
....... 
Paris'ten gelen haberlere 

Kire, (Lieutenant Paris) adın .. 
d~ki en htıynk Fransız de· 
•uz tayyaresi, Bordo lima· 
ilanda yanmıştır. 

• U L~USAL • Bahkesir'de kanii bir vak'a 
olmuş, Cevdet adında bir 
genç; karısını sokak orta· 
sında on tıç yerinden bıçak· 
lamıştır. 

-- Tuna 

'f una konferansı Ro· 
ma' da toplanıyor 

.Bay Yevtiç, rapa 11 nci Pin ta
rafından resmen kabul edilecek 

Papa on birinci Piu 

lstanbul 22 (Özel) - Yu
goslavya baıbakanı bay Yev
tiç, 3 haziranda Roma' da 
toplanacak olan Tuna kon-

bir güneı mahiyetini almıı

hr. Bu büyilk kuvvet, ulus 
kuvveti ve hatti ulusun ken• 
diıi olduiuna göre, daima 
tesirini gösterir. Fakat 
bizim illkede, belli batlı me· 
murlarımız bile gazeteciliği 
ulusa ve yurda yabancı bir 
müessese telikki etmekten 
hili kurtulamamıılardır. Çok 
zararlı olan bu telAkkinin, 
General ismet lnönll'niln kud
retli hilkfimeti zamanında 
kalkmak ilıere bulunduğunu 
görmekle kıvanç duymamak 
mllmklln deiildir . 

Kdmi Oral 

feransında hazır bulunacak 
ve bu vesile ile de, Yugos
lavya Vatikan arasında ak· 
dolunan konkordatoyu im
zaladıktan sonra, Papa 11 
rinci Piu tarafından resmen 
kabul olunacaktır. 

Polonya 
Say lavlarını 
azaltıyor 

Paris gazetelerinin verdik
leri haberlere göre, Polon· 
yada yeni bir kanunuesasi 
için hazırlıklara baıladmış
tır. Yeni kanunuesasi, Polon· 
yayı 100 seçim bölgesine 
indirmektedir. Her bölge, 
bundan sonra yalnız iki say· 
lav seçebilecek ve bu suret
le parlamento üyelerinin mik· 
tarı, 444 ten iki yüze ine· 
cektir. 

-----~---------------·Bay Ferid Celal 
Ankara Halkevi baş· 

kanı oldu 
Ankara 21 (A.A)- Ankara 

Halkevi baıkanı Nafi Kan· 
sunun genel yönetim kurumu 
üyeliğine seçilmesiyle boıalan 
Ankara Halkevi baıkanbğına 
lçel aaylavı Ferid Celil Gn
ven 1eçilmittir • 

Bayezit 
vilayetinin adı Ağrı 

· oldu 
lstanbul, 22 ( Hususi ) -

Merkezi Karaköse olan Ba
yezit viliyetinin adı ( Ağrı) 
ve merkezi Bayezit olan Ka· 
raköse kazaaının adı da (Do
ğu Bayazidi ) ne çevrilmiıtir. 

Ölüm 
insaniyet bflytık bir 

adam kaybetti 
lstanbul 22 (Özel) - Tifo 

ve Kolera hastalıklarının a
ıısını bulan Vilyam Hul, 67 
yatında olduğu halde Frank
fortta ölmüıtür. 

Rayiştag binası ~ 

Istanbul 22 (Özel) -Lon- ve dış piyasasını izah• •et-
• 11!' 

dra'dan haber veriliyor: miştir. Hitler Rayiıtag'da 
Rayiıtag'ın düqkü toplan- hazır bulunan Sar saylavları 

tııında Hitler ıöylevioi ver- tarafından ıiddetle alkıtlan• 
mit ye Alman devletinin iç mııtır. 

••• 

Dil kurumu bir 
a~tı .. anket 

Dilimizin öz konuşma kaynağındaki 
sentaks varlıkları ortaya çıkacak 

Ankara 21 (A.A) - Tnrk 
Dili Araıtırma Kurumu ge-
nel sekreterliğinden: 

TOrk sentakıının kuralla· 
rı araıtınlırkea konuıma di
linde ve konuıma diline uy
gun olarak yazılmış folklor 
eserleri ile kitaplarda görü-

len cümle ve terkiplerin ya
pıhı ıekilleri kakkında bir 
anket açılmııtır. 

Sentaks anketi adını ver
diğimiz bu anketin naıd 
yapılacağını gösteren bir 
program yapılmıı ve biitlin 
-Devamı diJrdünca salaifada-

Askeri sevkiyat devam ediyor 

Habeş hudutlarında 200 tay-
yare yerleşmiş bulunuyor 

Italyan'lar, yeni sevkiyat. iyapıyorlar. Muhtelif liman-
lardan 15 hin mütehassıs gönderiliyor 

lıalyan askerleri, zırhlı otomobillerle Habeş 
hudutlarına ıevkedilirken 

lıtanbul 22 ( ÖZEL ) - J kasına yeni kuvvetler gön
ltalya bOkOmeti, doiu Afri· dermete ba9lamııtır. Bu haf· 

ta sevk edilecek olaıİ iki 
fırkadan baıka 15 bia mll-
tehassıs da ıönderilecektir. 

ltilyanın muhtelif iiman
larından da ayrıca bir kııım 
tanklar sevk edilecektir. 

Son gelen haberlere g3re, 
halya hükiimeti, Habeıistan 
hudutlarında 200 tayyare ile 

ağır top bataryaları yerleıtirmiı 
bulunuyor. Bu hafta yapıla
cak ıevkiyat, İtalyanın mub· 

1 telif limanlarından olacaktır. 
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B. Receb P eker'in 
t;ok önemli söylevi 

- Dünkü nüshadan mnblit -

Arkadaşlar. 
Biliyorsunuz ki bu müşte

rek b1r derttir. Bu Ulu Ata
türkten bizlere kadar halk 
yığıolarına kadar her Tür
kün bir gün önce kurtarıl

masını istediğimi:z. büyük 
meselelerden biridir. Dün, 
gün doğuncıya kadar çalı
şan kurultay dilencümeni de 
buna uzun zamanını hasret
miştir. İki milyona yakın 
çocuk okumak ihtiyacında· 
dır. Bunun ancak dörtte bi· 
rini okutacak çare ve vası
tamız bulunuyor. Şimdiki 
vasıtaları ve bunları tabii 
yolları ile hedefe gittiğimiz 
takdirde normal yoldan bu 
işin tam görülmesi için uzun 
yıllara ihtiyaç :vardır ki bu
na hiçbir yurddaşın taham· 
mülü olmadığı görülüyor. 

Bunun için parti umumi 
reislik divanı belki sizlerin 
de bulabileceğiniz pratik bir 
çare olabilir düşüncesile türk 
çocuklarını az zamanda müm 
kün olduğu kadar daha çok 
okutmak için bir formül tek
lif etmiş bulunuyor. Köy ço
cuklarını kısa zamanda oku
tacak bu tipten başka nor
mal ilk tahsil beş sene ola
caktır maddesi okunduğu 
zaman bunun üzerinde du
rulecakhr. Bundan şimdi u
zun uzadıya bahsetmek lü
zumsuzdur. O vakit lazım 

olursa fikirlerimi arkadaşla
rıma bildirmeyi vazife bili-
rım. 

Arkadaşlar; 

Bütün bunlar düşünülür ve 
konuşulurken hatta şimdiden 
akislerini görüyorum. Ya 
demokrasi ne oldu diyenler 
var. Pekili devletçilik vasfı 
kabul olunacak ulusal birlik 

disiplin vesaire, fakat demok· 

rasi diye bir şey de vardı. 

Bu nereve gidiyor? diyenler 
var. Bu mukadder suallere 
buradan cevab vermezsem 
sözlerimin eksik kalacağını 
tahmin ediyorum. Bundan 

dolayı kısaca izah için siz
leri biraz daha rahatsız 
edeceğim. 
Arkadaşlar ; 
Bilirsiniz, demokrasinin kı· 

saca tarifi halk tarafından 

halk için bir halktan gelen 

seçim ile iş başına geçenle
rin çalışmaları halk için ol
malıdır. Yini bir adam, ken· 
diliğinden ben şuyum, büyük 
diye iı başında bulunmıya
caktır. Onu ulu varlık ulus 
vazifelik kılmalıdır. O da ça
lışırkan kendisi için değil, 
kendi ihtirası için değil halk 
yığınının umumi menfaat he· 
defini gütmelidir. Demokra
sinin öz tarifi budur. 

Bu tarifi böylece aldıktan 
sonra şekiJJeri, usulJeri, yol
ları tatbik edi~eceği yurdun 
ve ulusbn karakterine ve 
tabiatıda iklimine göre çe· 
ıidierini bu usuller zaman 
zaman, yer yer, çeşid çeşid 

kullanılmış, bırakılmış, değiş· 
mittir. Bizim siyasal yaşa
mamızda idarenin halk ta
rafından ve halk için ulusu
nu tebarüz ettirecek nokta
ları şöyle sıralıyabilirim: 

Bir defa bizde devlet var
lığında kuvvet birdir. Yani 

tevhidi kuvva dediğimiz 
ana prensibi hüküm ıürer. 

O da ulustur. Her şey ulus· 
tadır. Ulus kendi adına bir 
kurultay seçer. Bu kurultay 
da içinden bir cumur baı
kanı seçer. iktidar mevkiine 
seçtiği hükümeti kurultaya 

arzededer. Hükumet ulusun 
karşısında kendi adına çalı
şan kurultayın huzuruna 
çıkarak kendisini beğenil

meğe arzeder. Beğenilmezse 
bırakır gider, bir başkası 
gelir. Bu şekil cari bir iş 
değildir. Bu hakikat olarak 
böyledir. Türkiye B. M. Mec
lisinde daha sesi kulağı
mızda çınhyan hadiseler 
olmuştur. Kamutay ken
di hükümetini kendisi -
nin kabul ettiği hükumetin 
uzuvlarını murakabeden han
gi an farig olmuştur. Ka
mutay kendi hükümetini 
kendisinin kabul ettiği mil-
let meclisi vekilleri iskat 
etmiştir. Ve divanı aliye 
göndermiştir. Bunu yapmak 
kudreti bu günkü kurultay
daki şahisların her birinin, 
ahlakında karakterinde ve 
heyeti umumiyenin mehabe
tinde heran kendisini göste
ren bir vazife olarak mev
cuddur. (Alkışlar) 

Türkiye B. ~. M. her sene 
belli günde davetsiz iş ba
şına geJir. Ancak Lendi ka· 
rarile yenilenir. Türkiyede 

sade kurultay değil, her iş 

seçim iledir. Hususi cemiyet
lerden bahsetmiyeceğim. Fa
kat köylerde, vilayetlerde , 
hususi idarelerde ve beledi
yelerdıe seçimle iı batına 
gelirler. Bulundukları idareyi 
kendileri tanzim ederler. 
Bunlar devletin reımi teşek
külleridir. Parti hayatımızda 
de her iş seçimledir. Bun-
dan· sonra demokrasi anla· 
yışımızı gösterecek oJan ve 
parti çalıımamızın mühim bi{ 
parçası dilekler bahsına geç
meliyim. Her yıl yurdumu
zun dört köıesinde binlerce 
parti kongreleri toplanır . 
Bütün ihtiyaçlar elenir. Alı-
nan kararlar vazife başındaki 
resmi makamlar katında ko
valanır. İsteklerin mümkün 
olanları yapılır. Veyahut ya
pılmamasının sebebi söylenir. 

Arkadatlar 
Bu ulusun arasız bir suret-

te devlet çalışmasına iştiraki 
demektir. Yalnız bir ıekil 
olarak değil, ben göğsümü 

gererek bu partinin genel 
katibi olmak onürü ile söy
lerim ki dünyanın hiçbir 
yerinde, hiçbir siyasal parti 
böyle bir çalıma yapmaDHf• 
tır. 

Bizim bu cesaretimiz bir· 
birimize inandığımızdandır. 
Olgunluğumuzdandır. Tuttu
ğumuz yolun iyiliğini bildi-
ğimizdendir. 

Fakat nihayet partinin~hü-
kümetten, icra makamların
dan beklediği şey mümkün 
olanın yapılmasını ve yapıl
mıyorsa hakikaten yapmak 
imkanı ve takatı olmadığının 
izahıdır. Yapılması mümkün 
olan her şeyin mutlaka ya
pılacağına inanıyoruz. Bu 
makanizma her gün daha 
iyi işliyen bir hal alıyor. 

( Devam ed«ek ) 

(UlusalBi_rl_ik...:.) ________________________ ,,.;;;2..;2_M,.;..;.;ay:..as-..9,,__ 

lımlr birinci icra memur· 
luğundan: 

Cevdet AkCSmer Avram 
Gabata olan borcundan do
layı ipotekli olup paraya 
çevrilmesine karar verilen 
Karşıyaka donanmacı ma
hallesinde banka so. 'kain 
27 no. tajh; kapudan giril
dikte bir salon; solda sağa 
nazır bir oda, ittisalinde üst 
kata çıkılır bir merdiven ve 
merdivenin sağındaki met
halden girilince sırası ile 
banyo odası, bela, çamaşır
hane, ve mutbağ, salonun 
sağ tarafında evin avlusu, 
avluda avur ve dut meyveli 
ağaç ve sokağa açılır ikinci 
methal salonun nihayetinde 
geniş bir misafir odası, se
kiz basamak merdivenle üst 
kata çıkılırken küçük bir 
sofa sofanın nihayetinde ce
makanlı sabit bir dolap, 
badehu arka tarafa doğru 
bir oda, yine sekiz basamak 
merdivenle üst kata çıkıl
dıkta uzun bir koridor ve 
koridorun sağ ve solunda 
ikişerden dört oda ve mün
tehasında sağa nazır bir 
balkon, koridoıun arka ta
rafında biri geniş diğeri 
vasat derecede iki odalı bir 
bap 5000 lira kıymeti mu
bammineli evin mülkiyeH 
açık artırma ile ve birinci 
artırması 23·6-35 pazar günü 
saat 11 de birinci icrada 
yapılmak üzere satılığa ko
nulmuş bu artırma netice-

sinde satış bedeli temin 

olunan kıymetin yüzde 75 
ile dahi yine alacak mikta
rını tuttuğu takdirde en çok 
artırana ialesi yapalacak 
aksi takdirde en çok artı
ranın taahhüdü baki kalmak 
şartile satış on beş gün 
daha uzatılarak 8-7-35 pa
zartui günü saat 11 de ya
pılacaktır. 

işbu ipotekli ev üzerinde 

herhangi bir şekilde hak 

taleb;nde bulunanlar ellerin

deki resmi vesaiki ile bir

likte yirmi gün zarfında mü

racaatları lazımdır. Aksi 

takdirde tapu ıicillerince 

malum olmadıkça yapılma· 

dan hariç kalırlar. 9-6-35 
tarihinden itibaren şeri her· 

kese açık bulundurulacaktır. 
Müşterilerden yalnız yüzde iki 

buçuk delliliye alınır. Talip 
olanların yüzde 7,5 teminat 
akçası ve ya bank itibar 
mektubunu hamilen birinci 
icra dairesinin 36-465 dosya
sına müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik ıiyasal guete 

Sahibi: llaydar Raşdü Öktem 

Neıriyat müdürü : 
Ilamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone ~artları : 
700 kuruş senelik 

400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti iJinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlathrılır 

Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaaıı 

l~L~H~TTi~ 
EY YU8i.,~,~ 

22 Mayıs - 1935 .. ~Yazan: M. A 
Tefrika No. 59 

Sivas heyi Yağıbasan, ~elçuki beylerinden Kılıç Art 
lan'ın nikahlısını pusu kurarak kaçırmıştı . 

Bunda ki maksad, ne icliı 
bey ne yapmak istiyord~ 
Hudut muhafızı bunu bit 
türlü anlıyamamıştı. 

- imkanı yok - diyordu -
her şeyi feda ederim, fakat 
onun, Kılıç Arslanla evlen· 
mesine tahammül edemem!. 

Bu aralık, Erzurum haki
mi ile Selçuk beyinden ken
disine hediyeler ve birer 
mektub gelmişti. Bu mek
tuplarda, gelin alayının, ken
di topraklarından geçmesine 
müsaade etmesi isteniyordu. 
Filhakika kız, Erzurumdan 
hareketten ıonra, Sıvas top
raklarından geçmek mecbu
riyetinde idi. başka kısa 
ve emniyetli yol yoktu .. 
İşte bu mektuplar, onu mak 

sadına doğru sürüklemişti ; 
- Tamam - diye bağırdı -

tamam!.. Mektubu getiren 
elçilere bahşişler verilsin . 
Dost beylere hediyeler ve 
armaganlarım hazırlansın ve 
yazılsın · ki ; 

rağı imiş gibi kendi arazim
den gelip geçer. 

Yağı basan, derhal planı· 
nı kurmuştu. Fakat hiç kim
seye açmıyordu .. 

Onun emrettiği şekilde 
cevaplar yazılmış, hediyeler 
gönderilmişti.. 

Artık gelin alayının geçe
ceği günler yaklaşıyordu. Ve 
o nisbette de Yağı basan be
yin bir sinir buhranı geçir
diği gözüküyordu, 

Bütün saray erkanı; 
- Bizimkine bir şeyler 

oluyor amma, nedir, beJJi 
değil ! 

Diyorlardı. Nihayet ikinci 
bir harber gelmişti: 

- Gelin, Çarşamba günü 
akşamı, huduttan geçecek!. 

Zaten bir hafta evvel, bü

yük bir alay, Selçuk beyinin 

topraklarından gelerek, Sı-
Selçuk gelini, kendi top· vas beyliği arazisinden geç-

--8----ı------ mişti. bu alay, erkek tarafı u gar namına gelini almaj'a gidi-
yordu .. 

Komitecisi ölü 
olarak h11lundu 

Yağı basana bir teyler ol· 
muştu. Uyku uyumıyordu .. 
Ya çok neş' eli, Yahutta çok 
muztaripti. Hülisa, onda bir 

Gıyaben idama mahkum gayri tabiilik vardı. 
olan Bulgar komitecilerinden Salı günü sabahı sarayda 
kör Boşef, geçen Cumartesi fU haber duyuldu: 
günü Sofyada bir abdesthane - Bey, ava çıkmış .. Bir 
içinde ölü olarak bulunmuş· kaç gün kalacak mışl. 
tur. Boıef'in kafasında bü· Saraydakiler: 
yük bir kurşun yarası gö- - iyi olmuş • demiılerdi-
rülmüştür . sinirleri zaten bozuktu. Bir 

Bulgar komitecisi, son za- az hava alır, eğlenir, gelir!. 
manlarda kendisini saklıyan Halbuki Yağıbasan, bir 
bir kadını öldürdükten sonra gün, hudud muhafızlarından 
saklandığı evi terketmiş ve ve kendi gözdelerinden birine, 
zabıtanın eline düşmemek gizlice bir haber ulaştırmıştı: 
için kimsenin ummadığı yer- - itimat ettiğin adamlar
lerde saklanmağa muvaffak dan bir süvari müfrezesini 
olmuştu . hazır bulundur!. 
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Jdorel busıslyel vlllyete ılt Kemalpa1a kazasında kAfn yoka· 
nda yerleri ve clnılerl yazılı ıkarah buıualye 116,935 tarihin· 
den 31,5,936 tarihine kadar bir sene mllddetle ve ıu değirmeni 
ile d6kk4olar l ,6,935 tarihinden 31,5,938 tarihine kadar Clç 

ıene mtıddetle icara vutlmek Ozae 6,5,935 tarihinden ~O gfln 
müddetle oıüuyedeye çıkımlwıştır. MQ:ıayt de şartlarıoı görmek 
letlyl'uler her gOn Kemalpaşa Mubaeebel hususiye mQdOrlfiğüne 

ve pey sürmek tetlyenler de ihale gftnil olan 26,5,935 pazar 
gunü elUlt ondörtte g~ne Muhaef'bel husuelye dairesinde topla 
nacak: komisyona depozito nııkbuzlarJle herab('r mdracautlan 
llin olunur. 14:75 

Birkaç gün sonra idi: . 
Dedi· kodulu, heyecanlı b•' 

haber duyuldu: 
A.rtf' 

- Sıvas beyi, Kılıç ,.,. 
lanın nikihhsını kaçır11ııf.-. 

Bu haberle beraber, dedi 
kodular, yalanlar, endişelef 
türlü türlü tefsirlerde b~ 
lamıştı. Ağız denilen bo~, 
makina, bin bir çeıit 111 

fet dokuyordu . 
Hakikat olan şu idi : 
Yağıbasan, gelini kaçar' 

mıştı .. 
Hemde nasıl : 
Pusu kurarak ! .. 
Muhteşem düğün al•tt: 

Erzurum topraklarından ~. 
vas hududuna geçmiıti. Net 
enin payanı yoktu. Öyle ~ 
meşhur beylerine, kabralll' ç 
Selçuk beyi ikinci Kıla•,ı 
Arslana, bu illerin en gl• 
kızını gelin götürüyorlarcll· 

Bu ne şerefli bir itti ? ~ 
Alayın önünde genç Selçll ~ 

süvarileri cirit oynıyor, 0 

atıyor, kılınç, kalkan oYo'' 
ları yapıyordu .• r" 
Davulların sesleri, saatli 

uzaktan iıitiliyordu • --
Bu arada, bol bol 18 

ta içiliyordu. Nirab, garV 
tülü, neş' eli bir gelin a~ 
Hepsi de en zengin, eD ';,. 
lak elbiselerini giymi~le ı'' 
Zaten her iki taraf, bır 
raya merbut insanlardı. 

- Arluuı var _... 

Yoklama 
ihtiyat zabitleri 

okusun 
Askerlik şubesindeo: ., 
1 - 1 Haziran 93S tt", 

hinde 30·6-935 tarihine."~· 
yıtlı yerli ve yabancı ıb ~ 
yat su baylarla biç k~, 
olunmamış ihtiyat sub•>' I' 
rı bu müddet zarfında ~r 
ni nüfus cüzdanlarile ':,
likte yoklamalarını y•P ~ 
mak üzere her gün ıub'r 
müracaatları. ,. 

2 - Şubemize kaytlı /. 
lupta vazifeten vey•~ 
muhtelif suretlerle "'fd' 
mahallerde bulunaol•" 
bulundukları mıntaka ,il' 
kerlik ıubeleri vaııt •!jeli" 
yoklamalarını ıubeye b• 
meleri. 4' 

3 - Bu müddet zarfı•~ 
yoklamaya müracaat etll' .,
yenlerin haklarında .. k'al' 
ni muamele yapılacafl 
olunur. 

* •• f 
Gümrük muhafaza a1' ti' 

oın Izmir ve Bodrulll b'' 
. barları için iki iaşe •0 So' 
yına ihtiyaç vardır. .~ 
iki aene zarfında sit•J ~ 
bitirmiş levazım sub•1.lıi1' 
dan istekli vaua ve,.'ok'' 
şubeye gelmeleri illO~ 
nur. 

\. 



kitaplaruıua GGzel Bir 

CUt' Habralannıza Şık 
Bir Albtm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 

İİİiiiiiiiiiii:======~--------·----------------------~(O~~B-ır_U~k)..__ ____________________ ·----------------"--M~·v-·-ts--..ı __ 
lzmir Muhasebei Hususiye Müdftr· Olivier ve şftrekô· Fratelli Sperco Vapur Acentu'ı -

aıak isterseniz : 

• YENı KAVAFLAR * 
Ça,lı&ında 34 Numarada 

· · Ali Rıza .. 
'1&cellitb · • aneaıne ugrayınız. 

• N. V. 
VV. F. H. Van 

Der Zee 
Da & Co. 
~TSCHE LEVANTE LıNIE 

11ıt~kKA" vapuru 19 ma
•• B bekleniyor, Hamburg 
ca1r reaıenden yük Ç)kara-

br. 

11aa" ARTA " vapuru 27 
11a:"~ beklen!yor, 30 ma· 
dıın dar Anvers, Roter
İçi ' Haaıburg ve Bremen 
~aJ:k alacaktır. 

MENT H. SCHULDT 
"T HAMBURG 

-.1111~0YBURG" vapuru 21 
'• A bekleniyor, Hamburg 
~lctı llverıten yllk çıkara-
JO~'· 

STON VAREN LINES 
.. G~ TD LIVERPUL 

...._Yııt ENMORE" vapuru 18 
181c ~- a-elip Liverpuldan 

çı••raıııtır. 
SERViCE DIRECT 

DANUBIAN 

"TI~UNA HATTI 
'lad ZA,. vapuru 5 bazi· 
8rır'ı beldeniyor,Budapeşte, 
1'1c 11

1
•va ve Viyana için 

~ • •caktır 
"Dtı . 

'llld bNA" vapuru 30 hazi-
8,,t~ ekleniyor. Budapeıte, 

••lava v· .. ve ıyana ıçın 

IOğünden: sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAts KUMPANYASı 
" CERES" vapuru 16 mayıata gelip yGklln8 bo· 

Torbalunın Bortana köyft yakınında muhtelif yerlerde bolu· 

nan d.-ğlşlk renklerdeki Obre .boya toprağının ruaomu ile köyao 
acen tası ıalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köıteace Jimanlan 

CendeJi Han. Birinci kor· için yllk alacaktır. 

don. Tel. 2443 
The Ellerman Lines Ltd. 

" ALGEERIAN " vapuru 
18 mayıs Liverpool ve 

şartnameyi eörmek için Torbah MuhHebel hoauefye dafrtsine · Svvenseadan beklenmekte-

tıahelyetl manevlyeeioe ald olan toprağın bedell 13,5,935 gOnilo · 
den itibaren isteklilerin çoğalmasından OUb"Q l 5 gün mQddetle 
açık artJrmıya konulmuştur. 

Artırmanın eon gdnil 28,5,935 ealı eaat onbeştlr. lsteklllerlo 

başvurmaları. Artırmıyı girmek latiyenlerio 2j 90 uyılı arınma 

ve eksiltme ve ihale YHHının 21 fpcJ maddesine göre ttmlnat 

" GANYMEDES " vapuru 18 mayısta gelip 23 may11ta 
Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. 

" CERES " vapuru 1 haziranda gelip 6 haziranda Anver1, 
Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg limanları için yllk 
alacaktır. 

akçesi yatırmaları gerektir. 14 7 4 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları 1.'ürk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'filrk Jirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30 - 40 

• Taze temiz ııcuz 
ilac 

" 
~er türlü tuvalet çeşitleri 

Ilamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

yük alcaktır. 
THE EXPO • T STEAMSHIP 

cor PORATION 
11 EXARCH11 vapuru 2 ha

zirana doğru bekleniyor, 
Nevyork için yük alacaktır. 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1 

dir. Ve ayni zamanda doğru 
Liverpol için yük alacaktır. 

" POLO ,. vapuru mayıs 
nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"OPORTO " vapuru ma· 
yıs nihayetinde Liverpol ve 
Svenseadan beklenmektedir. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION Co. LTD. 
"ADJUTANT,, vapuru 7 

SVENSKA ORIENT LINIEN • 

"NORDLAND" motörü 2 haziranda Rotterdam, Hambura-, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarma hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam ,sefer 

" PELEŞ ,, vapuru 16 mayısta gelip ayni gtinde ıaat 18 
de Hayfa, Malta, Marsilya, ve Barıelona hareket edecektir. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 20 haziranda gelip 21 haziranda 
Malta, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında ayhk muntazam sefer 

" RINOS ,, vapuru 14 mayısta lzmirden doiru Nevyork 
için yük alacaktır. 

mayısta Londra için yük " T AMESIS " vapuru 10 haziranda dotru lzmirden Nev-
alacakhr. york için yük alacaktır. 

Deutsache Levante Linie 
"ULM,, vapuru 15 mayısta 

Hamburg, Bremen ve An
versten beklenmektedir. 

"ANGORA,. vapuru ha-

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiı: llindaki hareket tarihlerindeki deiitikJiklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

ıirketi binası arkasında F ratelli Sperco acentalığına milracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

len limanımızda yük boşalt- •_ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllll lllllllllllllllfllllllll Jllll• 
maktadu. l • 

Not: Vurut tarihleri ve ;;_~ zmir yün mensucatJ;;;==§§ 
vapurların isimleri üzerine ~ 

~::~.ik~~::~:.· m••'uliyet ~Türk Anonim şirketil 
•-91111tllil"'''11--.---••ı ~ Bu mftessese, iki yflz bin lira sermaye ile§ 
Satılık Piyano = teşekknl etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-§ 

- -=: fakçörers Limited (Şark hah) şirketine ait ~ 

Geliş tarihleri ve vapur
Jann isimleri üzerine mes'u· 
Jiyet kabul edilmez. 

11 inci Beyler Sokagı N. 68 
1'elefon .1452 

..... lllllllİ .......... .... 

Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık-

= fzmirdt Halkapmardaki kuma~ fahrikasıoı sah ~ = almıştır. Fabrika hntnn teşkilat ,.e tesisat ve mfts· ~ Birinci Kordon, 
N o. 2007 - 2008 

Tl::J R. K iVE 

Z:IRı .AT 
BAN~ASı 

-DARA 
BiRiKTiREN 
'RA~T~bD(;Q 

telefon 
Almak arzu edenler her - tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani l 935 ta· s 

gün sabahdan akşama ka- :: rihinden itibaren yeni tirkct tarafından işletil ~ 
dar ULOSAL BiRLiK = mektedir. Her nevi yon iplikleri, kuma,, batta- 5 

tır. 

1 gazetesi idarehanesine mü- ~ niye ve çorap imal .edilecektir. MamulAhn enıg,. §§ 
caat etmelidirler. ;; line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edllmittir. ~ 

liil .... -~ .. --. .... ıı § · Bu:mamulit Peştemalcılar başında eski Orozdibak § 
ÔksOrenler? Mut· =: ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satı' fab. §§ 
laka (Okamentol) - rika içinde yapılmaktadır. ı 

~ s Posta kutusu: 127 5 
ôksOrftk şekerle- ,.. S Telgraf adresi: lzmir!':-;Alsancak ~ 
rini tecrObe edi ~ = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 

~ m .11111111111111111111111111111111• ı1111111111 i11111111111111111111111111111111111111111111111mlli 

~ Sümer Bank--. 
niz •• 

Ve Pnrjen ~ahapıo 

en flstftn bir mOs 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgOo 

haplarını Maruf 

ecza depolarıoda 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markala az kullandmıı 

bir motCSr ıatıhktır. Taliple
rin idarehanemize m8raca· 
atlan ilin olunur. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı-1 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüııem beyin f oıoAraftumui, lzmirde en ıyı 
fotopaf çekmekle ılJhreı bulan bir ıan'aı ocagıdır. En 
mdlk'illpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri f oıo'lıraJ· 
lardan memnun lcalm'llardır. 

Hamsa Rilııem beyin, f oıograJ malremai ~atan mtı• 
Acuaıı. da muhıerem ma,ıerilerirıin ince sevklerine s&-e 
la.- p11iı mallaTı, f oıograı makinelerini bulundumaaJda. 
dır, Bir sıyareı her ıeyi iıpaıa kdfidir. 

(lzmir • ııa.torak caddesi, Refik 



22 Mayıs 93S (Uluıal Birlik) 
----------------...---

-5 ON TELG~AFLAQ . . . . .. ~· . - -
C. H. Partisi kamutay gurubunda verilen kararlar 

l(amutaya sunulmuş olan vergi kanun 
larınin esasları tetkik ve kabul edildi 
Part~nin proğramında 

hazırlamak üzere 

amaçladığı 

15 kişilik 

toprak 
özel bir 

kanununun esaslaı ını 

·komisyon seçildi 
Ankara 21 (A.A) _ C. H. Partisi Kamutay grubu 

dnn ö[;lcden sonra saat 15 te toplandı. Grup kendi· 
sini ilgilendiren hir takım i~ler hakkında gôrOşUlkten 
ve kararlar aldıktan sonra Partinin yenilenen progra
ınmdu amacladığı toprak kanununun esnslarını hazır· 
lomak fizcre Partice yapılmaE\ ı kararlaştırılmış olan 15 
kişilik özel komisyonunu seçti \'e Kamutay başkanlık 
divanmda açılan sekreterliğe partice adılanacak olan 

arkadaşı saptaladı • 
Bundan sonra hnkQmetten Kamutaya sunulmuş olan 

vergi kanunlarınan esasları nzerindeki gôrnşmelere ge· 
çildi. Birçok aytaçların söylevlerine Finans bakanı ve 
bntçc komisyonu başkanı cevap verdiler. Bu konuş· 

malar sonunda grup hnkOmetin 8unduğubu kanunların 
yerin de ve doğru olduğu kaoağıoa ererek esaslarını 
benimsedi ve kabul etti. 

Gazianteh 
Mtıdafaası filme 

ahnıyor 
Gaziantep 21 (A.A) - Er· 

kinlik savaşında cenup ha· 
reketini filme almak üzere 
şarımıza gelen film bey' eti 
bir haftadanberi çalışmakta 
ve Gaziantep müdafaasını 
filme almaktadır. Hey'et iş· 
galin acı günlerini, balkın 
satılışını, savaşın açılış ve 
fişenk ve bomba imalitha· 
nesini, acı zerdali çekirde· 
ğinden ekmek yapılmasını aç 
kalan kadınların bir hayvan 
iaşesi Uzerine üşüşmelerioi 
askere erzak, su ve cephane 
taşıyan kahraman Türk ka· 
dınlarının hareketini ve Ga
ziantep müdafaasının ne çe· 
tin şartlar altında başarıldı· 
ğını bütün çevreleri ile filme 
almıştır. Hey' et = yarın Urfa· 
ya gidecektir . 

Dil kurumu bir 
anket açtı 

Baştarafı 1 inci sahijede • 
il ve ilcelerle HalkevJerine 
dağıtılmıştır. 

Programa göre, her il ve 
ilcede bulunan derleme ku· 
rulları ile Halkevlerioin dil, 
tarih edebiyat komiteleri 
halkın konuşma dilinde ya· 

zı sentaksimizden başkalık 

gösteren sentaks şekillerini 

ve ata sözleri, bilmeceler, 
masallar ve halk tekerleme
leri gibi folklor varlıkları ile 
halk diliyele yazılmıı hikaye 
ve tiyatro gibi kitaplarda 

bulabilecekleri yazı sentaksin· 
den değişiklik gösterir 
cür.ole ve terkipleri fişleye· 
ceklerdir. 

Dilimizin öz konuşma kay
nağındaki bütün sentaks var· 
hklarını ortaya çıkarmak için 
açılan bu anketin büyük ve
rimler vereceğini umarız. 

Dolandırnıış 
Tedavi için lzmire gelen 

Mehmed oğlu Ahmed, ikin
ci kordondan geçerken ya· 
nına amele Mebmed oğlu 
Osman sokulmuş ve bozuk 
parası olmadığından kendi
sine üç lira vermesini ve aşa
ğıda para bozdurunca, borcu 
iade edeceğini söyliyerek 
parayı almış ve ortadan sı· 

vışmııtır. Dolandırıcı zabıta· 
ca derhal yakalanmııtır. 

Bahkesirde kanlı bir vak'a / 

Cevdet, karısını 13 
yeriııden bı<;,akladı --

Kadınlar 
Yol vergisi vere· 

cek mi? 
Istanbul - kadınlardan da 

yol vergisi alınması için Ka· 
mutaya bir teklif yapılacak· 
hr. 

Kadının bayatı tehlikededir. Cevdet ,_ö-. z-10-r-k-çe-: ---

cinayeti işledikten sonra teslim oldu Her oün 
Balıkesir 21 ( Hususi ) - ı Bir kaç defa daha ayni pıı, 

Dün burada kanlı bir vaka şeyi tekrar eden Cevdet, Beş kelime yazıyoruz 
olmuş; Susığırhkh Naciye dün karısına yolda rast gel- - S _ 
adında bir kadın, bir buçuk miş ve gene ayni şeyleri 1 • Seciye - Ira 
yıldaoberi ayrı yaşadığı ko· söylemiştir. Örnek: 
cası tarafından sokak orta· Naciye kocasının bu söz- Biz iıtiklil muharebesin· 
aında on üç yerinden bıçak- Jerini istihza ile karşılamıf, de Türk seciyesinin kuv· 
la vurulmuştur. Vakanın se- Cevdet'in ısrarı üzerine so· vetine dayandık • Biz 
bebi şudur: kak ortasında kocasına ağır erkinlik savaşında, Türk 

Susığırlık'b Naciye ile sözler söylemeğe başlamış· ıra1tnın kuvvetine dayan· 
Bursa'Jı kunduracı Cevdet, t dk ır. ı . 
karı kocadır. Fakat bir bu- Bu sözler Cevdeti çileden 2 - Aciz - Eksin 
çuk yıldanberi ayrı yaşa- çıkarmıştır. Derhal Naciye· Acı • Eksinlik 
maktadırlar. Cevdet, evvelki nin ilzerine saldırmış ve Acz duymak, iciz kal· 
gün Naciye'nin oturduğu elindeki kundura bıçağını mak • Eksinmek 
eve giderek artık bu hayata karısının aööü•ü, ba•ı, kolu ö ki 

• • y rne er: 
bir son verilmesini istemiş ve vücudunun muhtelif yer· lnkilip, icizlerin iti de· 
ve Naciye'ye: 1 • 1 k t ·· erıne sap ıyara am on uç ğildir • Devrim, ekıin· 

- Eğer doğru dürüst ha· yerinden yaralamııtır. terin işi değildir. 
reket edersen tekrar karı V k .. t k' C d t a ayı mu ea ıp ev e ' Devrimciler büyük zor· 
koca olur birlikte yaşarız; karısını kanlar içinde yolun luklar kartısında, eksin· 
eğer geçinmek taraftarı de, ortasında bırakmıt ve ko•a k d 

y me eğil, ıevklerini ar· 
ğilsen nikahımızı bozalım, koşa karakola giderek bıça· tırmalıdırlar. 
demiştir. ğile teslim olmuıtur. 3 • Ehemmiyet -Önem 

Fakat Naciye ne birleşme· Derhal hastahaneye kal· Ehemmiyet vermek-Öne· 
yi ne de ayrılmayı kabul dırılan Naciye'nin hayatı teh· mek 
etmiş ve kocasını kapı likededir. Doktorlar ümidi keı· Mühim • Önemli 
dışarı etmiştir. mitlerdir. Örnekler: 

~~~~----.... ......--.... ~··-~~-----~~~~ 
Amerika sefiri bursa Bu sabah ta Bergama· 

ya gitti Ziraat mektebi ta-
Amerikanın Türkiye büyük l b . h . . d 

elçisi bay lskender ve refi- e esı şe rımız e 
kası, dün akşam Selçuk ve Bursa ziraat mektebi ıon 
efesten avdet etmiş ve ge· sınıf talebesi, başlarında 
ceyi burada geçirmiıtir. Bay müdürleri iktıaad iktıaad 
lskender, bu sabah ta Ber· doktoru Bay Fadıl Keyder 
gamadaki Ôntlikleri göremek ve muallimleri olduğu halde 
üzere oraya gitmiştir. dün akşamki Afyon trenile 

Sefir cenapları ıebrimizde ıehrimize gelmişler ve Bor· 
dört bet gün daha kalacak- nova ziraat mektebine mi· 
lardır. safir olmuşlardır. 

Pazar 
Ziraat talebeıi, Adana, 

Mersin, Tarsus ve Eskişe· 

Cuma adını alacak hir'de tetkiklerde bulun-
muşlardır. Bugün de ıehrimizde 

Ankara - Pazar 
bundan böyle Cuma 
alacaktır. 

günü, kalacak olan talebe ve mual· 
adını timler, ya rın sabah Bahke-

Fransız 
'fayyaresi yandı 

Paris 21 (A.A) - Lieute· 
nant Paris ismindeki en bü
yük Fransız deniz tayyaresi 
demirlemiı olduj'u Bordo li· 
manında tamamen yanmıttır. 

sir'e gidecekler oradan da 
Bandırma ve Biga'da tetki
kat yaparak Buna'ya döne· 
ceklerdir. · 

Kibrit ucuzladı 
lstanbul - Kibrit fiatları 

beher kutuda on para daha 
ucuzlamııtır. 

Son yılJarda ekonomik 
işlere bUyUk önem ver· 
mekteyiz. 
Son yıllarda en çok ö · 
nediğimiz işler, endüst
ri giriıimleridir - Son 
yı' larda en çok ehem· 
miyet verdiiimiz itler, 
sınai teşebbüsathr. 

4 • Merasim • Tören 
Örnekler: 
Dün yeni bir resim ser· 
gisinin resmi kliıadında 
bulunduk· Dün yeni bir 
resim sergisinin açım tö
reninde bulunduk. · 
Reisicümhura askeri mera 
sim yapılmak usulden· 
dir • Cumur Baıkanına 
süel tören yapılmak uıul
d~ndir. 

5 • Müsavi • Eıit 
Miisavit • Etitlik 
Örnekler: 
Türk kanunları kartısın· 
da, bütün yurddaılar 
eıittir. 
Tlirkiyede kadın, erkek 
eıitliji cilmlıuriyetin ese· 
ridir. 

4 Sablf~ 

Cuma gftnil yapılacak maçlar 

Bornova-Eşrefpaşa ta
kımları karşılaşacak 

811 ma~ı hangi takım kazanırsa, hal' 
kevinin koyduğu kupayı alacaktır 
Halkevi turnovasınıo fina· 

Jine kalan Demiryolu, Eşref· 
paşa ve Bornova takımlarının 
bir ihtilif yüzünden karşı· 
taşmaları geri kaldığından; 
Bornova· Eşrefpaşa takımla
rının bu hafta aralarında 
bir kupa maçı yapılması 
muvafık görülmüştür. Hal-
kevi spor şubesinin bu iki 
finalist takım arasında koy
duğu kupa için Bornova 
ve Eşrefpaşa takımları 24 
Mayıs Cuma iÜDÜ karşıla
şacaklar ve galib gelecek 
takım mükafatı alacaktır. 

iyiliğe kemlik 
Karantina'da gayet tuhaf 

bir hırsızlık vak'ası olmuş
tur. Hadi bey sokağında 
oturan Süleyman oğlu Ne
cib; arkadaşı Bu,gar'yah 
Hüseyin'i, yatacak yeri ol
madığından dört beş gün 
evvel evine almış ve beraber 
yatıb kalkmaia baıl.tmışlar· 
dır. Dün sabah Necib ile 
Hüseyin, b"raber evden 
çıkmışlar ve işlerine gitmiş· 
Jerdir. Fakat Hüseyin, biraz 
sonra geri dönmüş ve dıvar· 
dan atlıyarak eve girmiş, 
Necib'in bir elbisesini, ça
maşırlarını ve fanilelerini 
aşırmış, Bit pazarına götü
rerek ıatmııtır. Akşam eve 
dönen Necib mes'eleyi der· 
hal anlamıı ve hidiseden 
zabıtayı haberdar etmiıtir. 
Hırsız Hüseyin aranmak· 
tadır. 

Kafayı çekince 
Kızı almağa gitmiş 
Karşıyaka'da Salihpaşa 

caddesinde kunduracılık ya· 
pan Tahir, dün gece bulut 
gibi sarhoş olarak öteden· 
beri kızını istediği ayni ma· 
halleden bayan Suadanın 

evine gitmiş bağırıp çağır

mağa baılamıı, ve kadını 
tehdide kalkmııtır. Sarhot 
Tahir derhal zabıtaca ya· 
kalanmış ve adliyeye veril· 
miştir. 

Bul~arlarla 
Ticaret muahedesi 
Ankara -· Hük<imetimizle 

Bulgaristan arasında akde
dilecek ticaret muahedesi· 
nin bugiln imzası muhak· 
kaktır. 

Gayri federe takımların " 
kuvvetlileri arasında bulua•11 

bu iki muhit takımlarıoı• 

yapacakları bu maçı iyi b•· 
kemlerden bir arkadaş idır• 
edecektir. 

Spor komitesinin ayııc• 

Demiryolu, Bornova, Eşref· 
paşa, dokuz Eylül takımlıfl 
arasında bir devrelik bir li~ 
yaptırarak puvan itibariJI 
birinci gelecek takımı 934.,S 
şampiyonu addedeceği bab•' 
alınmıştır. Bu maçlara pek 
yakında baılanacaktır. 

Fenersiz 
Sandal dolaşamaz 
Karşıyaka'da Raygia ıo· 

kağında oturan sandalcı C,. 
vad, dün akşam sandal.,. 
bazı kimselere kiraya ,er· 
miş ve fener yakmadan do· 
laşmalarına milsaade etmif 
tir. Bu sandalcı hakkıad• 
zabıta takibat yapmakta~ 

Her fiata satış 
Azimet doJayısile acelt 

MOzayede ile sallŞ 
Önilmilzdeki Cuma gaol 

yani Mayısın yirmi d&rdtıocl 
günü sabahleyin alafraol' 
ıaat onda Karataı tram••f 
caddesinde Salhane mak.,a· 
nı geçince deniz kenarıocll 

Üf 544 numarada maruf .,. 
aileye ait bilcilmle lilkı OJO' 

bilyalar bilmilzayede satıl'' 
cakbr. 

Gerek maroken koltuk t•• 
kımı, kilbik kadife kolto~ 
takımı. Fransız piyano, ıelll~ 
siyelik, duvar saatı, 4 k6t' 
anahtarlı masa, lüks m•~ 
aaybur, büyük ayna, 3 adr 
lüks mavun ve ceviz 2 ka11atJI 
aynalı dolaplar, lavumaD "!' 
valet ve servisi, 2 adet bi' 
buçuk kitilik bronz ket~' 
karyolalar aumyalariJe, ~ 
adet aynalı tifonyera, 

0
• 

bronz keıme çocuk kar1 ,. 
laıı, hasır takımı, bronz pO 
tatif karyola, komodino, bl' 

lı ve seccade Isparta veG6f 
du ve sair bir çok lüks 111': 
bilyalar bilmilzayede ıatJll 
caktır. 

Satış peıindir. ., 
Büyük Kardiçah lbrabi • 

bey hanında Emniyet 1110S'J 
yede salonu mildilriyeti.p 

lzmirmilli emlak mttdnrlüğündefJ: 

1fJ Reıadiye teceddüt yeni çay sokağında 16 eski 12 taj 
numaralı harap ev 

Karataı selAmet sokağında 12 kapu 18 taj numaralı ı'5 
harap ef 

Karııyaka alaybey celil sokağında 65 eıki 45 taj na· J'. 
maralı harap ev 2000 bedeli sekiz ıell. ~ 

Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peıin para veya iki:0• 

tertip mübadil vesikasile ödenmek llzere müzayedeye ıO 
nulmuı ise de haddi liyıkile talip zuhur etmediğindeO 
giln müddetle temdit edilmiıtir. Taliplerin 30·5·935 ::;: 
şembe gilnü saat 14 de milli emlik mlidiirlliğilne dJ 

caatları. _:_2EY 
lzmir defterdarlığından: 
lasiainin vergi borcundan ötürü tahsili emval ya•~ 

göre haczedilen 44 tane dökme ıu tulumbası ayın 2S " 
cumartesi gilnll saat onda Alsancak maliye tahsil ıubetill p 
milıayede auretile satılacaiından almak iıtiyenlerİD .':!: 
buluamaları. 14V" 


