
Adınızı Kızılay kurumunun 
ktıtnğnne yazdırınız. Kızılay; 
a· • 
•zıo en ızteraph zamanları· 
llızda yardım eden yegane 
teşekküldnr. 
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• ULUSAL • 
İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

- Cumartesi - 29 Haziran 1935 

Hiluliabmcr aza adedinin, mille· 

tin rnşuı içtimaisile mfitenasip bir 

d ereceye varmasını, hntnn milletin 

hu tenasnhn temin etmesini temen-

ni ederim. K. AtatOrk 

Fiah (100) Para 

Uzak _ark Yeniden. Karışıyor 
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"VenİzeJOS,,UD son bir diyevi j ç ld • Rusya seyahatı 

ilen Türkiye ile uzlaşırken, Kra~ geti:~!!e C. Bayar, Atatürk
Cenevreye haber vermiştim yerinde tutu- ten direktif aldı 

namaz ı\si diplomat, halkan antlaşmasımn, başka bir 
ulus ;ıleyhine olmadığını söylüyor 

p, . Venizelos, Ka f andaris ile birli kıe 

hıet'~i ':'"" Venizelos, Paris söylemiş ve aksi takdirde 
~~~ erıııe acun siyasası bütün acunun felakete sü· 
''-11a~':a yeni diyevde bu- rükleneceği illve eylemiştir. 
~n 1 ur. Asi diplomat, Balkan andlaıması bak· 
~ ~len durumu ıslah ede- kında tekrar fikrini beyaneden 
~'Yetin, yalnız uluslar Venizeloı, ıunları söylemiş· 
' olduğunu ve bu ku· tir: 
dt11a ' b&tlln devletlerin yar· - '"1913 te Balkan bükü· 

•t11ıeıi lizım geldiğini metleri arasında yapılan it---... ..... lJ Bornova • Eşrelpaşa Maçı 

ı· Şak muhteliti ge
lı1Yor. ilk maç yarın 
e'a.k llıubtelitinde Nazmi oynamıya· 
~~· Altay yarm Manisaya gidiyor. 

llliz: ~~~•de haber verdiği· göre; Yıldmm·Salihli genç· 
t.~lll~ı 1 Uıak ıar kanşık ler,i ile karşılaşacak, Sa~a~
ltellil bu akıamki Afyon ya da boş kalmamak ıçıo 
ktı ' gelecek ve yarın - f)ımnmı dördiincii .~ahi{adıı -

lllız: 1c "'•t• ''•tık takımile kar· 
h~ildtılctır. Takımımızın ne 
bet,\)' çılcıcağıoı bilmemekle 
Hr, ~' hab~r aldığhnıza 
t.)la V lltbotdan çekilen Al· 

~'h~:•p bu maçta yer •tt, .. , lır. Gelen muhte
~'- ,,•ıra·• . 

"~'lldı . ı nın yer alacağı 
~'lll•k, lcı Yazılar üzerine 
~•tıı1 2

:a Uıak'a bir tel 
'ta1a nderilaıiş bu arka-t,,._ Cttal ' 
"' 

1 olduğu ve bu-
~"'•d, ... 0YOa11ıa11na · imkan 
. 't•ai!~ bildirilmiştir. Uşak 

~ıt,... ıo verdig" i cevapta· 
U ""•a:z b' ' 
tlllihteld ı~bir oyuncu ge· 
~t, b-. it'herı bildirilmekte· 
llld, .. , 1 •rla gelecek ta-

"'"· •1ıı111· . ~''ta" ının yer ahp al· 
~ '-aıı1~b 1~Pheli görünüyor. 

41 
belli 

1 
u ıneı' elede ya· 

'-y ı. 0 •~aktır. 
ı. l'••nısa'y .d. '"'•ili .. · da . a gı ıyor: 
~ 'tti b· lak maçları ha· 
l ""''~t dı~ ıekilde devam 
~ t ır G 
'here k eçen hafta 
\ lla t.lc •lan Sakarya-Yıl· 
'' L_ llıaları ayni puvan· 

~'•bere n 6 . a.. b Yur aıekte· 
•hald prorrama 

Hay Zekai 
Yakında Moskova'ya 

gidiyor 

Moskoıw bıiyiik elfimi:.. 
Zekiii Apaydın 

Ankara, 29 ( Hususi ) -
Moskova büyük elçimiz Bay 
Zekai, yakında Moskova'ya 
gidecektir. 

Ankara, 28 (A.A) - Mos· 
kova bllytık elçisi Zekli 

tifak, bir amaç ıçın yapıl· 
mıştı ve o zaman lazımdı. 

Fakat şimdi böyle bir and· 
)aşmaya lüzum yoktu." 

Asi diplomat, Türkiye ile 
Yunanistan arasında yapılan 
andlaımadan bahseden Fran
sız gazetecilerine demiştir ki: 

- "Türkiye ile Yunanistan 
arasında imzalanan ilk and
Jaşma, benim zamanımda ol· 
muştur. Ben o andlaşmayı, 
Uluslar kurumunun malümatı 
tahtında imzalamıştım. 

Balkan devletleri arasında 
imzalanan son andlaımaya 
gelince; bunun baıka bir mil
let aleyhine yapılmış olduğu 
iddia olunamaz. Bununla be· 
raber, bu andlaşma sayesin
de barııın korunabileceğini 

zannetmiyorum'" 
Kıbrıs adası hakkında ae 

fikir beslediiini soran Fran· 
ıız gazetecilerine V eoizelos 
ıu cevabı vermiıtir: 

-"Bu ada, ne zaman olsa 
Yunanistan'a verilecektir. Bü· 
yük Britanya, bizim bu 
husustaki hakkımızı daima 
teslim eder. Netekim bir 
vakit adayı bize devretme
ğe karar vermiılerdi. Zira 
Kıbrıs1n, lngiltere devleti için 
ne askeri ve ne de ekono· 
mik bir değeri vardır. Biz, 
adanın Yuoanistana ilhakı 
ıçın lngilterenin tensibine 
intizar etmek mecburiyetin· 
deyiz." 

İstanbul 29 ( Hususi ) -
Ter ak ki perver cümburiyet· 
çiler lideri bay Kafandari---sin, Paris'te Venizelos'Ja 
özel bir mülakat yapacağı 

ve Krallık mes'el~si hakkın· 

da konuşacağı söyleniyor. 

Denizli'de 
Buğday fiatleri indi 
Denizli 28 (A.A) - Bir 

aralık birdenbire yükselen 
buğday fiatleri düşmüştür. 
Şundi beş, beş buçuk kuruş 
arasında satılmaktadır. ---------

Süvarileri miz 
Gene iyi neticeler 

aldılar 
İstanbul • Viyana'da yapı

lan arsıulusal at yanılarında 
süvarilerimiz iyi neticeler 
almışlardır. Bay Saim ikin· 
ciliği kaı:anmııtır. 

Apaydın, bugün öile yeme
ğinde baıbakan İsmet lnö
nll' nün köıkünde çağarlı 

olarak bulunmuı ve baıba
kaa ile r6r0tmllftlr. 

-
lstanbul, 29 (Özel) - Ati· 

na'dan haber veriliyor: 
Krallık mes'eleıinden do

layı muhalif gazetelerle hü· 
ktimet gazeteleri arasında 

münakaşalar başlamıştır. (Ka· 
timerini) gaı:eteai; "Krahn 
avdeti mes'eleıinde Çaldaris 
hükiimeti yılar ve muvaffa
kıyetsizliğe uğrarsa mev· 
kiinde tutunamaz.,, 

Ekonomi bakanı, evvelki gün öğle 

yemeğini başbakan ile birlikte yedi 

Diyor. Krallık mes'elesinde 
muhalif partiler liderlerinden 

bazılarının da hükümetle 
mutabık kaldıklarını ve Yu
naniıtan 'ı bugünkü durum
dan kurtaracak biricik ça· 
renin, krallığın iadesi olduğu 

noktasında toplandıklarını Ekonomi bakanı Celal Bay ar 

ilsıili mahafil söyliyor. Ankara 28 (A.A) - Çağ-

rı üzerine yakında Sovyet 
Rusya'da bir etüd gezintisi· 
ne çıkacak olan Ekonomi 
bakanı Celil Bayar, evvelsi 
gün öğle yemeğinde baıbakan 
ismet İnönü köşkünde ça· 
ğırlı olarak bulunmuş ve dıı 
işleri bakan ı Tevfik Rüşdü 
Aras'ın da bulunduğu bu 
yemekte yapmak üzere bu
lunduğu gezi konuşu etrafın-
da başbakan il ? görüımüı
tür. Dün, Atatürk ile lstan· 
bula gitmiş olan Celil Ba· · 
ya;:-- bu ' yolcilluk"Sı;&Sind:
-dabÜyük !şefii7bu gezi-et.:-

rafındaki yüksek direktifle· 
rini almıştır. 

:..__~~-----.. ··~·~·~· •t •t~ .. ~-~· ..... --~~~
Rekabet gittikçe artıyor 

Bulgar ihracat mallarından 
alınan resimler kalkıyor 
Temmuzun 15 inci gnnonden itibaren tatbik mev· 

kiine konacak olan yeni yasa Ç"k önenılidir 
Istanbul 29 (Özel) - Sof· 

yadan haber veriliyor : r . 
Bulgar hükümeti, Bulga· 

ristan ürünlerinin dış piya· 
salarda rekabet gösterebil· 
mesini temin için geniş mik
yasta tertibat alm1Ştır. Bu 
tertibata nazaran Bulgaristan 
Tarım ürünlerinin maliyet 
fiatları mümkün olduğu ka· 
dar ucuza mal edilecek ve 
hükumet kanalından yapıl
ması gereken bütün kolay
lıklar da ayrıca düşünülecektir 

Bulgar ekonomi bakanlı
ğı, Temmuzun 15 nci günün· 
den itibaren tatbik mevkiine 
konmak üzere yeni bir yasa 
haurlamışhr. Bu yasa, Bul
garistan ihracat mallan için 
şimdiye kadar alınan bütün 
resimleri baştan baıa kaldı· 
rıyor. 

Bulgaristandan bu sene dış 
ülkelere, ihraç olunacak Ü· 

rünler arasında külliyetli 

Sof ya' dan 

miktarda buğday da vardır. 
Havaların kurak gitmesine 

rağmen bu yıl Bulgaristanda 
mebzul buğday yetiştirilmiı· 

bir gürüniiş 

tir. Bu sebeple iç ihtiyaçtan 
artan ve ihracl mukarrer olan 
buğday mikdarı 100 bin 
tondur. 

~~~~~-------...... ~ ... ~-------~~~~~-
Karşıyaka 

Suya kavuşuyor 
Yamanlar suyu tesisatının 

muvakkat kabul muamelesi 
bitmiıtir. Suyun son tahlil
leri de iyi netice verdiğin· 
den, tesisatı ikma\ edilmiı 
ve saat takılmıı olan evlere 
Pazartesi gOnllnden itibaren 
ıu verilecektir . 

E rz u rıı m 
Parti başkanı 

Erzurum 28 (A.A) - Er· 
zrum Cumuriyet Halk Par· 
tisi başkanlığına seçilen Ge· 

' neral Osman Koptagel, bu 
gün ıehrimize gelmiş ve ıeh· 
rin ileri gelenleri tarafından 
karıılanmııtır. 

Çankırı'da 
Kuzu eti on beş kuruş 

Çankm, 28 (A.A) -- Çan· 
kırı şehir kurulu, ekmeğin 

ıekiz, tiftik ve kuzu etinin 

on beş, ineğin on, öküzün 
ve mandanın yedi buçuk 
kuruıtan satılmaıına karar 
vermittir. 
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t"abife 2 

Böl ek 

Kızılay 
Kızılay haftası bitiyor. Siz 

söyleyin aziz yurdd•şlarım; 
kanatlı bir melek, müşİik 
bir ana ve vefakar bir yar 
gibi daima aramızda görii
nen, en acıklı anlarda bi
ze el uzatan, dertlerimizle 
hemderd olan ve bütün ya· 
ralarımıza melhem süren Kı· 
zılayı kimler tanımaz? Kızıl 
ay; düşünüyorum; kaç kişi 
tasavvur olunabilir ki, maddi 
olmasa bile Kızılayın mane· 
vi yardımını görmemiş, on· 
dan teselli bulmamış olsun? 

Balkan harbında, genel 
savaıta, istiklal mücadele· 
sinde ve nihayet çaresiz 
kaldığımız müşkül anlarda 
yanı başımızda daima Kızı
layı gördük, görüyoruz ve 
göreceğiz.. Bu derece ulvi 
bir müesseseyi yılda bir kere 
batara getirmeğe, doğrusu 
benim gönlüm razı olmıyor. 
Çünkü o bizi, heran düşü
nüyor ve daima bizimle 
b~raber.. Ulusumuzun, daha 
doğrusu insaniyetin en 
sadık yardımcHı olan Kı
zılaya nasıl bir yakınlık 
gösterelim ki, onun hizmet· 
lerine bir nebzecik olsun 
karıılak gösterebilelim? Bu 
suale dil değil, vicdan cevab 
verebilir. O halde, vicdanı· 
mızın sesini işidelim ve Kı· 
ztlaya, az veya çok demiye
rek elimizden ne gelirse ve
relim; ona yapacağımız yar
dım, doğrudan doğruya ne· 
fesimizedir. Zira o, biziz .. 

Kômi Oral 

Kızılay 
[Kızılay haftası müna· 
sebetile açılan yazı 
müsabakasında kaza
nan yazılardan] 

Yarı yıkık küçük bir ku
lübenin önünden geçiyorduk. 
Arkadaıım bana şu kapıyı 
çal dedi. Kapıya elimdeki 
kalemle yavaşça vurdum. 
lçerden gözlerinde geçmit 
günlerin ateıini taııyan bir 
ihtiyar çıktı. Geride duran 
arkadaıım benden daha önce 
davrandı. Günaydın baba 

"bende günaydın ettim" iki

mizde elini derin saygılarla 

sıkarken o da bize: "Günay
dın, günaydın., dedi. Mutlu 
ihtiyar? Yeni harfı öğrenmiı 
olacak ki: kolumuzdaki Hi
liliahmer yazılarma gülüm· 
seyerek bakb. Onun ~eyim
hali bizi utandırmıştı. Oylece 
dönüb gitmek istiyorduk. 
ihtiyar kızaran yüzümüze 
bakarak: "Dışım fakir amma, 

içim zengindir. Efendiler" 
dedi. Sonra kuşağının ara
sından çıkardığı yüz kuruşu 
biz~ zorla verdi. 

Ben; Biz sizin gibilerden 
Hililiahmere yardım istemi· 
yoruz deyince : gözleri ya
tardı. ( Bundan yirmi yıl ön· 
celeriydi, kurak bir çölde 
düşmanla boğuşurken yara
lanarak yere serilmiştim. Ne 
kadar yattım bilmiyorum, 
kendime geldiğim zaman ter 
temiz bir hastahanede Hili· 
liahmerin genç hemşiresini 
elinde ayran, göıüme bakı
yor buldum. Çocuklar ? Şu 
dakikada içimde o güzel gil· 
nün yenginliği var HilAliah· 
mere nasıl yadım etmem ... ) 
Bu değerli Tilrk'iin önllnden 

(UluaalBlrllk) 
29 Ha~~ 

TOrkof isin raporu 

Berlin üzüm ve 
• • • 
ıncır pıyasası 

934 ve 935 seneleri mahsulü için is
tenen en son fiatları yazıyor 

Türkofis Berlin şubesinin 
son raporudur: 

Türkiye'den ithalit için 
istenen müsaadelerin temini 
memnuniyete değer göste
rilmektedir. Bu sorumda 
yalnız pamuk ve bir de 
zahirelerde az çok güçlük 
duyu(maktadır. 

bazı alikahlar timdilik her 
hangi bir bağlanmadan çe· 
kinme"te, biraz daha bekle
meği daha elverişli bulmak
tadır. Bu itibarla rekolte du· 
rumunun salih~yettar makam· 
lar tarafından bir an önce 
tetkik ve tesbiti ile ilanı fay· 
dalı olsa gerektir. Piyasa 
ancak doğruya yakın tahmin

A 
.. 

y . M· 
29 Haziran - 1935 · azan. 

Tefrika No. 90 1 
· d. ı · d Lo· ıutıı, Kudüs Kralı; Kraliçenın ne ıme erın en ıze 

muştu. Onu adım adım takib ediyordu or 
Sonra arkadaşlar, Lüiz 

kendi odasının küçük bir 
koridora açılan kapısından 
dışarıya atlamış ve koridor
da koşmağa başlamış. Kral 
da arkasından. Lüiz nihayet 
bir açık kapı bulmuş, gir· 

miş, kapamış ve 
arkasına dayanmış. 

kapının Gene bir gün, kraliçe f ..a-... e r 
helenmiş olacak. Luıı ' 

Kral gelmiş kapıya, baş
lamış yalvarmağa: 

- Lüiz, Lüiz, güzel Lüiz 
aç diyorum .. 

lerek; , io ,.. 
- Kral haıretlerıll fıS' 

na karşı teveccühü çok 

lal . ~d' 

Almanya istatistik dairesi
nin 19.>5 yılının ilk 3 ayı 
dış ticaretine aid neşriyatın· 
dan anlaııldığına göre, Tür· 
kiye-Almanya ticareti bu 
müddet içinde dahi pek 
müsaid bir surette inkiıaf 
eylemiştir. Şöyle ki, sonki
nun· Mart 1935 içinde Tür
kiye'den Almanya'ya ithalat 
27,8 milyon mark tutmuştur. 
1034 ilk 3 ayı ithaJitının 
yalnız 9,6 milyon tutmuş ol· 
masına göre, 1985 de yüzde 
200 bir artma olmuıtur. Al
manya'nın Türkiye'ye ihra· 
catı ise, 1934 yılının ilk 3 
ayı içinde 12,8 milyon mark
tan sonkinun-Mart 1935 de 
14, 2 milyon marka yüksel
miştir. 

lerin bilinmesinden ıonra -----------
sağlam ve normal bir durum öztOrkçe: 

- Açmam başmetpenab, 
arzettiğim gibi, giyineyim de 
ondan sonra. 

Demiş. Fakat ke11d~ içİ' 
fini istedim gibi yaptıgı V .. ..., 
hiç kıskanmamış. LüJ 

Genel ticaret itibarile, Tür· 
kiye-Alman alış-veriıi 1934 
yıbnın ilk 3 ayında 22,4 mil 
yon mark iken 1935 yılının 
o müddeti içinde 42,0 mil
yon mark tutmuş, yani 19,6 
milyon mark, yahud yüzde 
90 artmııtır. 

Bu yılın ilk 3 ayındaki 

Türk - Alman ticaretinden 
alınan sonuçların çok mem
nuniyete değer olduğunu söy 
lemek fazla sayılır. Ancak 
bu açılıt her iki dost ülke 
ticaret münasebetlerine bağ
lanan umudların ne kadar 

kuvvetli olduğunu bir daha 
ve açıkça göstermektedir. 
Bu sevinçli sonuç baıka bir 

görüşten de pek önemli olup 

bu da Türkiye • Almanya 

ticaretindeki canlanııın böy· 
le aıknıtılı ve krizli zaman· 
)arda olmasıdır. 
•• 
UzOm: 

Hamburg kuru üzllm pi· 
yaiaıı bir hafta öncesine 
karşı biraz gevşek geçmiı· 
tir. Gerek hazır mallar, ge· 
rekse yeni ürün üzerinden 
az miktarda iıler olmuıtur. 

Loko satışlar bilhassa ya· 
km zamanlardaki ihtiyaçlara 
bağla kalmııtır. 

Piyasanın canlı olmaması 
üzerine lzmir tecimenleri fi. 
atları hafifçe indirmişlerdir. 
1934 üzümleri fiatlarile ay· 
ni zamanda yeni ürün fiat
iarı da biraz gerilmiştir. Fi· 
atların indirilmesinin kısmen· 
de, her halde satıı yapabil
mek gayesinden ileri gelip 
gelmediği araıtırılmağa de· 
ger bir mevzudur. Bundan 
başka birde 1935 ürününün 
pek bereketli olacağı aöy· 
lenmekte ve bu haberler 
tabiatile piyasaya tesirden 
geri kalmama.ktadır. Yani 

eğilerek geçtik. 
Erkek muallim mektebi 
altıncı sınıf talebesinden 
989 No. Mustafa Koç 

alacak ve istekli işlere im· 
kin verecektir. 

Unutulmaması gerek olan 
bir cihet te, Avusturalyanın 
bu yılki kuru üzümü rekol· 
lesinin - daha önce de bil
dirildiği üzere - az olması· 
dır. Şu halde yalnız lımir 
istibsalatının bereketliliğin
den bahsedilirken ayni za
manda acunun genel istihsa
litile genel sarfiyatı karşı

laıtırılmalıdır. Kaldı ki, arsı 
ulusal işler için bugün yal· 
nız ma\ yetiştirmek klfi 
gelmiyor; son sözü ekonomi 
siyasası diyor. 

lzmir ihracatçıları hafta 
içinde eski ve yeni ürün 
ilzerinden aşağıdaki teklif· 
leri yapmakta idiler: 

Fiatlar 100 kilo başına T. 
Lirası. 

7 No; Ekstrisma Karabu
run 14,50-14,25, 8 no, Kiup 

Karaburun 15,00-14,75, 9no. 

Avslese Karaburun 15,50· 

15,50, 10 DO. Neç Plus uı
tra 17,00-17,50, 11 no. Eks-

celsior kiup 19,50-20,50 cif 
Hamburgdur. 

Birinci fiatlar 934 senesi, 

ikincilerde 935 senesi mah· 
sulüne aiddir. 

incir: 
Hamburg piyasasında ha· 

zır mallara büyük bir iıtek 
vardır. Buna rağmen ıtok 
kalmamış gibidir. Ekıtriısi· 
ma Genive lzmir natürel in
cirleti loco Ham burg ve ar· 
diyede teslim ıartile güm-

rüksüz 100 kilo başına 22-25 

marka kadar aatılmııtır. 
1935 rekoltesi üzerinden 

dahi bir hayli iıler olmuş· 

tur. Gerek Hamburgda, ge

rekse lzmir'de eski mal kal· 
maması yeni üründen satış· 
ları bir kat daha kolaylaş
tırmaktadır. Yeni mal üze· 
rinden ahm satımlarda Eks
tirisma Cenuine lzmir natü
rel incirleri 100 kilo baıına 
cif Hamburg ve Eylül yük· 
lemesi ıartile 8·9 Türk li
rasına kadar muamele gör
müştür. 

Ahiretten dönQş ! 
Zencinin hayatı bağışlandı 

Paris - Amerikanın Mi· 

lecedovil hapishanesinde ölü· 

me mahkum bir Zenci, elek

trik sandalyesine oturtulmak 

üzere iken hakkındaki ölüm 

kararının cumur baıkanı ta

rafından l.aldırıldığı telefonla 

bildirilmif ve Zenci, sevin· 

cinden sandalyenin önünde 
bayılmıştır • 

yordu ki: ~I 
- Eğer kraliçe kı• j~ Her gün 

- Hayır, hayır!.. 
- Yapamam kralım, ya-

pamam.. Kraliçeme ihanet 
Beş kelime yazıyoruz 

-38 -
edemem .. 

- Fakat 

saydı benim için dab• ıdl' 
olurdu. Çünkü ben kr•a'ııf 

bu ihanet olmı- hoşlanmıyorum ve ~,i 
tehlikesi, kraliçenin kı~ti-1 • Mesmuat - Duyuk 

Örnek: Sofya aytarımı· 
zın Duyuklarına göre 

2 - Havadis - Bilget 
Haber • Haber (T.Kö.) 

3 - Hasılatı safiye • Ôzürüt 
Hasılatı gayri safiye • 
Ham ürüt 
Örnek: Bu kazancı özü-
rüt mü, yoksa Hamürüt 
üzerinden mi hesapladı· 
nız. 

4 • lztirar - Sıkınç 
Örnek: Nasıl bir sıkınç - . -
sizi böyle hareket etme-
ğe ıevketti? 

5 - Hülisa - Ô.;et 
Örnek: Başbakanın dün· 
kü söylevinin iyi bir Ô· 
zetini isterim. _ ....... ~............... ... 

NOT: Gazetemize gönde· 
rilecek yazalarda bu kelime
lerin Osmanlıcaları kullanıl-
mamasını rica ederiz. 
Halk sahasında: 

yacaktır. • 
- Ya ne olacaktır?. 
- Bir kralın aıkı olacak-

tır .. Kral bütün tebaasının 

sahibi ve hakimidir. 
- Doğru söyliyorsunuz 

asaletlftm, fakat ya kalblerin 
ıahibi kimdir?. 

- Lüiz, iyi yapmıyorsun .. 

O gllzel vücudunu bir kere
cik yakından görmek iste-
rim .. 

Nihayet Kral yalvara yal-

vara yorulmuı, kapıya bir 
yumruk atmıı; 

- Ben de seni, birgiln ge· 

lip te kucaklamazsam bana 

Kudüs Kralı demesinler ! 
Demit ve gitmiş.. Ondan 

sonra Kral Lüize birkaç de

fa daha rast gelmiı, fakat 

Lüiz; yılanın ağzınd•n sayrı· 
hp kurtulmağa muvaffak 
olmuş .. 

Ekonomik hareketler 

Macaristanda alacak
lar kasası ihdas edildi 

lığı nisbetinde ekıil~ce ~,.· 
Uzatmıyayım. Beaılll 

0 
~ 

liçe ile olan hidiıeaıd•~ 
gün sonra Lüiz ball• f .~ 
Dargın görünüyordu·. ., 
gözlerinin içinde deri~ 
kin aletinin, bir kıık d 1 

d "uO 
parıltısının bulun u~. ,ıf' 
görüyorum. Ben LiiıJ• ~ 
rim. Hayatıma karıı•0 .J 
danlar arasincla en kll ~ 
izler, en tatlı zevklet, ~ 
kan, bu kadın olınuf~~~
nu ilk defa ben k0 fa b" 
Onun çiçeği ilk de ıdt ~ 
· 6v- .. tak• 
nım g gusume . ~ 

batta biraz daha te1111' ,1 
o O 

li ve saf olsaydım, ,1 
evlenecektim. Ne ç' w/ 
kalbim, bir apartın•0' 
ziyordu. Şımarmııtılll· ·d• ~ 

Belki o da ayni aoı:llc' 
pılmıştı. Bana zevce 1j 
ğını sanarak kuc•i'1111:.~ 
mıştı. Fakat sukutu .. ,~ 
uğradığı vakit bi~e g:1'İ ,l 
göstermedi. Kalbınd. ..,.. 
gisinde, sarsılmaz ~~da~~ 
kat ve vefa vardı. .1, I yaşının bütün hararetd,t ~ 
viyordu. O güne k•111, 'I 

------ yıl geçmişti. Tam İİÇ ·~~ 
Bu kasa, ecnebi alacaklılar hesabına onun ideali oıdum· tı• b••~ 

verilecek paraları saklıyacaktı 
Macariatanda Ecnebi ül· ı bu kasaya yatırılmıyacaktır. 

kelere yapılacak tediyatın Ecnebi alacaklılar serma
tahdidi hakkındaki imkinın yesi bu kararname ile mefsuh 
mer'i olduğu müddetçe bir olup bu sermayenin bilcümle 
ecnebi alacaklar kasası ihdas hukuk ve taahhüdatı ve 
olunmuştur. Bu kasanın va- 6900·1931 numaralı karar· 
zifesi yerli borçluların, mez· nam~ ile tesbit olunmuş olan 
kur ahkama tevfikan ecnebi salahiyeti ecnebi alacaklar 
alacaklar hesabına tediye kasasına devrolunmuştur. 

edecekleri meblağları ahp • Bir defa kasaya pengö 
saklamakbr. Ulusal banka- olarak yatırılmıı olan meb
nın rubsatiyesi ile ya bu laiları ecnebi dövizine tah
bankaya veyahut diğer bir vil veya bunları ecnebi 
mali müesseseye para yatır· alacaklara tesJim etmek ka
mak keyfiyeti müstesna ol· bil oldukça kasa bunların 
mak üzere yerli borçlular plasmanı dolayısile faiz ge-
borçlarını bu kasaya yatır- tirmelerini ve bu faizlerin, 
mağa mecburdurlar. faizlerin, meblağları ecnebi 

Macar alacaklar1 tarafından parasına tahvil veya ecnebi 
mevcut kararname mer'iyete alacaklara teslim olunur 
girmeden evvel Macar ulusal olunmaz tediyeye hazır ol
bankasına yatırılmış olan maları hususunda tedbir 
meblağlar f•izlerile birlikte alacaktır. 
ecnebi alacaklar kasasına Mevcud kararname, esham 
devrolunacaktır . ve kopanların pengö olarak 

Tediye tahdidatı hakkın- tediyesine ve alacaklının Ma· 
daki ahkama tevfikan Ma- car Ulusal Bankası ile ya-
caristan'da plise edilmesi pılan anlaşmaya tevfikan ya
(yahrılması) veya ecnebi dö- tırılmıı olan paralar üzerine 
vizine tahvil olunması hu- olan hakkına dair 6900-1931 
sosunda ecnebi alacaklı ile numaralı kararname abkimı· 
mutabık kalınan mebliğlar aa taalluk etmemektedir. 

yet etmeden, beni; Y'' ~ 
rezaletlerimi duya 

0 ııe ' 
yanetlerimin acısını çe 

0 
o•' 

kollarımda yaşadı. ~:,id' ~ 
için Lüize hürmet e . iıt 
diyebilirim ki, kaJbılP '~ 
köşesinde, ona k•~..,1' 
yakın bir his duyduı..-
sanıyorum . 

Ulusal 

Birlik 
,,,e ... J 

~dndelik siyasal gas .. {}' 
Sahibi: Haydar Rı:w'" 

Neıriyat müdOrii: 
Hamdi Niü~ 
Telefon: 2776 ·~ 

• • 
Adres : Iıııı1' 

Beyler sokağı 
Abone ~artları : •Jı. 
700 kuruş seneb ~ 
400 .. alt• •1 

ilin şart!~~ 1 
Resmi ilanlar 1.ç• O~ 
Maarif cemiyeti t ' 

bürosuna müra~ •• I 
melidir. ' 

Hususi ilanlar: ~ 
hanede kararlaıt~~ 
Basıldığı yer : At-ı 
matbaası 
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1 Meşlhıuır ~ vv. F. u. 
1 Seferihisar ve Kara koç ılıcaları -

Van 

Der Zee 

1 • Aç D L 10 D ~ ~ DEUTSCH: LE~~·NTE LıNIE 
~ 1( Ç•nılıklara ve tabii güzelliği ile meşhur Seferibisarın = " MOREA ,, vapuru 24 ha." 
~ l:'• koç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren açılmıştır. _ ziranda bekleniyor, 27 bazi
~ lı '~ ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa = rana kadar IAnvers, Roter
~ İı~ır ve bavaliıi balkının senelerdenberi tecrübe ve :: dam, Hamburg ve Bremen 
~ S~ •delerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR- ~ limanlarına yük alacakhr. 
~ tif k ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine § "AVOLA" vapuru 8 tem
~ ' 1 Veren banyolar olduğu sabit olmuştur. § muzda bekleniyor, 11 tem· 
~ fı hca sularında men.•ut kimyevi maddelerio ;; muza kadar Anvers, Roter
~ ~erırıi bir tahlilden sonru elde edilen neticeyi aşa· ~ dam, Hamburg ve Bremen 
~ .,,

1
Y• yazıyoruz: - limanlarına yük alacaktır. 

§ 
1
1il11t := SERViCE DIRECT ~~nenin kimyevi terkibi = 

§ = DANUBIAN 
~ G Birlitrede = TUNA HATTI 1 l Na 2,170 Gram Kılor sodyom 
§ Gı K O 300 ,, Kıloruptazyom "DUNA" v ıpuru 30 hazi-
s Gt Mg ' d ~ Gl 0,100 ., Kılorumağoezyom randa bekleniyor, Bu apeşte, 
~ Ga 0,150 .. Kılorukalsyon Bratislava ve Viyana için 
~ 4 yük alcaktır. 
~ S O Ga 0,200 Kibritiyetikalsyon Geliş tarihleri ve vapur-§ 2 3 .. 
§ ların isimleri üzerine mesu· 
~ 1i 3 liyet kabul edilmez. 
~ ~O Ga. O Ga 1,300 ., Bicarbanot dö şo Birinci Kordon. telefon 

~ S O M· No. 2007 - 2008 
§ B g 0,250 ,, Kibritiyetimağnezyom ~ I k 
~ ' Na 0,055 ,, Biromür sodyom 0at1 1 molör 
~ 4,525 bir litrede bulunan · maddeler 12 beygir kuvetinde (Dizel) 
~ G . yekunu markalı az kullanılmış bir 
~ tıı,~tın,. bakkaliye mevcud olub teşrif edeceklerin her moUSr satılıktır. Taliplerin 
~ llıiır Y•yecek ve içecekleri taze olarak temin edil- idarehanemize müracaatları 
~ ba ır. KARAKOÇ ıhcaları için Büyük SaJepçi oğlu ilin olunur. 
~ Sbınfda her zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. 

Olivier ve şüreka- Fratelli "pe ·c Ta >ur Aceııtası 

L ROY AL NEERLANDAİS KU ~PANY ASI 
Si İmİtet vapı11· 11 ORESTES ,, vapuru 26 haziranda gelip yükünü boşalt-

acentaSI taktan scınrn Burgas, Varna ve Köstence için yük alacaktır. 
" UL YSSES ,. vapuru 29 bazirnnda 4 temmuza kadar An

vers, Rotterdam, Amsterdi!m ve Hamburg limanları için 
yi!k alacaktır. 

Ceodeli Han. Birinci kor-
don. Tel . 2443 

The Ellerman Lines Ltd. 
•• THURSO ,, vapuru 25 

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

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

Not: Vurut tarihleri ve 

vapurlar1n isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

• . . ·.:ı~ 

Kitaplarmıza GO.zcl Bir 

Cilt, Hat.ıralnrmıza Şık 

Bir AlbO.m, Ve sair 

Cilt f ~leri Yaptır· 
mak isterseniz : 

• ırEıV1 KAV AFLAR • 

Çarşısmda 34 Num<lradu 

· - Ali Rıza - -
MüceJlitbanesine uğrayınız. 

Öksfirenler! l\tut-

laka (Okamentol) 

ôksO.rO.k ~ekerle- ; 

rini tecrnbe edi- ---ı 

niz .. ~ 
~ 

:Q 

~ 
> 

11 ORESTES ,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg Jımanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORİENT LINİEN 
" ROLAND ,, molörü 25 haziranda Hamburg, Copenhage, 

Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandinavya liman

larına hareket edecektir. 

" SMALAND ,. motörü 8 temmuzda Hamburg, Copen

hage, Da.ntzıg, Gdyoin, Goteburg, Oslo ve İskandinavya 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAİN 
G~rbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ ,, vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marsilya, ve Barse' on limanlarına hareket edecektir . 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

Izmir Nevyork arasında aylık mımtazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 18 hazirand lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

Hamiş: Handaki hnreket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente ,mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ,..e Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracnat 

edilmesi rica olunur. T elcfon: 2004 - 2005 - 2663 

z 

Her türlü tuvalet 

I aı11d ~ 
Sllı al Ecz .. ııes · 

Raşt ırak ~o: 37 

QI 
~... •111111 ıı 11111111111!1111111l!l1111111!1~111111111111111111111111111 ili 111111111111111111111111 111il111 

~ lzmır y . eı s C' t _ 
\

1e Pnrjen ~uhnpan 

en O.stnn bir uıns

lıil şekeri olduğu

K uv,•etli mQslıil 

:o =r , . . ·= 
~ - ürı{ o şır (etı= 
~ = Bu mfiesscse, iki yüz bin lirn ermaye ile = 
>ı:f = ıeşekknt etmiş ,.e Di Or} ~ntal Karpct l\lamı·-
-0 f:ıkçörcr Limited (Şarl... lmlı) şirketine aiı = 
~ İzmirdt lfolkapmardnl·i ·kuma, fabrika mı salnı -nu unutmayımz. 

istiyenkr Ş~lıap 
Sıhhat snrgfin ~ 
haplarını Maruf rJ5 
ceza depolarından J 
' 'c eczanelerden 

almıştır. Fabrika bfitün tcşl ilJt ve le i"'al ve nıüs- -
= tabdimini ile e~l ... isi gibi l kununuı;;ani 1935 ta-= rihinclcıı itibaren yeni ~irk<"l tarafından i,letiJ- = 
_ nıcktedir. Her nevi yün iplil ... leri, kumaş. balla· = 

niye ve çorap imal edilecel lir. 1\lamulfitın emFOa· = 
line föikiycti her tarafla cakdir \C kuhul edilmiştir. _ 

arasınlar. -
---~---·---•Y Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdihak -

il illisulirıdcki sergide teşhir cclilmcktP ve ahş fal)· = 
Satılık t>iyano rihı içinde )Upılmnl tad1r. = = Posta kutusu: 127 -Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır . 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akşama ka-

l 
dar ULOSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü· 

1 caat etmelidirler. 

- Telgraf adresi: İzmir~-~Alsancak -
- Telefon oumara ı 2432 ve 3564 

• 11111111111111111ıı111111ııı1111 ı ı 11111111111111111111111111ıı11111 umıı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı mj 

·-S .. ___ ....... n 
F abril~ala ·ı ı 1a11 ulatı 

§ e e 'h· ~ tul ra ısardan da her zama~ otomobiller bulundu-
\.;''~l•dır. 

1111111111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
f otoğrafhaııe ve 

fotoğraf nıalzeme ınağazası 

Yerli ına Jarır. c iyisi. en ~at!la-
1111, en ucuzt eıı güzeli 

Hereke uınaşları 

~stanbu1 ve 'frakya 
~eker Fbrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

1ernıayesi 3,000,000"füı·k lirası 
•tanbul Bahçe kapı 

Hamza Rüstem beyin Joıot;raflıanc.~i. /:;mirde e11 

foıot;raf çekmekle ~öhret imlan bir smı 'at ocnğıdu. 

müşkülpesent olanlar dahi. burada rckıirdiklerı foıokraJ· 

lnrdan mernııun kalmışlardır. 
Ilam:a Riütem beyin, Jotoğrtıj molnıme.~ı satan ma· 

gııuısı da mulıterem müşterilerini11 ince :evhlerine göre 
her çeşit malları, J oıograr m.akinelerini buluııclurmalcta

dır , Bir zıyarct her şeyi ispata luifitlir. 

(lzmir . Başturak caddesi, Refik 

Fesanc kuınaş arı 

Be' k.oz k ı ıd ıraları 
ol 

Bakıı·küy b >zlc ·i 
Sunıer B~nk ~·c "li 'la · >aza 

lzn1ir ~' besin< t> • 
. ........... . .... 
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ankio bilkOmetioio, iki yilzlil bir siyasa takib ettiği artık meydana çıktı 

Çin asilerinden 35 kumandan yaka
landı ve derhal kursuna dizildi .. 

' japonlar, Çin hükômetinin itimada layık bir ulus olmadıklarına inanrlı
lar. Tiyençindeki japon kumandanları bir toplantı yaptılar 

lstanbul 29 (Özel) - Tokyodan haber ,·eriliyor: 

Japonya, ~ankin hQk.umetine bir nota ''ermiş ve 

asilerle meskun olan bölgelerin hir haf ta zarfında 

1nhliye edilmesini istemiştir. 

Japonya So bakanı, Nankin bnkumetinin iki yüzlü 

~iyasa takip ettiğini ; e Çinlilere itimat edilemiyeceğini 
ileri sürmnş, Jupon kuvvetleri tarafından işgal edilmiş 
bulunan bölgelerde cezri ve .şiddetli tedbir ahoması 

lkjnci 
Staviskinin mu

hakenıesine 

başlandı 
BeJgrad - 1929 yıhnda 

Yugoslavya şimendifer hat
larından birini satmışken 
hattın teslimi sarasında mey
dana çıkan ve o vakitten 
beri hesapsız dolandırıcılık
lar yaptığı halde daima ıa· 
bıtayı aldatan ve on beş 
gün evvel Belgrad' da yaka
lanan meşhur dolandırıcı S. 
Vanika'nın muhakemesine 
bu hafta baılanacaktır. 

Yugoslavya'da ikinci bir 
Staviski diye anılan bu meş· 
bur dolandırıcının dolandır

dığı paralar milyonlara va· 
rır. Vanikan>n tahkikatında 
çok önemli mes'eleler mey· 
dana çıkarılmıştır. 

Gediz köprüsü 
23 'remmuzda başba· 

kan taratından açılacak 
Büyük Gediz köprüsünün 

açılma töreni 23 Temmuzda 
baıbakanımız tarafından ya
pılacaktır. 

ismet lnönü, doğu ve batı 
illerimizi gezdikten sonra 
22 Ağustosta arsıulusal İz· 
mir panaymnın açım töre
ninde hazır bulunacak ve 
bir söylev verecektir. Baş
bakanımız ertesi gün de 
Balakesir ve İzmir havz~sını 
birbirine bağlayan büyük Ge· 
diz köprüsünü bizzat ata· 
caktır. 

Kilovat 
Ocretleri 19 kuruş 
olarak tesbit edildi 
Yeni elektrik tarifesinin 

tesbiti için çalışan komisyon 
tetkikatını bitirmiş ve yeni 
tarifeyi gene geçen seneki 
miktar üzerinden kilovatı 19 
kuruş olarak tesbit etmiştir. 

Nafia komiserliği bu elek
trik tarifesinin daha ziyade 
tenzili için sosyete nezdinde 
teşebbüste bulunmuş ise de 
imtiyaznamedeki formül da
hilinde buna imkan görüle· 
memiştir. Yeni elektrik ta· 
rifeıi tasdik için Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilecektir. 
Bakanlığın İzmir için bu ta
rifede daha tenziJit yapma· 
sı muhtemeldir. 

Istanhul 
1'ecim odası mahke

meye veriliyor 
lıtanbul - Takas ıuiisti

malinde ihmalkirhğı görül· 
düğünden, tecim ve endüstri 
odası mahkemeye verilecek· 
tir. 

Pekin'de 
isyan çıktı 

lstanbul - Pekin'de isyan 
çıkmıştır. Halk, şehri İfgal 
eden Japon kuvvetleri aley· 
bine nümayiıler yapmakta· 
d1r. 

öztürkçe 
Kitaplar basılıyor 
Ankara - ilk okullar için 

hazırlanan Öztürkçe kitaplar 
baeılmak üzere Devlet mat· 
baaıına verilmiştir. 

Dikmendeki petrol 
Ankara - Dikmende bu

lunan Petrol madeninin istih· 
ıal kabiliyetinin geniı olma· 
dığı anlaıılmıtbr. 

Karısını 
Fena halde dövmOş 
Çukurçeşmede Hacı Veli 

sokağında oturan Mehmcd 
oğlu Mehmed Ali, karısı Ha
tice ile bir rakı mes'elesin-
den kavga etmişler ve Ali, 
Haticeyi dövmeğe başlamış· 
tır. Bu ıırada gürültüyü işi
ten komşuları Cafer karısı 
Pakize, karı - kocayı •yarmak 
için koşmuı ve araya gire· 
rek kavgaya nihayet verme· 
lerini söylemiştir. Fakat Meh 
med Ali karısmı döverken 
Pakizeye de bir yumruk at
mıştır. Kadınların her ikisi de 
beşer aylak hamile bulundu
ğundan h~r ihtimale karşı 
hastaneye kaldırılmışlardır. 

Yangın 
Karpyakada Soğukkuyu 

civarındaki salhanenin ya· 
nında Suphi oğlu Raşidin 
on dönümlük bağında kuru 
otların tutuşmasından yangın 
çıkmış, atef derhal söndürül· 
müştür. Yapılan tahkikata 
göre yangın; yoldan geçen· 
ler tarafından ahlan bir si
garadan çıkmııhr. 

Kız kaçırmak 
Karataş tramvay cadde

sinde oturan bay Şükril'nün 
yananda hi..;metçi on dört 
yaşındaki bayan Atiye, Ab · 
dülkadir oğlu Ekrem tara· 
fından kaçırılmııtır. Zabıta 
tahkikata batlamııtar. 

Jiizımgeleceğini bildirmiştir. Tiyençindeki Japon gene· 
ralleri, uzun bir toplantı yapmışlar ve japon ordusuuu 
arkadan vurmak istiyen Çin asileri Jıakkmda alanacak 
tedbirleri konuşmuşlardır. · 

fstanbu( 29 (ÔzeJ) - Japon Orfltıfarı. aSİ Çinlileri 
~iddetle takip etmektedir. Yakalanan asi Çin kuman· 
danlarmdao 35 kişi derhal kurşuna dizilmişlerdir. 

japonlar işgal etmiş oldukları yerlerde asayişi tesis 
etmeğe çalışıyorlar. • 

Başbakan 
Bugnn seyahata 

çıkıyor 

Bu akşam 
Kızılay gardeupar· 

tisi var 
ıstanbul - Başbakan, yurd· Bu akşam deniz sporlara yur· 

da yapacaklara tetkik seya- duoda Kızılay adına bir garden 
batına bugün ba,hyacaklar- parti verilecektir. Cemiyet, 

dar. gardenparti de bir çok sürp-

Uluslar kurumu 
Ağustosta Toplanacak 

lstanbul - Uluslar kuru
mu 25 Ağustosta toplanarak 
Habeş notasını görüşecektir. 

Demiryollarımız 
Ankara - İki aya kadar 

demiryollarımız Diyarı be kir' e 
varacakbr. 

Kültür bakanı 
Bir anket açtı 

lstanbul - Kültür bakanı, 
okuJlarda yapılacak ıslahat 

için liıe muallimleri arasında 

bir anket açmıştır. 

Yarınki maçlar 
- B~ıarafı birinci sahifede -

Altayla maç yapacaktır. Bir 
hafta evvel hazırlanan bu 
temas üzerine Altay takımı
mız yarın aabahleyin erken
den bir otobüsle Manisa'ya 
gidecektir. Salihli - Y ıldmm 
maçından sonra Altay • Sa· 
karya takımları karşılaşa· 
caklardır. 

Bornova • E~refpa~a: 
Halkevi turnovasının finali 

yarın Halkevi alanında Bor· 
nova • Eşref paşa takımları 
arasında yapılacaktır. Gayri 
federe kulüplerin en kuvvet
Ji takımı olan Bornova ve 

1 

Eşref paıa arasındaki maç 
her halde çok heyecanlı ola· 
caktır. 

rizler bazırlamıthr. 

Haber aldığımıza göre, 

yarın akşam Karııyaka'daki 

iskele gazinosunda da bir 

gardenparti verilecektir. 

Fakirler 
Para!ıJız Yıkanacaklar 
lzmir Kızılay kurumundan: 

Yoksul halkımızın sıhhi 
ihtiyaçlarını göz önünde bu-

lunduran c;~iyet; Kara~tina 
Karataş, lkiçeşmelik, Tilkilik 

ve Tepecik mevkilerindeki 

hamamları • Kızılay haftası 

zarfında • fakir halka tahsis 

etmiştir . 

Nofus sayımı 
20 Ilkteşrin Pazar 

gnoo yapılacak 
20 ·llkteırin 1935 Pazar 

günü memleketin her tara
fında genel nüfus sayımı ya
pılacaktır. 
1 - Nüfus sayımına esas 

olmak üzere Belediyelerce 
bütün binalara numara ko
nulmaktadır. 

2 - Numarasız binalarda 
oturanlar hükumete haber 
vermeğe mecburdurlar. Otur· 
duğu bina numarasız olduğu 
halde haber vermiyenlerle 
bu numaraları bozan ve si· 
len ve kaldıranlar için para 
cezası vardır. 
6-13-20-27 3-10-17-24-31 ·-

lzmir mil'i emlak müdürlüğünden: 
Lira 

Karşıyaka alaybey süreyya s. eski 12-14 taj 12 no.lu 
33,25 metre murabbaı arsa 38 

Karşıyaka alaybey zafer s. 116 no.lu arsadan müfrez 
141 parsel no.lu 86 metre arsa 86 

Seydiköy yeıil mahallede bili no.lu 363 metre mu-
rabbaı arsa 92 6 

Bornova ikinci tarla başı mevkiinde bili no.lu 320 
metre murabbaı arsa 32 

Üçüncü karataı enveriye sokağında 75 kapu no.lu 
69,30 metre murabbaı arsa 28 

Hurşidiye mahallesinin çelebi zade sokağında 282 
metre murabbaı arsanın 16 hissede 2 hissesi 105 

ikinci karantina mısırlı caddesinde 167 parsel 122 
metre murabbaı arsa 61 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peıin para ile 
ödenmek ilzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 
4-7-935 perıembe günü saat 14 de milli emlik mil· 
dürlüiiloe müracaatJarı. 19-30 1785 

Kaputaj bayramı 

öbür güri deniz şeJJ· 
liği yapilacak 

harekete geçeeek eaat onda 

Atalflrk heykeli önClne gelecek 

ayol aırayı bozmakeııın tertlb 

komitesi taraf.Ddan gösterilecek 

mahallerdeki mtvkUerlnl işgal 

ed,.ceklerdlr. 

Akşam eğlencesi 
gramı: 

ifil - GandüzkO thtlfele ,., 
rak edt-n müeıı.,eselerdeP ,,.. 
t•yah,ds oturanlar içlD 

'" 21 de bir vapur Karş1yık• 
ki vapur iskelesinden Al~ 
cık.'a doğru lzmlr'den tıdr 

•'"' ed~cekler için de ayni il 

1 kel' diğer bir vapur Konak 1 ~I 
elnden hareketle Paseport, 

eancak iskelelerine uğr•~ 
şartlle her iki ••par Alıı•0 ~ 
Karııyaka J olu arası ad• 1' , 
diğerine mn!akl olarak k~ 
dahilinde bir gt zlotl yıpr
lardır. 

"' V •porlara bini~ teıdb k0 t" 
tul tarafından verilt-cek bl p 
lerle temin olunıcıkllr· 

gezintiye behrl,ıe kuın•o:; 
lıgıle teyyare alıyı, ınub• ~ 
alayı, 11hll eıhhlye ınodJrle 1 3 - Meraalme latlklAl marşı iti de dooanmıt bir nzlyeue -ı.t 

çalınarak ba~lanıcak, martın ı 8"'~ 
hitamında AtatClrk,On heykeline rak edeceklerdir. (Ayn ,ff 

deniz mOntrslblerl nımını çe 
lenk kooaçaktır . 

Ve denlıclllğln tarihçesi eeç. 
çlrdiğl ednr Ue bogankft te· 
kemmülü temin eden lnrıltp· 
tan bDyftklerlmlzla bo kud 
retli varhklaklarındau bahtı bir 
ıöyleY •erilecek.tir. 

4 - Zafer alayı aaat 11 de 
hey .. elin öofinden har,, ketle 
ellerindeki bayraklarlle birinci 
kordonu takiben eaat kulesi 
önüne ğlderek vllAyet, kuman 
dınlık, parti batkıohkl.rıoı 

ziyaret edecek bunu mOteaklb 
alay dısılacaktır. Budünkn za 
ferin bıohl hakkındı bir söylev 
verilecektir. 

5 - Atalürk heykeli öoftnde 
bu toplantıya havedao da uç 
kaçlarımız sevimli uçuolaru~ 

lıtlrak: edeceklerdir. 

Öğleden sonraki program: 
6 - Alaya lothalt edt!cek 

heyetlerle hertçtr:o lıtlrak ar 
zueunda buluoaolu öğleden 

sonra Kerııyaka'da lıkı-lc ya· 
nındakl meydanda saat 15 de 

aeylrctler için ihzar olunan 
ısrtlar Dzerlndekt ma!aallerde 
toplanarak yapılacak deniz ya· 
rışlarlle yDıme mfteabakallfıoı 

seyredect'klerdlr. 
Bando muhtelif havalarla bu 

mftsabakayı teıcl edecektir. 
7 - Saat 15 30 da bahriye 

kumaodınlı~ının vd deniz yarış 

heyetinin nezareti al11nda deniz 
epor kulOblerinfn yelkenli, yel
kensiz kayık yarııları, yOzme 

spor kulübünde de bu getf 
tes'idi için ayraca bir gırd" 
parti yıpılıcıktır.) 

9 - İzmir Peeaporı tek~ 
sindeki bilumum Hodall•' ..,o' 
naamış vaziyette bf r R0 ~ 
körle bu oıtların eır•I•• -
cerrettlrilmek auretlle 111er:,. 
teslt olunıcık, gulnd •' 

fi 
ilklere eaat 24 de ntbıyel d• 
rllec,,ktlr. Bilumum ıceor;,,, 
blnalırlle, eahll elbhfye, il 

11 
rly11etl binaları vepor tık~. 
lerl elektlrlklerle ten .ır ' 

Ol' 
mlı ol•cağı gibi kordoO il' 
rinde alHncık lakeleelnt. •• (1 
da meı'elelerle eebir ıe• 
edllmlt olecıktır. Jıl' 

Saat 13,30 da Kart•Y' ~· 
da deniz yarışları yıpıl•"ır 
tır. Şarpiler, filikalar y•;., 
lara iıtirak edecekler, .,,
metre sırt üstü, sür'at kof 1,. 
yüzme müsabakaları y•P' 
caktır. ...---/ 

Hayvan . 
Y Okleme tarife81 

değişti 0~. 
Hayvan ihracatının, ,,,~ 

leme tarifesinin· çok yO ıd•' 
olmasından azalmakta 0 di~· 
ğu hükumetçe nazarı ·fı' t•" kate alanmış ve dün Jidl'" 
nin indirilmeıi için 111ir 
genel direktörlüğün• e 
gelmiştir. ...aıP 

Bundan böyle sı;ırlV-~ 
yükleme iicreti olarak ,e 
kuruı yerine 35, koY110 ,;ıı• 

•e yağla direk mftsabakasını kuzulardan 10 kurul 1' 
• 

bışl•nacık, uat 19,:lO da yarıo 7 ,S kurut alınacaktır· O 

Karacabey Harası müdOrloğOlld:. 
Harada hususi bir surette yetiıtirilen beyaz tecrllb',ıır' 

relerinin miiracaat edildiğinde reamiove huıusi mile••'~ il' 
hara idare hey'etince kararlaştırılan bedel mukabilill e 
tenildiii kadar gönderileceği ilin olunur. 
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