
Sovyet Rusyada 1 l\layıs şen· 
likleri çok parlak olnıuştur. 
Geçit re mine iştirak eden 
tanklar, saate elli mil Qzerin· 
den meydanı dolaşmışlardır. 

• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Sovyet artistleı·i dnn akşam 
Aııkaradan hareket etmişler 
ve durakta dış işleri hakanı 
ile kültür hakanı tarafından 
uğurlanmışlardır. 
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=Kars' da iddetli Zelzeleler oldu= 
' t 1 ., lCt .... ?r?nit ?9?$"i .. ...,.:e;;c'O' 

'f ekerrOr etnıemesini dileriz idam • 
l\fes'ut bir hadise 

l(ars ve civar kasabalarda 
şiddetli zelzeleler oldu 

Arkadaşını öldü
ren l\'lehmet asıldı 

Aydın Demiryolu
nu Satın Aldık: 

Evler yıkılınış 12 kişi kaybolmuştur. Hasaratın dere-
Antalya, 1 (A.A) - Pa

rasını çalmak için arkadaşını 
öldüren Manavgad'ın Ka· 
rayük köyünden Hacı oğul· 
Jarından Ahmet oğlu Meh· cesi malum değildir. Felakzedelere yardım ediliyoı· 

Kars 1 ( A.A) - Bugün 
iki saniye süren şiddetli bir 
yer sarsıntısı olmuştur. Sar
sıntı 13-14 merkezde duyul
muştur. Kars'ta hükumet 
konağı ile bir çok yapıların 
dıvarları çatlamış bazı evler 
ve davarlar yıkılmıştır. 

Üç kişi ağır yaralıdır. Sar· 
sınb, merkeze bağlı Dinar 
nahiyeıile köylerinde daha 
ıiddetli ve ıllrekli olduğun· 
dan, buralarda bir çok ev· 
ler yıkılmış on iki kişi kay· 
bolmuı, altı çocuk ölmüştür. 

F elik et yerine doktor ve 
sıhhat memurları ve yaralı· 
ları taıımak üzere otomo· 
biller gönderilmiıtir. Şiddet· 
1i rUzgirlardan telefon di-

'·---~-~~-

Bay .. ükni Kaya 
rekleri koptuğundan zayiat 
ve hasar derecesi tamamiJe 

Amerika gansterleri 

200 hin Dolar uc-
tuktan sonra .. 

Kuba, gansterlerin idam cezasile ce
zandırılmaları için kanuıı çıkardı 

• tar . 
Havana hükumeti, Devlet 

kasından 200 bin dolar çal· 
dıktan sonra Ganıterlere 
iltihak eden nazır Simk hak
kında şiddetli takib emirle
ri vermiştir. 

KCıba hükumeti, bu hi· 
dise üzerine seri bir kanun 
çıkarmış ve yakalanacak o· 
lan Gansterlerin cürmü ta
hakkuk ettikten ıonra gö· 
ncekleri cezanın, mutlak 
surette idam olması lüzumu-

Bay Roosvlet nu ortaya koymuştur. 
lıtanbul 2 ( Huıusi ) - Son gelen haberler, Ame· 

Vaıingtondan haber verili- rika'nın asayişini ihlil eden 
yor: ve günden güne çoğalan 

Ganıterlerin son günler- gansterler için Ruzvelt'in de 
de yaptıkları hamleler, Nev· ıiddetli tedbirler alacağını 
York'ta heyecan uyandırmış· bildiriyor. 

~-------------·~~-----------' l . Almanya mes e esı 

Londra l(abinesi 
tetkikatta bulundu 

---··----
Almanya işi ile Avrupanın muh-

telif mes'eleleri müzakere edildi 
Londra, ı {A.A] _ Pas· riaia müzakeresile meşgul 

kalya dolayııile mesaısını olmuıtur. Kabine; Alman 
tatil etmiı olan kabine ilk hlikumetinio bahri silihlan· 

topfantıaını burla yapmıı ve maıı kararından miitevellid 

11tubtelif Anupa mes'elele· yaziyeti tetkik etmittir. 

öğrenilememiştir. Kars un 
fabrikası sahibi bay Hamid, 
felaketzedelere ilk yardım 
olmak üzere on çuval un 
göndermiştir. 

Ankara 2 ( Hususi ) -
fç işleri bakanlığı, Kars zeJ
zele feliketzedelerine yar
dım tedbirleri almıştır. 

met idam edilmiştir. 

Alnı an 
Tersaneleri faaliyette 

lstanbul - Parist~ haber 
verildiğine göre, Almanya
daki tersaneler durmadan 
geceli gündüzlü çalışmakta 
imiş. 

~-~~--~ ....... ·~·~·~----~~----
Bitler ne söylüyor 

Almanya yeniden 
doğuyor; Diyor 

-Hitler, J Mayıs bayramı münasebeti le 
dün boğuk sesle bir söylev söyledi 

Bay lliıler 

BerJin, 1 (A.A) - Resmi 
tahminler hilafına olarak, 

Bay Hitler, saat 8,30 da bir 
Mayıs bayramının başlangı· 
canda hazır bulunmuş ve 7 
dakika kadar boğuk bir 
sesle nutuk söylemiıtir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
"- Büyük bir devrenin 

tecrübesini yapıyorsunuz. Bu 
devir, Almanya'nın yeniden 
doğuşudur. Ve bu tecrübe 
Almanya'nın ecnebi memle· 
ketler karşısında vaziyetini 

. Dooamı 4 ncü sahif edP-· 

~~~~----..... -----4911------~~-
Rus artistleri 

Dostlarımiz hara
retle uğurlandılar 
Matbuat genel direktörü; Ankara

nın bir albümünü vermiştir 
Ankara 1 (A.A)·· Mosko· 

va büyük akademisi devlet 
tiyatrosu artistleri bugün öğ· 
le trenile lımire gitmişler· 
dir. Dost memleketin büyük 
artistleri durakta dış ve Kül· 
tür bakanlarile hususi kalem 
müdürleri matbuat umum 
müdürü ve Halkevleri ve An 
kara Halkevi başkanları, 
Sovyet büyük elçisi ve elçi· 
Jik ileri gelenleri ve birçok 
dostları tarafından uğurlan
mış ve bayanlara, baıbakan 
lımet lnönU, matbuat umum 
mildilrü Halkevi namlarına 
çiçekler verilmiıtir. Matbuat 

Sovyeı arıiıleri ... 
umum müdtirü, artistleri ay
rıca Ankaranın birer albü
münü hediye etmiıtir. 

• • • 
Sovyet Ruıya'nın güzide 

- Devamı 4 üncll sahi.fide-

Satın alma mukavelesi, don Bayın-
dırılık hakanlığıurla iııızalandı 

Bay Ali Çetin Kay a 
Ankara 1 (A.A) - Ay

dın demir yollarının satın 
alınması etrafında bayındır· 

lık bakanlığı ile şirket mu· 
rahbası Mister Eden ara
sında dört aydanberi de
vam eden müzakere neti
celenmiş ve kararlaştırılan 
esaslar, Vekiller hey' etinin 
kuarına iktiran ederek, bu 
gün bakanlık bina11nın me· 
rasim salonunda Bayındır· 

lak Bakanı Ali Çetin Kaya 
ile Mister Eden tarafından 
imza edilmiştir. Hat, Hazi· 
ran birden itibaren teslim 
alınarak, devlete intikal et· 
mit bulunacaktar. Mlibayaa 
bedeli yüzde yedi buçuk 
faizi ile ödenmek üzere bir 
milyon 825 bin 840 lngiliz 
lirasıdır. Bu mukavele, sırf 
devletin şeref ve itibarına 
dayanarak ve teminatsız o
larak akdedilmiı bulunan 

1 
ilk mukavele olmak itiba· 
-Devamı dördüııcü ahifede -

Rusyada bir Mayıs şenlikleri 

Lenin'in mezarın-
da nümayiş yapıldı 
Saatta elli mil sür'atle meydanı do

laşan tanklar, hayret uyandırdı 

Lenin 'in J.ızıl mc ·danındaki ln7)ıik lıeykeli 

Moskova, 1 [A.A] - Roy- danda her sınıftan 660 tay. 
ter ajansı muhabiri bildiri- yare uçuılar yapmıılardır. 
yor: Bay Stalin etrafı yükıek 

Sabahleyin bir Mayıs bü- Sovyet meınurlarile ihata 
yük askeri nllmayiılerinin edilmi~ olduğu halde,Lenin'ia 
icraaı ııraaıadı, Kızıl mey· -Devamı dDrdüncü sahi/oda-



Sahife 2 (UhuaJBirllk) 

Osmanlıcadan 'f ürkçe-
ye Dl• l Karşılıg\ıııf l No 24 Toprak altından çıkan 

yedi insan iskeleti 
· Sofya'da polis idaresi ci· 1 - Öz Türkçe köklerden gelen s/Jzleritı knr,ısına (T. Kö.) 

Sofya'da 
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beldegi (Alameti) konmuştur. Bunların her biri Jıakkında sırası 
ile uzmanlarımızın (Mütahassıs) yazılarını gazetelere vereceğiz. 

2 - Yeni okunan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, ge· 
rPğine göre, Fransızcaları yazılmış, a)'rıca örnekler de konul
muştur. 

3 - Kökü Türkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve 
kullanılan ~ekil/eri alınmıştır: Aslı ak olan hak, aslı iigiinı olan 
hüküm, Türkçe ·•Çek,. kökünden gelen şekil gibi. 

varında yeni bir binanın 

temeUeri kazılırken, komite
ciler zamanında öldürülerek 
yanyana defnedilmiş olan 
yedi kişinin iskeletleri bu-
lunmuştur. Bu hadise, Bul- Halifenin sarayı muhasara ediloıişti.lçeri girmek 

dışarı çıkmak teşebbüsünde llulunaıılaridam edil 
Başkalarını dinlemez, dai- ı Dava - sava (fr) cause 

ma kendi söyler, başkala- Örnek: davasını büyük bir 
rını dinlemez, bir düzüye belagatle anlattı, savasını 
kendi siSyler. büyük bir uzdillikle anlattı. 

Daimi -- devamlı (T. Kö.) Davacı - diJevci. 
ıllrel (fr) continuel Dava etmek - dilev aç-

DalAlete düşmek -- az- mak, (fr) intenter uşproces 
mak, sapmak, ıapıtmak -· Davet - çağırı, (fr) invi-
a'egarer, tomber dans l'a· tation 
berration Dava etmek - çağırmak, 

Örnek: Dalalete düşen (fr) inviter 
milletlere, onların büyükleri Örnek: bu akşamki top· 
doğru yolu gösterir - sapı- lantıya sizi de davet ettim, 
tan ( doğru yoldan sapan, bu akşamki toplantıya sizi 
azan) uluslara, onların bü- de çağırdım. 
yllkleri doğru yolu gösterir. Davetiye -- çağrılık, (fr) 

Dim - tuzak lettre d'invitation 
örnek: dimi iğfaline dü- Örnek: onun davetiyeıi 

ıürdüğü • aldatma tuzağına gönderilmemiı. onun çağırı-
dütürdüğil hğı gönderilmemit 

Dimad - güveyi, ( fr. ) Diyin •• alacaklı 
rendrıe, beau fils Örnek: dayinler vekili, ala-

Dimin - etek cakhlar yekesi 
Dini - bilen De'b -- törü, (fr) usage 
Daniş - bilgi Debağ -· sepici 
Danişmend - bilgili Debağat -- sepicilik 
Dir • ev, yer, yurd Debağat etmek •• sepile-
örnek: dirı dünya • dün· mek 

ya evi 
Daraban - çarpına, çar· 

pıntı 

Örnek: darabanı kalb -
yOrek çarpıntısı (çaapıtı) 

Dirit ( debdebe ) - gör
kem 

Darbe • çarpı, vuruş, (fr) 
ceup 

örnek: bir darbede yere 
ıerdi - bir vuruşta yere ser
di. 

Darbetmek - döğmek 
Dair - llzerine, için, do

layı (bak: iid) 
Daire • değre (fr) cercle 
Örnek: daire şeklinde bir 

masa, değrc ıeklinden bir 
masa 

Onun dairei muhabbetine 
giremedi, onun sevgi değre· 
aine giremedi. 

Dairenmadar • çepçevre, 
çepeçevre 

Örnek: düıman ordusunu 
dairenmadar ihata ettik, 
düıman ordusunun çepeçev
re aardık 

Dairevi • değirmi (fr) cir
culaire 

Örnek: dairevi bir ıini, 
dejirmi bir sini 

Dalllet • sapınç (fr.) ega
rement aberation 

Örnek: akıl, inıanları de
illetten kurtarır. Akıl inaan
ları ıapınçtan kurtarır. 

Darbımeıel - atalar sözü. 
Darüliceze - kimseziler 

yurdu 
Daıtan • deıtan (T. Kö.) 

epope (T. K6.) 
Dastani - epik (fr.) epique 
Daüuıla - yurtsama, (fr.) 

noatalgie. 
Ôrnek: l Maskatı resinde 

cüdl kalınca daOssılaya uğ
radı, doğduğu yerden ayrı 
kalınca yurtsamya uğradı. 

Dali11alaya uğramak - yu
rtaamak. 

Dava • dilev (fr.) proces 
Örnek: borcunu ödeme· 

cliji için aleyhine dava açtım, 
borcuna ödemediii için ona 

Debağhane -- sepile 
Debdebe (ve dirit) görkem 
Def'a •• kere (T. Kö.) kez 
Örnek: size bunu kaç defa 

söylemek lazım? size bunu 
kaç kere söylemeli? 

Son defa kusurunu affe
diyorum, son kez suçunu 
bağışlıyorum. 

Def'aten -- birden, bir ke
zin, bir kerede 

Örnek: defaten yliz lira 
borcunu çıkarıb veriyordu, 
bir kezin (biı kerede) yliz 
lira borcunu çıkarıp veri
yordu. 

Defetmek • ıavmak, it· 
mek (fr.) ekıpulser, faire el
oigner 

Örnek: belayı savdım (de
fettim), cisimler birbirlerini 
çekerler ve iterler (cezp ve 
defederler), attr.action et re
pulaion dea corps 

Define - gömü, (fr) treaor. 
Defnetmek - gömmek 
Defter - defteı (T. Kö.) 

(fr) cahier 
Dehan • ağız 

-Devamı 

Ulusal 

var -

Birlik 
Candelik ıiyaeal gazete 

Sahibi: Huydar Rüşdü Öktem 

Netriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone ıarıları : 

700 kurut seneJik 
400 .. altı aylık 

ilan. şartları 
Resmi ilinlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bOrosuna mliracaat edil
melidir. 

Haıuıi ilinlar : idare· 
hanede kararlattırıhr 
Buıldıjı yer: ANADOLU 
matbaua 

gar komitedlerinin, geçmişte 
yapmış oldukları mezalimin 

dehşetini gösteren aşikar 

bir delildir. 

Vilayet encümeni 
Vilayet encümeni dün top

lanmış ve vilayet işleri 

etrafında müzakerelerde bu
lunarak bazı kararlar ver-
miştir. 

Saray muhafızları şaşır· 

mışlardı. Kapıları kapamak 
mı, kaçmak mı, müdafaa 
etmek mi lazım geldiğini 

anhyamıyorlardı. 

Tilrk süvarileri bağırdılar: 
-- · Kımddamayın arkadaş

lar, rahatınıza bakın! 
Ve bu na relerle beraber 

büyük mermer kapıdan bir 
rüzgar gibi sarayın bahçe· 

( Star ) vapurunda bir hadise 

iki arslan zencir
leri koparıııca .. 

Yolcular, arslanların serbest kaldığı
nı görünce feryada başladılar 

Geçen Perşembe günü, Bri- dır. 

tanyaya 1200 mil mesafede Star vapurundaki yolcular 
ve lngiliz bandıralı ( Star ) ve vapur mürettebatı, arslan· 
vapurunda gayet korkunç bir Jarın serbest kaldıklarını gö· 
hadise olmuştur. rünce şaşırmışlar ve feryadı 

Londra zenginlerinden biri basmışlardır . 
Singapordan almış olduğu Arslanlar, vapurda kopan 
iki arslanı, Londraya götür- paniği görünce sağa sola 
mek üzere (Star) vapuruna koşmağa, kaçacak yer ara· 
bindirmiştir. Arslanlar, yeni mağa baılamışlardır. Bu es· 
tutulmuş oldukları için çok nada sıcak su fışkırtan tu· 
zor zapt olunabiliyordu. Arı- lumbalarla arslanlar üzerine 
)anlar, Britanya sularında hücum edilmiş ' ve zavallı 
ansızın demir kafeslerini kır· hayvanlar, kaçacak yer arar
mışlar ve açık buldukları ken her ikiıide denize düşerek 
anbar kapılarından güverteye dalgalar arasında kaybol
çıkmağa muvaffak olmuılar· muştur . 

---~---.-..-.----...... ._. ........ ~~~----.-.-

At yarışları bitiyor 

Yarın mevsimin 
' 

son kosusu var 
' 

Bu haftaki koşıılar, hava ~Qzel 
olursa çok heyecanlı olacak •. 
Yarın Muhaaebeihususiye· 

nin ilkbahar at yanşları ya
pılacakbr. Geçen hafta sür· 
pirizlerle dolu geçen koıu
ların bu hafta daha zevkli 
olacağı tahmin olunuyor. 

Yarın ilk koıu da, Tomru, 
Ôzke; Conk, Erol, lstrance 
ve aıiret koıacaktır. Bu ko· 
ıunun en kuvvetli hayvan· 
ları, Conk, Aıirel ve Ôz
kedir. 

ikinci koıaya yalnız iki 
hayvan girecektir. 

Üçilncli koıuya Yıldırım, 
klçtlk Nona, Kap, Ceylan 
ve Süha ittirak edecektir. 
Koıunun en kuvvetli hay· 

vanı fÜphesiz ki Yıldırımdır. 
Fakat Süha ve kilçük 

Nonanın bu yarııın birinciliği· 
ni Yıldırıma terk edip et
miyecekleri pek belli değil
dir. 

Dördüncü koşuda altı hay· 
van koşacaktır. Geçen haf
ta birincilik kazanan Gran
dezza ile Marki de burada 
koıacaktır. 

Geçen haf ta cokeyinin bir 
hataıı ylizünden muhakkak 
birinciliği kaybeden Sada 
umulurki kuvvetle yarın 
kendini gösterecek ve en 
müthiş rakibi 11 olan Al
devrişe birinciliği bırakmıya-
caktır. 

Yarınki koıunun, geçen 
koşulara nisbetle çok daha 
zevkli ve heyecanlı olacağı 
kuvvetle tahmin olunuyor. 

lzmir Emrazı Sariye Hastanesi 
Baş tababeti nden: 

Hastaneye 80 adet yerli battaniye ve 800 kilo pamuk 
satın alınmak üzere açık eksiltmiye konmuştur. istekliler 
battaniye nümunesioi ve şartnameleri görmek üzere her 
glln ve kat'i ibale günü olan 5 Mayıs 935 Pazar günü sa· 
at 11 de Tepecikte emrazı aariye haıtaneıinde toplanan. 
)fomiapaa mlracaatlan. 11.18.25.2 (1069) 

sıne daldılar.. Salaheddin ğız açtırmıyorlar· 
atından enince diğer süva- Halife Adıd baf111 

rilerin bir kısı.nı da onu dayadı. Yüzü, b~•bk 
takib ettiler ve kılıçlarını rarmıştı. Gözleri 
sıyırdılar.. Saray muhasara gibiydi. Konuşacak 
altmdaydı. Salaheddin şu kalmamıştı. et 
emri verdi: - Bir hastaya ~i" 

- Buradaki eşya, kimi- söylemek isteme• 
len bizimdir. Mısır halifesi· benim terbiyem '' 
nin adamlarından hiç birisi, mın istemediği bir::
hiç bir suretle artık bunlara kat siz sebep old 
dokunamaz. Tarihi eserlerin siz tahrik ettioİZ·· 
muhafazası bize aittir. Halife, ağır ağı~r; 

Bu eşya, çok kıymetli - Haklısınız 1 
nadide şeylerdi. ikinci bir Dedi ve başını 
emir daha çıktı: doğru çevirdi. 2 

- Halifenin kasrına kim- her nedense on• 
se giremez ve saraydan da Fakat herşeydeD 
kimse çıkamaz. Buna teıeb· zife ve dava var~ 
büs edenin cezası idıtmdır. Halife, tekrar 

Demek ki halifede artık - Şimdi oe y• 
hapsedilmişti. Onun da hük- yahut ben ne y•P111 

mü, nüfuzu kalmamıştı. Dersin .. ~~ 
Halife, bundan sonra gene - Bence yap 
hastalanmıştı. İkinci bir ha- basittir : 
ber, onu büsbütün ağırlaş- Çekilmek. Salt• .

1 tırdı: Hilafetten de çeki .. ·-·--· 
Camilerde hutbe, Bağdad Bu sözler, baı~•. 

halifesi namına okunuyor. ~anını diriltm~k ıçıd 
Halife, bunu takib edecek di. Dirseklerıne 

olan darbeyi de kavramıştı. Gözlerini açarak S• 
Tahtından, tacından mahrum baktı: lıJ 
edilecekti. - Ne dediniz •0 

d. o 
Nihayet Salaheddini davete - Çekilmek, •1 

mecbur kaldı. Yatağuıda mamen çekilmek .. r 
bitap, çökmüş, perişan, me· çare kalmamıştır-~ 
yus bir tavırla uzanıyordu. tada emrivakiler f ,tt' 

Salaheddin bu daveti ka- zin Hilifetiniz 1 ~ 
bul etti ve gitti. O, baya • düımüştür. BugilD 
tında korku denilen ıeyi ıir bir Hükümdar 

P uou~ tatmamıştı. ervaaızca yil· de bulunuyors ,.-' 
rliyerek Halifenin yanına Bağdat Halifesi 111k ot• 
girdi.. nuyor ve biz, anc• 

Asıt, ona, rene ; life tanıyoruz • daOclı: 
- Hoş geldiniz ya Meli· Halife mırıl ~ 

künnasır ! - Mahvolduı:Dı b 
Dedi ve yanında oturma- Hayır, mab'

0 

ıını istedi. Odanın kapısının Bir tarafa çekilir, 
d . . s· b• dıt tarafında Salaheddinin e ersınız. ız ..,. 

iki yiğit ve kuvvetli aıkeri ifa edemez olduO fetf 
bekliyordu. ıınız. Hiçbir kllf~ 

Zaten buna da lüzum değilsiniz. Ad•~:-Jt} 
kendi menfaatl•İ'- '. 

yoktu ; vatanı uçurum• 1 

Halife minen ölmüştü · tereddüt etmeılet ·~ 
Maddeten de ölmek üzereydi. ? ~ 

? - Netice · LI 
- Sizi darılttım değil mi _ Dediğim gi111 141~ 
Dedi. 1 b~ ... 

Halife, Sa a ~ 
- Beni darıltmak birıey Bu hakikati, b~ 

deöildir. Ahvali bulandır- 1 t-if 
• o da ka bu e - "1; dınız. ,.f rkl'-41 
- Yani? - # 
- Yani, bütün bunlara ~ 

siz sebep oldunuz! Tavaşiyi Kitaplannıza G d" ~ 
benim aleyhimde isyana teı- Cilt Hatıralıart" ,1 
vik eden siz değil misiniz ? ' ve 
Bütün olup bitenlere karıı Bir AlbOJ11· . ..J ·- . ,,~ iki yüzlü siyaset takip eden Cilt ~ıerı _1 s 
gene siz değil misiniz ? Ve mak ıtıtetfC/ıJI ' 
nihayet menfaatinden başka • YENı Kıl J' ~I"'~ 
birş ~y diltünmiyen rene siz ÇaTŞl$lMO 34 JY"": 1 

değil misiniz ? tJ 
- · · · · · · - - Ali il_ ~ ..-~ 
- Görüyor musunuz, su- .. I"" ~ 

suyorsunuz .. Bana gelince, MücellitbanellO 
ben devletimin ve beyimin 

emirlerini yerine getiriyorum. 
Mısırın selimeti namına en 
büyük fedakarlığı yaptık . 
Fakat siz, bütün adamları· 
nızla birlikte mütemadiyen 
bize fenalık ve ihanet et· 
meğe kalkıtbnız. Bunlar, bi· 
rer hakikattirler ki, aiae •· 



SaWfe 3 ~------------------------•(U_l_a!!!._B=ir=U~k)~----------------...-...--..,-z ---------------------? __ Ma_y~ıı __ 9Si __ __ p İ T } f T } f N. V. ,-Tayyare Piyangosu Fratelli Sperco Vapur Acentası 
os a e gra e e on vv. F. H. Van 19 uncu Tertip Bi- ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

başmu•• du·· rıu·· g""' u·· nden.• )etleri Satıhvor.. "ULYSSES" vapuru 13 Nisanda doğru Malta, Anvera_. Der Zee ·~"""""°°~~~~" - Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük alacaklar. 
& C kik • " HERMES " vapuru 16 nisanda limanımıza gelip yüktınü 

Ankara - lznıir . lstanhul telefon °· Büyü ramı ye boşalttıktan ıonra Burg .. , Varna ve Köstence limanlan 
DEUTSCHE LEV ANTE LıNİE l için yük alacaktır. 

mubav re İlle başJaumIŞİJJ9. l'ele· "SAMOS .. vapuru 29 ni- 25000 ira 11 

STELLA" vapuru 21 nisanda gelip 1 mayısta Anvera, 

fon abonesi o}upta telefonla Jstall· sanda bekleniyor, 2 Mayısa 8R1oatctaekrtdıar.rıı , Amstcrdam ve Hamburg lımanlara için y6k 
kadar Anvers, Rotterdam, J k,,. f 

bul ve Ankara ile görüşmek istiyen- Hamburg ve Bremen için - Ü a at- .. HERMES .. vapuru 4 mayısta gelip 9 mayısla Aavera, 
yük alacaktır. 

1 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yllk 

lerin evvel3 başmüdürlüğe müra· "ALIMNIA,. vapuru 8 20000 ira alacaktır. mayısta bekleniyor, Anvers SVENSKA ORİENT LINİEN 
racaatla kafi lllİktarda avans ver- ve Hamburgtan yük boşalta- ~ .. -------- "SMALAND" motörü 14 nisanda Rotterdam, Hamburg, 

ıneferİ )·"zumu ilan olunur. 30-2-4 1245 caktır. Ü)ı·vı·eı· ve şüreka- Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Goteburg, Oslo ve lskandi-
u ... ARMEMENT H. SCHULDT navya limanlarına hareket edecektir. 

HAMBURG L• • " ERLAND 11 motörü 2 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

Şeker Fbrikaları 1'iirk Auoninı Şirketi 
Sermayesi3,000,000'füı·k Jirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30 - 40 • lzmir Emrazı ~aı·iye ha tanesi 

baştalıabetinden: 
Hastanemiz için 2000 kilo şeker açık eksiltme ile satın 

ahnacaktır. isteklilerin şeraiti görmek üzere her gün ve 
kat'i ihale gilnil olan 12-5-935 pazar günü saat 11 de 
Tepecikte emrazı sariye hastanesinde toplanan komisyona 
nıüracaatları. 22-27-2-7 1149 

Taze temiz ııcuz 
ili!.; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
ıhhat Eczanesi 

sı ınııtet vapur "NORBURG,, vapuru ha· Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandi· 

len limanımızda olup Anvers, acentaSJ navya limanlarına hareket edecektir. 
Rotterdam ve Hamburg için SERViCE MARITIM ROUMANI 
yük almaktadır. Cendeli Han. Birinci kor· Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" HANSBURG ., vapuru 2 don. Tel . 2443 
mayısta bekleniyor, Anvers Tbe Ellerman Lines Ltd. 

11 ALBA JUL YA ., vapuru 1 mayısta gelip 2 mayıst• 
Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecelctir. 

ve Hamburgfan yük boşalta · " RUNU .. vapuru nisan 
" PELEŞ ,, v puru 26 mayısta gelip 27 mayısta Malta, 

Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 
caktır. sonunda Londra, ve Anvers· 

Yolcu ve yük kabul eder. 
SERViCE DIRECT ten gelip tahliyede bu· NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 

lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer DANUBIAN 
TUNA HATTI 

"BUDAPEST,, motörü 28 
nisanda bekleniyor, Buda 
peşte için yük alacaktır. 

•• A TID ,. vapuru 12 ma· 
yısta bekleniyor, Budapeşte, 
Bratislava, Viyana için yük 
alacaktır. 

THE EXPO T STEAMSHIP 
coı PORATION 

" EKSELSIOR ,, vapuru 3 

mayısta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
" EKSMINSTER ,, vapuru 

15 mayısta bekleniyor, Nev
york için yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

lunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük " RINOS ., vapuru 30 nisanda doğru lzmirden Nevyork 

alacaktır. içio yük alacaktır. 
11 ALGEERIAN 11 vapuru Hamiş: ılindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

mayıs başlangıcında Liverpool Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Svvenseadan beklenmekte- Fazla tafıilit için ikinci Kordonda ~Tahmil ve Tabliye 
dir. tirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalıiına mtiracaat 

Deutsache Levante Linie edilmesi rica olunur. Telefon: 2004. 2005 • 2663 
'' ANGORO " vapuru 25 

nisanda Hamburg, Bremen •lllllllllllllllllll~llllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll lllll. 
;:dir~aversten beklenmek· -lzmır yun mensucatıı 

Not: Vurut tarihleri ve =r k A . k -vapurların isimleri üıerine =- ür . nonım şir eti::_~ 
değişikliklerdco mes'uliyet 
kabul edilmeı. ~ Bu mOe c e, iki ynz!bin lira s<-rmaye ile § 

••Ô•k•s•n•rc•n•lc•r•! •M-u•,_--• - teşekknl etmiş ve l)i ()ryental Karpet l\lanu-~ 

laka (Okameııtol) 

öksnrnk ekerlc- ~ 
· · nh d. ~ rım tecr c c ı- ---ı 

=: iakçörers Limited (Şark halı) şirketine uit ~ 
= lzmirdt~ Halknpumrd ki kumaş fobriknsım satın ~ 

Tl::J R K iYE 
niz •• ~ 

~ :o 

ahmşhr. Fubriku billDn le . iliit \ 'C tosisat. YC m08· ~ 
- tah<1imirıi ile c ki i gihi 1 kfinunusani l 9:l5 ta- ~ = rihindeıı itibaren yeni F.iı·kct ıarafrndrıo i~leLi!. ~ 
= mt~ktcclir. Her nc,•i ynn >iplikleri, kurun"', hn"m· § 

,;; niye ve çorap imal edilecektir. l\tamulfttm .,., ~·· ~ 

llRj ıl\T 
BAN~ASı 

'.\ 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA~T-~D(;P 

Ve POrjcn Şabapın 

en Ostnn bir mOs· 

bil şekeri oMuğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli nıftshil 

istiyeıılcr Şahap 

Sıhhat sftrgno ~ 
haplarını l\laruf ~ 
ecza depolurmdan 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano -
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ebven fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akşama ka-

l 
dar UlOSAL BİRLiK 
gazetesi idareba~sine mü-
caat etmelidirler. ,.. 

Satılık l\lotör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kullanılmıı 
bir motör aatıhktır. Taliple
rin idarebanemize mllraca· 
atlanilb olunur. 

1 

line faikiyeti her tarafta tnkdir ,.e kaLul edilmi .... ir. ~ = Bu .. :ımamultlt Pe temalcılar lıaşnuln eski Orozdihak ~ 
C iuisatindeki scrgicfo h•.şbir edilmekte ,,.c su~ış fab- §§ 
~ rika içinde yapılmaktadır. ~ 
- Posta kutusu: 127 § 

ı= Telgraf adresi: lzmir-=Alsancak § == = Telefon oumarası 2432 ve 3564 =: 
•.11111111111111111111111111111 ıı ı• 1111111111111111111111111111n11111111111111111111111111111111uii 

·-S,ümer Bank--
ı;abrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kuuduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Silmer Bank yerli mallar pazar' 
lzmir şubesinde hıılursunuz 

-Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem hllyin f oıografhanesi, /:mirde en iyi 
foıogrcıf çckme.klc şijhret bulan bir san'uı ocagıdır. En 
mıi~külpesnnı ol<ınlar dalıi, burada çekıirdild~ri foıolcraJ· 

lnrdan memnun kalmışlardır. 
Jlamza Rüstem beyin, J oıograJ malremeıi aoıan rna-

gazası da muhterem müşterilerinin ince ıevlclerirıe &~re 
her çe~iı malları, fotoğraf makinelerini bıılundurmohuı· 

dır. Bir :ıyaret her şeyi is pala kaf ıdir. 
(lzmir .. Ra~turak caddesi, Refik 



.~ 
(Uluaal BtrJlk) ~, 

---------------------------------------------------------

Bntnn Avrupa, Almanyanıo silahlanması mes'elesile alakadar 

ngil ere erkanıharhiyesi hükômete 
çok mühim bir rapor verdi. 

Bir harb vukunnda, Al~an tayyarelerinin Ingiltereye yapacağı tahribat, 
tasavvur edildiğinden çok daha fazla ve feci olacaktır 

lstanbul 2 ( Hususi) - Londradan haber veriliyor : fassal bir rapor tanzim ederek hnkômete vermiştir. 

Bu raporda, logiliz bombardıman tayyarelerinin mnm-Bnıon Avrupa devletleri, Almanyanın silahlanması 

i~ile meşguldür. knn olduğu kadar sftr'aıle fazlalaştırılması istenmiştir. 
lngiltere erkU.nıharhiyesi, bir harp vukuunda Alman 

tayyarelerinin lngiltereye yapacağı tahribatın, tasavvur Erkanı harbiyenin raporu, kabioe nezdinde mllhim 

edildiğinden çok fazla olaeağını teshil etmiş ve mu- tesirler yapmıştır. 

Bağlar 
Zarar gördn 

---------· ...••... ·--------9 Mayıs lnebolu 

Denizli, 1 [A.A] - Otuz 
saattanberi kuvvetli bir rüz-
8ar esmektedir. Fırtına ha· 
linde devam etmekte olan 
rüzgar; bağlara ve meyva 
bahçelerine zarar vermiştir. 
Hava ısınmış, derece göl
gede sıfırın üstünde 27 
dereceyi bulmuştur. 

Kültür 
Ve spor hareketleri 

Adapazarı, 1 [A.A] - Spor 
alamnda çalışmalarında bü
yük bir varlık gösteren 
Sakarya sporlular kültürel 
çalışmalara da başladılar. 
Üyelerinin soysal alanda da 
yükselişi ön işi sayan Sa
karya yurdu, bu iş ıçıo 
haftanın bir gecesini ayır

mıştır. Geçen Perşembe ge
cesi sporda ahlak ve cemi
yet hayatı mevzuu üzerinde 
yurd başkanı üyelerle bir 
konuşma, yapmış dün gece de 
yüzbaşı Muhiddin Türk harbı 
tarihinde Cengiz ve Osmanlı 
Türklerinin çalışmalarını is
tiklal savaşımızla bugünkü 
ulusal varlığımızı nasıl elde 
ettiğimizi, Türk'ün neler yap
mağa ve yaratmağa gücü 
yettiğini pek değerli örnek 
ve ölçüleri anlattı. Söylevden 
sonra danslar yapılarakgece 
yarısına kadar eğlenildi. 

Mes'ud bir hadise 
-B~ıarafı birinci salıifede

rile, devletin mali tarihin

de mes'ud bir hidise teşkil 

etmektedir. Devlet demir 
yollu şebekesine girecek o-

lan bu hattın, yurdumuzun 
en feyizli sahasından ıeç· 
mek hasabile bu sene için
de diğer hatlarla beraber 
halkımızın ve / yurdumuzun 
iktisadi ve ticari büyük ha
reketlerine daha ziyade yar· 
dım etmiş olacağı şüphesiz

dir. Bayındırlık işlerinde her 
gün başarılmakta olan bir 
çok işlere ilaveten devletin 
iktisadi menfaatı olduğu ka
dar siyasi şeref ve haysiye
tini de yükselten bu yeni 
muvaffakiyetten dolayı Cüm
huriyet hükümetimizi ve 
Bayındırlık Bakanlığını teb
rik etmeği milli bir vazife 
telakki ederiz. 

Para nıı verecek 
lstanbul - Son gelen ha

berlere göre; Fransa, Sovyet 
Rusyaya 6 milyon frank ik
raz edecekmiı . 

C. H. Partisi kong
resinin açılış günü 

ihracatının Nisan ayı 
plaoçosu 

İnebolu 1 ( A.A) ·- Nisan 
ayı içinde buradan ecnebi 
memleketlere yapılan ihracat 
242 ton 50900 liralık yumurta 
ispanyaya; 56 ton 11600 li-ülkemizin her tarafında şenlikler 

yapılacak, büyük gün kutulanacak 
ralık yumurta Triyesteye; 20 
ton 2100 liralık elma İsken· 
deriyeye; Türk limanlarına 

Is par ta 1 (A.A) -- Cümhu
riyet Halk Partisi vilayet 
idare hey' eti toplanarak , 9 
Mayısta açılacak olan dör
düncü büyük parti kurulta
yının açılışı münasebetile 
yurt içinde büyük bir şenlik 
yapılması işlerini konuşmuş 
ve partinin en küçük kolla· 
rına varıncaya kadar o güne 
ait yapılacak işler hakkında 
direktifler vermiştir. 

Bu büyük günün kutlulan· 
ması için şimdiden Cümbu
riyet Halk Partisi bütün teş· 
kilitile hazırlıklara başla-

mıştır. 

§ Isparta 1 (A.A) -· Halk 
evi idare hey'eti ile şubele
rinin seçimi yapılmış ve bu 
kollar yeni çalışma progra
mının tatbikine geçmişlerdir. 
Halkevinin açtığı müzeye 
çevremizde yerleri belli eski 
izerler taşınmaktadır. Müze
nin zenginleştirilmesi ıçın 
hafta içinde büyük bir top· 
Jantı yapılacaktır. Şehrin bü-

'tün eski I izer: ,. severleri bu 
koı;--y;iiimakt'a-;-iDüienin( 
zengin"ıe'Ştirilmesine çalışmak· 
tadır. 

1989 ton 78950 lirahk muh
telif eşyadır. Yapılan ithalit 
muhtelif memleketlerden 700 
ton ve 113 bin lira değerin· 
dedir. 

Mısır kabinesi 
Istanbul •• Kahireden ha· 

ber veriliyor : Ziver paşa ka-
binesi istifa etmiştir. 

Nazilli 
Fabrikasının temel 

atma merasimi 

~~~~----•1..,_e~••~··~~M-......... ~~--------

lstanbul - Başbakan ge· 
neral ismet lnönü 15 Ma· 
yısta Nazilliye gidefek orada 
kurulacak olan fabrikanın 
temel atma merasimini ya· 
pacaktır. 

Alman 
Denizaltı gemile

ri mes'elesi 
Londra 1 (A.A)- Sir~ Ayres 

Mosel Avam kamarasında 
sorulan bir suale cevaben, 
250 tonluk 12 denizaltı ge· 
misine ait silah ve makina
ları noelde tekne ile diğer 
aksamının da Nisan ortasın
da sipariş e4ildiğini Alman 
hükümeti tarafından 26 Ni
san tarihinde Berlindeki in· 
giliz Ateşenavalına bildiril· 
diği, ağlebi ihtimal ilk deniz 

altı gemisinin altı ay zarfın
da tamamlanacağından da 
haberdar edildiğini söyle· 
miştir. 

Diğer bir saylav Alman· 
ların bir senedenberi deniz 
altı gemileri inşa ettiklerin· 
den ve bu denizaltı gemile
rinin 1000 tondan fazla bir 
hacimde olduklarından bah
seden bazı beyanatın dik
katini celbedip etmediğini 
Sir Ayres'ten sormuş, bu 
sözleri teyid edip etmiyece
ğini istizah etmiştir. Sir Ay
res şu cevabı vermiştir: 

- Bir çok beyanat işi· 
diyoruz, fakat bu huıusta 
hiçbir malumatım yoktur. 

Fııad Köprülü 
lstanbul -- Bay köprülü 

Fuadın münhal saylavlıklar· 

dan birine namzet iÖıterile· 
ceği ıöyleniyor. 

Eti bankası 
Istanbul - Tesis olunacak 

Eti bankası, yurdun elektrik· 
lenmesi işi ile meşgul ola
caktır. 

Matbuat yasası 
Istanbul - Matbuat kanu· 

nunda değişiklikler yapılaca· 
ğı ve yüksek tahsil kaydı 
kaldırılacağı söyleniyor. 

ikramiye 
Kordon tramvaylarının kalk· 

ması ile açıkta kalan 7 4 me
murun başbakaohğa müraca· 
at ederek tazminat talebinde 
bulunduklarını yazmıştık. Dün 
gelen bir emirde, bu memur· 
lara bir maaş ikramiye ve 
tazminat verilmesi bildiril
miştir. 

Ingiliz 
Kralının yirmi beşinci 

senei devriyesi 
lngiltere kralı Corun, kral· 

lığının 25 inci senei devresi 
müoasebetile 9 Mayııta ıeh· 
rimiz logiliz konsoloshane· 
sinde bir merasim yapıla
caktır. Ayni akşam konso· 
losluk, şehrimizdeki lngiliz 

Bahriye 
Zahitlerimiz 

Istanbul - Heybeli deniz 
lisesini ikmal eden 40 gence 
merasimle diploma verilmiş
tir. Gençler, arkadaşlarının 
alkışları araıında Hamidiye 
kruvazörüne geçmişlerdir. 

Rus artistleri 
·Baştarafı 1 inci sahifede -
san'atkirları, dün Ankara· 
dan şehrimize müteveccihen 
hareket etmişlerdir. San'at· 
karlar, bu akşam saat 19,30 
da Ankara treni ile şehrimi-
ze gelecekler ve Basmahane 
istasyonunda karıılanacak-
lardır. Sovyet artistleri:ilk 
konserlerini • cuma günü 
Bahribaba'daki Halkevinde 
vereceklerdir. Konser saat 
21 de başlıyacak ve ücret
siz olacaktır. Belediyenin 
misafiri olarak şehrimizde 
kalacak san'atkirlar, cuma 
günü sahaya ve at koşula· 
rına gideceklerdir. 

kolonisin ! lzmirpalasta bir } M l k} 
ziyafet verecektir. ayıs şen i eri 

Sofya'da - B~ıarafı birinci 11ahifede -
mezarı önünde ayakta du

Kanlı çarpışmalar oldu ruyordu. Meydanda sıralan· 
Istanbul - Bir Mayıs ame· . mış olan seçilmiş alaylar 

le bayramı münasebetile Sof· Stalinin'io önünden geçtiler. 
ya'da komünistlerle zabıta Motörleşmiı silahlar tank
arasında ıiddetli bir müsa- farla temsil edilmiştir. Bu 
deme olmuş, komünistlerden tanklardan iki1i seyreden
on; zabıtadan da iki kişi lerin hayret ve heyecanı 
ölmüttür. Bir çok kimıeler arasında ıaatte 50 mil süratle 
tevkif edilmiıtir. meydanı devretmiılerdir. 

ihayet taka dDştO 

A vrupa'nın, ya~1 

silktiği hırstı 
(Morin Çirkuit)i~ -;alizinde bit~ 
yon frank kıymetinde evrak b~!~ 

Zamanımızın en yaman ve Morin'in oturdul 
kurnaz hırsızı, geçen hafta siyonda araştıroı•1~ ~ 
Fransanın Kan şehrinde ya· mış ve kadın bıtSI rJ 
kalanmıştır. Bu hırsız, 39 w d ·ı 0 o f 
yaşlarında Morin Çirkuit a- gın an lO oıı ~it fC 

dında Amerikalı bir kadın- metinde tabvı 
dır. Bu kadın yıllardanberi bulunmuştu:;,:.~i 
dünyanın her tarafını gez- u·ıı c sô' 
mekte ve kozmopolit otellere 1 er n ' if 
w k b l b'ld' w. k ti' . . Jolıı ugr1yara u a ı ıgı ıyme ı Baştarafı 1 ıncı .,u 

'o w 
tahkim ve tarsı . b~ eşyayı aşırdıktan sonra or· 

tadan kaybolmakta idi. 
Morin Çirkuit'in yakalan-

b'r ı• şarttır. Yakın 1 ~-
Al , b' t• manya yı ır .,rt 

masına sebebiyet veren ha· nalır ve bulutlar oJll 
dise, Kan şehrinde yapmak Fakat bütün b~J f1 
istediği bir hırsızllktır. Ya· şaşırtmayacaktır. ıııoİ~ 
man hırsız, bir madamın evin ya'nın istikbal "e e .,ıJ· 
den 35 bin frank kıymetinde zamirleri olacak~~ ,e 
bir madalyon çalarken cür· sizleri emin, su ti~ 
mümeşhut halinde yakalan- zamanda cesaret e~' 
mış ve Adliyeye teslim o- rak Almanya'~ 1 ~ 
lunmuştur. rum.,. ~11 

lzmir milli emlak müdürloğflll ,, 
Üçüncü karalaş: salhane mahallesi halil rifat p•~ 
sinde 679 ada 15 parsel numaralı arsadan ııınfre 
Parsel metre kıymeti 

L. K. 
16 343 171 50 
17 342 171 00 
18 309 154 50 
19 875 437 50 ,,-j 
20 370 222 00 9 eyini ıokağınd• ı 
21 399 236 00 " " 
22 344 206 40 " " 1 

23 320 192 00 ,, " . ,, r ;, 
Reşadiye mahallesinin eczacı panayot namı d~ged-' ıJ 
teceddüt sokakları arasında olup erik soka~ID 8,. 
numarayı alan arsa 4 parçaya taksim edilmiştır· 
Parsel metre kıymeti 

L. K. 
1 175 87 50 
2 174,56 87 28 
3 129,62 65 00 

4 133,87 67 00 ·" 
Üçüncü karataı halil rifat caddeıinde 391 kapu oudS 
Metre kıymeti 

L. K. 
30,25 ıs oo . 

24 
t•~ 

Karataş maballeıi terakki sokağında 20 eskı fi 
134 metre 80 lira 40 kuruş ııı~ 
Karataş orhaniye sokağında 27 kapu numarala '11 •• k 
arsası 150 metre 37 lira 50 kuruı b 1' 
Karataş mahallesi selamet sokağında 3 nuuıat• 
arsası 84 metre 25 L. 110~' 
Kartaş mahallesi asansör sokağın da 19-1 k•P&J 
yıkık ev arsası 121 metre elli santim 30 lir• . ;Uo 1 

J 

Reşadiye mahallesi selamet sokağında tatar ısıD' e eJl1 

bitişik köşedeki 20 eski numaralı arsa 233 pıetr ti 
desimetre 116 lira 78 kuruş. 1~ı~ 
Reşadiye üçkuyularda üç numaralı ev yanıo6• 1 
arsası 55 metre 44 desimetre 15 lira. 66ı ~ 
Karataş 9 eylül sokağında bili numaralı olup .t 0d 

parselde yazılı arsa ikiye taksim edilmiştir. 47 p•''' l 
parça 192 metre elli desi. m. 47-2 numaralı 1ıııtdf' 
metre 50 de. m. murabbaı parça 115 lira 50 

0
/ 

numaralı parça 207 lira elli kuruş ·ıe 6de ,1 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin par• 

1 ib•'',-ı 
üzere 16-5-935 tarih perşembe günü saat 14 te.

0 
o 1114 

mek üzere müzayedeye konulmuştur. Talipler• 1> 
milli emlik müdürlüg· üne müracaatları 2·13 ı 

tJ ' Çeşme malmüdürlüğüııd~;,ıo1 
Şartnamesi mucibince ılıcada kain lıtanbul 0~:0ulıı' _, 

250 lira muhammen bedel ile mllnakasaya çetd'~ 1 
Eksiltme 4-5-935 Cumartesi gilnü saat onbeıtetess»jo~ıı 
mOdürlüğünde yapılacaktır. Yüzde yedi buçuk. 
rak on sekiz lira yetmiı bet kurut verilecektır· 

lzmir Defterdarlığından : ,,,,,,f 
lssiıinin vergi borcundan ötürü tahsili emval ~· 8'6 ~' 

haczedilen güzel yalı tramvay caddesinde ki;~ıl' ,~ı ~ 
ev tarihi illodan itibaren 21 gün müddetle 18 1 tılı":ı' 
dıiından pey sürmek istiyenlerin Defterdarlık 2.6·11 
lemine relmeleri . 1268 


