,
- Hayır Aıalet-•P. ~ 

zuruauzda şu peri .. •~ 
fetimle bulunmakt•O ~ 
yorum.. Mnıaade bu.~ 
giyineyim ve emirler• 
leyeyim.. .;',, 

Dedim. Fakat beD r ~ 
söyler söylemez.. ~r~ 
Afrika kaplanı gıbı 
öyle bir atıldı ki... de" V 
Ağacın altındakıler 

ri bağırdı: . it ~ 
- O da bizden ıot ~" 

sene delikanlı! Y •!'~,ı· 
Diğerleri de bagıt 
~ Yaf8sın Kral!. / 

- Arka1• .,ot 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkla" 

Mntehassı•• ~· 6' 
IJ..inci Beyler Sokal' 

Telefon 3452 

Ulusal 

Birli1' 
Ctındelilr. ııiyaeal ,,.-ı• tftJI 

Sahibi: Haydar Rür" 

Neıriyat mildllrl: 
Hamdi Nashe' . 

Telefon: 27?
6 i"' 

Adres : 1z112ır 

Beyler sokaiı 
Abone şartları: ~ 

700 kuruı seoeli ~ 
400 • altı af 

ilin şarıl~ 
Resmi iliiılar i~ :;L 
Maarif cemiyeti t 7 

bOrosuna müra~ 
melidir. 



-------------(.ı...U_l~B;;.;;l;,;;rli;.;;;;k;,c..) --------:----- 27 Haziran 93! 
Olivier ye şüreka· Fratelli Sperco Vapur Acentası 

-. S.laH-.,.s 

L• • ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
Si ımıtet vapur u ORESTES " vapuru 26 haziranda gelip yükünü boşalt-

acentası tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 
'' UL YSSES ,, vapuru 29 haziranda 4 temmuza kadar An

Cendeli Han. Birinci kor- vers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
don. Tel . 2443 yük alacaktır. 

Tbe EJlerman Lineı Ltd. u ORESTES,. vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
" THURSO ,, vapuru 25 Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanlara için 

haziranda Hull, Anvers ve yük alacaktır. 
Londradan gelip tahliyede SVENSKA ORIENT LINIEN 
bulunacak ve ayni zamanda " ROLAND ,, motörü 25 haziranda Hamburg, Copenbage, 
Londra ve Hull için yük Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandinavya liman
alacakbr. 

larına hareket edecektir. "ROMELIAN,, vapuru ha-
ziran sonunda Liverpool ve " SMALAN D ,, motörü 8 temmuzda Hamburg, Copen-
Svveoseadan beklenmekte- hage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya 
dir. limanlarına hareket edecektir. 

Not: Vurut tarihleri ve SERViCE MARITIM ROUMAIN 
vapurların isimleri üzerine 

Garbi Akdeniz irin ayda bir muntazam sefer 
değişikliklerden mes'uliyet T 

kabul edilmez. " PELEŞ ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
• Malta, Marsilya, ve Barselon limanlarına hareket edecektir. 

Kitaplarınıza GO.zel Bir NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer Cilt, Hatıralarınıza Şık 

" RINOS ,. vapuru 18 haziranda lzmirden doğru Nevyork 
Bir Alh4m, Ve sair 

için yük alacakbr. 
Cilt işleri Yaptır· Yolcu ve yük kabul eder. 

mak isterseniz : Hamiı: ilandaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerden 
• ıYENı KAVAFLAR • Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Çarşısında 34 Numarada Fazla tafıilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

· · Ali Rıza - · 
MüceJlitbanesine uğrayınız. 

tirketi binaıı arkasında Fratelli Sperco acentalığına mliracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

-DAoA 
laka (Okamentol) 

lJksflr~k ~ekerle· ~ 
rini tecrObe edi-~ 

~ 
~ 

Taze temiz ucuz 
il il.; 

Her tnrlo tuvalet çeşitleri 
BiRiKTiQEN 

:Q 

niz •• 

IIamdi Nüzhet ...., 'C2Al-tAT~bDb0 
r!Uıiiffi11111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ N. V . Sıhhat Eczanesi 

Is MeŞlhlQJlır § vv. F. u. Van 
B fferihisar ve Kara koç ılıcaları Der Zee 

Q.) 

> 
Q 

Başturak No: 37 

~ • 111111111111111111 ~ 111111111 1111111!1 !11111111111 111 111111111111111111111111111111111111111111111 ı • 
& Co. 1 •AÇDLDDm 

~ l(,Ç•bılıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferihisarın 
~ tn '~ koç ıhcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. 
~ h:~· ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa 
~ İıti," d ve bıvıliıi halkınan senelerden beri tecrübe ve 
~ S.\k elerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR
~ fİf ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine 

~ DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE ~ ~lzmır yun mensucatı~ 
vePıırjen ~ahapın: !Türk Anonim şirketi! 

~ \~tren banyolar olduğu sabit olmuştur. 
~ fe !ca olarında mevcut kimyevi maddelerin 
~ &.. 

11111 bir tahlilden sonra elde edilen neticeyi aşa· 
§~·Ya 
~ ~. Yazıyoruz : 
§......:...._•lllu11en· k' - k'b' ~ ............;;: ın ımyevı ter ı ı 

~ G Birlitrede 
~ c: ~a 2, 170 Gram Kılor sodyom 
~ GI 0,300 " Kıloruptazyom 
~ GI Mg 0,100 ., Kılorumağoezyom 
~ 

4
Ga 0,150 " Kılorukalsyon 

§ 

~ S O G 
§! 2 3 • 
~ 

0,200 Kibritiyetikalsyon ti 

~ li 3 
~ G4 O Ga. O Ga 1,300 ., Bicarbanot dö şo 
§ 

~ ~ O Mğ 0,250 " Kibritiyetimağnezyom 
~ r Na 0,055 Biromür sodyom § .. 

~ 4,525 bir litrede bulunan maddeler 
§ k• ~ Gı . ye unu 
~ tllrJuıın,. bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her 
~ ~İltir Yl{ecek ve içecekleri taze olarak temin edil
~ h,111 d ARAKOÇ ıhcalan için Büyük Salepçi oğlu 
~ Se~e •. ~er zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 
~,l'lıl1ı1 krıbısardan da her zaman otomobiller bulundu· 

.,, • tadır. 

11111111nı111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111# 

Istanbul ve 'frakya 
~eker Fbrikaları Türk Anonim Şirketi 
~rnıayesi 3,000,000'fork lirası 

taabul Bahçe kapı d5rdlincü Vakıf ban 30 - 40 

" MOREA ,, vapuru 24 ha· 
ziranda bekleniyor, 27 hazi
rana kadar IAnvers, Roter· 
dam, Hamburg ve Bremen 
limanlarına yük alacaktır. 

.. A VOLA " vapuru 8 tem· 
muzda bekleniyor, 11 tem· 
muza kadar Anvers, Roter
dam, Hamburg ve Bremen 
limanlarana yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
0 DUNA,, vıpuru 30 hazi

randa bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava ve Viyana için 
yük alcaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur· 
ların isimleri üzerine mes'u
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markala az kullanılmış bir 
motör sablıktar. Taliplerin 
idarehanemize müracaatlara 

en Qstno bir mOs 

bil şekeri olduğu 
Kuvvetli mOshil 

V :: Bu mOessese, iki yftz bin lira sermaye ile § 
>CJ.) =: teşekkol etmiş ve Di Oryental Karpet Manu~ 
~ ~ fakçfirers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 

....ı = lzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın ~ 
~--- ~ almışbr . .-abrika bfttOn teşkilat ve tesisat ve mtıs- § 
~ = tabdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta• !1§ 

nu unutmayınız. 

istiyenler ~ Şahap 

Sıhhat sOrgO.n 

haplarını Maruf 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

~ S ribinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· § s mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, batta· ~ 
E§ niye ve çorap imal edilecektir. Mamulitın emsa- E 
= line fılikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 

arasınlar. -
------·----'il~ Bu mamulAt Peştemalcılar başında eski Orozdibak ES 

~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ 
Satılık Piyano ;; riıu. içinde yapılmaktadır. ~ 

~= Posta kutusu: 127 ~= Alman marka her feyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satıhk-
br. 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLiK 

1 

gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

Telgraf adresi: lzmir~·:Alsancak 
~ Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 ~ 
m111111111111111111111111111111 ı ı• 1111111111111111111111111111111111111ınu1111111111111 ı m11 u• 
·-Sümer Bank--

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme mağazası 

Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gnzeli 

Dereke kumaşları 
Hamza Rüstem beyin f oıoğrafhanesi, /ı;mir<Je en ıyı 

foıograf çekmekle şlJhreı bulan bir san·aı ocağıdır. En• 
m~külpesenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

/ardan memnun kalmışlardır. 
llumza Rüstem beyin, foıo!T'aJ mulremesi satan nuı-

gazası da muhıerem müııerileriuin ince ı;evklerine giN'e 
her çeşit malları, foto!Tar makinelerini bulundurmiıkıa· 

dır, Bir zıyaret her şeyi ispaıa 'kaf.ıdir. 

(lzmir • Bafturak caddesi, Refik bey 

F esane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 



(Uluıa4 Birlik) 
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logiliz Lordu bay Eden'in Pariı".4 ve Roma seyahatı tesirsiz kaldı 

Almanya, lngiltereyi Fransadan ayır
mağa ~uvaffak oldu. Eden P ariste .. 
lngiJiz Lordu Pariste soğuk karşılandı. Fransız gazeteleri, (Versay) 

muahedesinin kendiliğinden bozulduğunu kaydediyorlar. 
lstanbul 25 (Özel) - lngiliz murahhas Lordu Bay Bay Eden, iögiltere ile Almanya arasında aktolu· 

Eden, tayyare ile Paris'e ''asıl olmuş \'e gayet soğuk nan deniz muahedesini uzun uzadıya izab ettikten 
karı;ulanmıştır. Siyasal mahaf il, lngiltere'nin Fransa sonra, gerek Iı'ransa'nın ve gerekse italya·nın iste· 
ile lıalya'yı son derece gOcendirdiği kanaatuıdadırlar. dikleri kadar zırhh yapmakta serbest olduklarını söy· 
Paris gazeteleri; Almanya'nın lngiltere'yi Fransa'dan lemiştir. 
ayırmağa muvaffak olduğunu ve Versay muahedesinin Bay Eden, hugG.n .Fransız diplomatlarile tekrar ko· 
bu bidise ile kendi kendine bozulduğunu yazıyorlar. nuşacak ve yarm Londra'ya hareket edecektir. 

• 
Mesai saatı 

Haf tada kırka indi 
lstanbul 27 ( Özel)- Ce· 

nevreden haber veriliyor : 

Istaobul'da 
Ekmek bir kuruş da· 

ha ynkseldi 

Fener-Güneş 
Muhteliti Romanyaya 

gitti 

Selanik 
Seylabıoda bir kadınla 

bir çocuk boğuldu 
lstanbul 27 (Özel) - Se· 

linikte yağan yağmurlardan 

Yazı müsabakası 
Altın kalemler he

diye edildi 
Kızılay haftası münasebe

tile mektepliler arasında a· 
çılan yazı müsabakasına iki 
bin talebe iştirak etmiş ve 
bunlardan Fevzi paşa mek
tebinden 269 Türkan Mus· 
tafa, Kız lisesinden 572 Ve· 
cihe. Erkek muallim mekte· 
binden 969 Mustafa Koç ve 
kız muallim mektebinden 
Memnune kazanmışlardı. 
Yazıları tetkik ve kazanan

ları t.esbit eden komite, ilbay 
general Kazım Dirik'in re· 
fikaları bayan Maide Kizı· 
mın başkanlığında toplanmış 
ve yazı müsabakasıoda ka
zanan talebeye on beşer lira 
değerinde birer altın kalem 
vermiştir,., 

Bayan Maide Kazım C. H. 
P. başkanı Yozgad saylavı 1 
bay Avni Doğanın refikaları 

Fırtına 
nznm ve zeytin ıPab: 
sfllleriue zarar verd• 

Dün öğleden sonra ba~ı· 
yan sert rüzgar, gerek ser 
t . b - k . 111ıb· ın, ag ve gere saır 

sülita da zarar vermiş, ı~Y~ 
tin ve üzüm mabsuUerıD 
dökmüştür. 

Dündenberi devam ecleP 
bu rüzgara, Kızılerik fırtı· 
nası denir. 

Düşmoş 
• . ·ıad• 

lstanbul - Hüseyın ıslll1 

b. 1111° bir sıvacı, çalıştığı ıD 
0 

. 
üst katından düşerek ölaı 1 

tür. 
~ 

---------~ ·ıe Kızılay haftası münasebet• 
Kızılay için çok deterli bil' 

bll 
metlerde bulunmuşlar ve 
bayırlı müessesemize OY' 

d• kaydetmek husuıund• 
candan çalıımıılardır. ~ 

IZMIR KiBRiT SA Tl-
CILA RIN A iLAN Arsıulusal mesai konseyi 

haftalık mesai saatının kırka 
inmeıi hakkındaki teklifi, 33 
reye karşı 80 reyle kabul 
etmittir. Konseyin bu kararı 
·bütün devletlere bildirile· 

lstanbul - Ekmek fiatları 
bir kuruı daha yllkselmiıtir. 
Şarbayhk un fiatlarının ya· 
kında ineceği kanaatındadır. 

lstanbul - Fener • Güneş 
mubteliti bugün Köstence 
yolu ile Bükreı'e gitmiıtir. 
Orada birkaç maç yapacak
tır. 

seller husule getirmiı ve bir 1 1 
t ili P'. 

kadınla küçük bir çocuk bo· 193sten i~b=:~bOyük kutu kibritler :.1• 

cektir. 

Atatürk 

lstanbul'u şeref lendi· 
rece ki er 

Ankara 27 ( Huıusi ) 
Cumur baıkanımız Kamil 
Atatürk, bu günlerde lstan· 
bul'u şereflendir !ceklerdir. 
Atatürk'e, baıbakan ve iç 
işleri bakanı da refakat 
r.dece klerdir. 

Meşhur 
~merika haydutların· 

dao biri öldornldn 
Pariı - Amerikanın Nü

yer1e tebrinde meıhur gans· 
terlerden San Doaden, 
büyük ve mükellef bir barda 
otururkeD Amerika polisleri 
tarafından tanınmıı ve usulla 
yanına yaklaşan bir sivil po· 
Jiı : 
· - Eller yukarı 1 
Kumanda11nı verince Ganı· 

ter tabancasın davranmııtır. 
Bunun üzerin·e etrafta yer 
almıı olan bütün ıivil poliı· 
ler, Gansterin üzerine yay· 
hm ateı açmışlar ve kendi· 
sini yere sermiılerdir. Bu 
Hidiıe üzerine barda bulu· 
nan bütün kibar aileler kor· 
ku geçirmiılerdir . 

Görünmez kaza 
Hammahn attığı taş 

bir yolcuya isabet etti 
Basmahane istasyonu önünde 
hamallık yapan Hakkı, orada 
bulunan bir boyacı ile kavga 
etmiı ve yerden bir taş ala-
rak boyacının üzerine at • 
mııtır. Fakat taş boyacının 
üzerinden aşarak yoldan geç· 
mekte olan GiridJi Mehmed 
oğlu lbrabimin sol kaşına 
iaabet etmiştir . 

Hammal Hakkı zabıtaca 
yakalanmıı ve lbrahimin ya
Ta11 eczanede tedavi edil· 
mittir. 

Bayındırlık 
Bakanı şehrimize 

geliyor 
Ankara ·- Bayındırlık Ba· 
kanı bay Ali Çetinkaya, Ay· 
dın hattını gezmek lizere 
yakında lımire ıidecektir . 

ilk mekteplerden 
Bu yıl çıkan talebe 
İstanbul - Bu sene ıeh· 

rimizdeki ilk mekteplerden 
on beı bin talebe mezun 
olmuıtur. 

Zorbalık 
Merainli'den Hakapınara 

doğru gitmekte olan · ııtan· 
bul'Ju Kinıil oilu lbrahim 
ve karısının önüne çıkan ilç 
kiıi, lbrahimi bıçakla tehdid 
ederek 20 lira parasını ve 
ceketini ahp kaçrnıılardır. 
Durmuş ismindeki baydud 
lbrabimin karısı · Hadi=>enin 
eski kocasıdır. Zabıta Dur
muıu derhal yakalamıı ve 
arkadaılarını aramağa bat· 
lamııtır. 

At hırsızları 
Karabağlarda oturan renç· 

ber lbrabim ve Ha1anın ev· 
lerinin 6nünde bıilı bulunan 
atlara çalmak istiyen Hilseyin 
zabıtaca yakalanmııtır. HU· 
ıeynin arkadaıı Ali firar 
etmittir. 

H1rsızlık 
Karşıyaka' da Alay bey cad· 

deainde 22 numaralı evde 
oturan Maniıa'h Mustafa oğ
lu Ahmed'in evine giren 
meçhul hırsız, bir takım el· 
bise aıırarak kaçmııtır. 

Güzel yalıda 
Bir Kaza Oldu 

-B~tarafı 1 inci sahifede -
dır. KHa aıerlae belediye mı 
kine mahendiılerl Te ıeyrleef er 
memurları keıif yapmıılar, ka · 
zaaın otobCle ı• • föra Alroln 
dlkkltılıllğl yO~Qaden olduğu 

na teıbll etmlılerdlr. OtobOıCln 

zararı çok azdır. llbayhk oto. 
mobilinin tamiri 400 lira ile 
mftmkOn olacaktlr. 

Zayi 
Gördes Müdafaai Milliy _ 

ilk mektebinden 933 senesin· 
de aldığım ıahadetnamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkarta· 
cağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilin ederim. 
Gördeı divan mahallesiDden 

Abdullah oilu 1935 dopmlu 
Sileyman • 1 ~ 

- ı t ~· 
gu muı ur. ·- koçnk kutu kibritler kırk paraya satdıel Yamanlar 

Kampı Temmuzda 
a~ılacak 

F. tır. 9,s 
ınans 2 - Ellerinde kibrit bulunan ıatıcılar 29 haziran ~dl 

Bakaohğı yeni bir kad· cumartesi günü öğle vaktine kadar kibritlerini aı•I',. 
gösterilen yerlere geri vereceklerdir. Bu tarihten ·~·., 

Verem milcadeJe cemiye
tinin Yamanlar kampı Tem· 
muz haftasında açılacaktır. 

ro hazırlıyor vukubulacak her hangi bir talep veya milddeiyat katıf 
Ankara - Finans Bakan· nazarı itibare alınmıyacaktır. , 

lığı yeni bir kadro hazırla- 3 - 1 temmuz 1935 ten itibaren perakende ıattcı1" 
Cemiyet, bu sene kampı 

daha genişletecektir. Kızılay 
cemiyeti lazım olan çadırları 
temin etmiıtir. 

maktadır. Buna göre. Mali· verilecek beyiye ve ikramiyeler afağıda gösterilm~ıtir. bl. 
ye işlerinde yalınız mülkiye büyük kutu için• s~ndık batına dört hra 
mektebi Maliye şubesi me- • yıye . 

1 
zunları istihdam edilecektir. K"''çOk kutu ı·çı·n· sandık başına ?50ku!uı beyi~ 

Kamp açıldıktan sonra, 
her gün Yamanlar ile Kar· 
ııyaka arasında muntazam 
kamyon seferleri yapıla· 
caktır. 

özdil 
Cnmle ve terkipler 
nasıl kurulmalıdır 
TGrk Dlll arııtırma kuru· 

mundao llbaylığa aıağıdald bil· 
dirim gelmııdr: 

0 TGrk eentalmnın kuralları 

yapılırken konuıma dlllmlıde 

ve o dfle göre yazılmıı olan 
folklor eeerlerlle kltablardakl 
cClmle n terklblerln teekll 
tarzı hakkında bir anket ya· 
pılmaeına karar verllaılıtlr. Bu 
auketln verimlerinden büyük 
faydalar elde edeceğimizi 

umuyoruz. 
"Sentaks anketi,, adıoı ver· 

dlğlmlı bu anketin nasıl ya· 
pılacağını gösteren programdan 
yet~r görGleo mlkdarı llbayhğa 
göoderllmlıtir. Bu ite gereli 
gibi yardım etmeleri için ay· 
r1ca T6ze, lçl~ler ve KGlt6r 

Kibrit 
Fiatları on para daha 

ucuzladı 
Finans bakanlığının emri 

üzerine kibrit fiatları on 
para daha endirilmiıtir. 

Bir Tem muzdan itibaren 
kibrit büyük kutularda 50 
paraya, küçük kutular da 40 
paraya satılacaktır. 

Bakanlıkları Ue C. 8. P. genel 

11ekreterll~inede y1Zalmıotır. 
Bu program Ozerlae hemen 

ite girlıllerek, bir yandan halk 
ağzından c6mle derlemelerl 
yapılmııı, bir yandan di balkın 
ağzından çıktıgı gibi yazılmıı 
olan pollı, jandarma ve adliye 
tahkikat nrekı n ubıtoamt· 

lerl ile halk masalları, ata söz. 
lerl, halk hikayeleri ve tlyat 
rolan glbl etıerlerden cOmle 
ıopleamaaı · için icabeden trd· 
birlerin alıomaıı ve ııyed 

programda iyi anlaıılmıyan bir 
cihet olurea doğrudan dogroyı 
korum merk.eıloden ıorulmaeı 

IAzımdır. 

lzmir milJi emlak müdürlOğünden: 
İkinci karantina köprü mısırlı caddesinde 825 ada 4 

parsel no. Ju 325 metre murabbaı arsa 130 
ikinci karantina köprü mısırlı caddesinde 383.381.385 

kapu no.lu 127.50 metre murabbaı arsa 51 
Karantina diliver ve yıldız tepe sokaklarından cep· 
he olup diliver sokağında 44.46.48 kapu numaralı 

499 metre murabbaı arsa 623, 75 
Karataı ihaaniye sokağında 5-1 kapu 9 taj numa-

ralı 147,50 metre murabbaı arsa 220,50 
Seydiköy ~tıf ıokağında bili numaralı 122 metre 

murabbaı arsa 36,60 
Seydiköy yetil mahallede bili numaralı 699,62 metre 

murabbaı arsa 174,90 
Tepecik kiğıthane caddesinde 202 eski 214·1 taj 

numaralı 336,65 metre murabbaı arsa 168.40 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peıin para ile öden· 

mek üzere 24-6-935 tarihinden itibaren bir ay zarfında 
pazarlıkla aatılacaktır. Taliplerin bu mnddet zarfında her 
.... milli emllk mUdilrllliilae milracaatları. 1893 

u • ve 250 kuruı ıkramıye olır 
beı lira 

Türkiye kibrit ve çakmak inhiaarı lımir acentahi1 

Müracaat yerleri: 
Alıancakta 
Baıturakta 
Hiaarönünde 
Hapiıbane karıısında 
Halimağa çarıı11nda 
Tilkilikte 
Eırefpaıada 
Gllzelyalıda 
Karantinada 
Karııyakada 
Boa ovada 
Buca da 
Kordonda 

-

Aydınlı Ahmet 
Zehra, Makbule 
Raif, Eyyub 
Kadri 
Neı'et 
Hasan Sait 
Kahraman, Şilkrli 
lbrahim 
Nezir 
Nuri, Sabri, Yuauf 
HOseyin 
Abdurrahman 
Hasan Tabain 

ilan 
1 temmuz tarihinden itibaren baılıyacak yeni kibrit fiıtll" 

büyük kutu so para k~çük kutu 40 P~;~· 
1 - Halen altmıı paraya sablmakta olan büyllk kutu ,ili 

ritlerin bir temmuzdan itibaren 50 paraya ve haleD 'f' 
paraya satılmakta olan küçük kutu kibritlerin de 40 p•~j.· 
ıatılacai• ilin ve fazla isti yen satıcılaran derhal aceot• 

1 

mıza bildirmeleri rica olunur. .,,-
2 - lzmirdeki perakende satıcıların kibritleri 29 b•'~ı· 

cumartesi günü geri alınacağından halkın kibritsiz kalıo• )ili 
ları için bir kaç günlilk ihtiyaçlarını ıimdideo temin etJll' 
rica olunur. • ti 
Türkiye kibrit ve çakmak inbı89 

lzmir acentalığı ~ 
Izmir Muhasebei Hususiye MoJO'' 
lüğOnden: 

Bedeli kel 
,. 

Lir• 
Bucada koıu ahırları çalı tamiri 279 .-". 

279 lira bedeli keılf 11 ldırel buıu~lyel vilayete ılı b 9~ ı 2 6· koıu bnynnları ahurlarının çatlflı tamir edlleceglndeo 2 ,.tı• 
tarihinden 11 7. 935 tarihine kadar 20 gan maddede ~,,, 
ıtlye dalreıtnde lmevkıl mloakaıaya konolmaıtur. MO o'
ıartlarını görmek iıteyenler her g6o mubaıebel huıuılye dJ1,9; 
16ğGoe Te peyıGrmek leteyenlerde ihale gClnCl olan 11 ~il" 
perıembe gClnCl ıaat 9 dan 12 ye kadar toc6mene ,,ıır•.,.~ 
depozito makbuzları Te yahut bınka mektubları Ue 

99 encam~•• vllA7tııe mlracaalları. t8 


