
J~anya hnktimeti nezdinde 
Yapılan teşebbüsler neticesin· 
de, bedelleri bloke edilmek 
eartile yumurtalarımız Ispan· 
a gftınrükleriuden geçecektir 

• ULUSAL 

I 
lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

• iç işleri bakanımız hay ~ilk· 
rn Kaya, hu akşamki Atyon 
trenile şehrimize gelecektir. 
Bakanımız buradan Isparta· 
ya geçecektir. 

\;":--~------------------~~----------------------------------~---------------------------------------------------------------------Telefon: 2776 - Çarşamba - 8 Mayıs 1935 , Fiab (100) Para 

Italya Seferberlik ııan Etti 
----·- -- - -Doğ~~-k~~d~h-;r; ve ka~ kokusu v~;*'""'"*""', • .... ~' , ı- ·= ' OQ -'" ~-~~- ------ 'X'Y>-~--

ta} ya sefer her lik ilan etti. (llilnıharh) C.H. P .ni~ 4 üncü 
dakikadan dakikaya bekleniyor. kurultayı yarın 

llabeşler, gönülİÜ-;layl~rı i~rÜb et;ne~ baŞladtlar. Italya; müs- Yapılan büyük işler göğüsle-
takbel harbın bütün vasıtalarını Habeşistanda tecı·übe edecekmiş rimizi sevinçle kabartabilir 

Yarın, C. H. Partisinin dördüncü büyük kurultayı 

/~l GENERAL Dö Bono 
)'Qnırı Şarkı Afrika Müsıem• 
lekf>ri Genel Kumandanı 

f,~?rrıa, 7 (A.A) - Hangi 
~, jılcalar] olduğu iyice an
l,h ?1•mış olan bazı Avrupa 
~ '1kalannın Adis-Ababa'ya 
b le miktarda silah ıevkiya
~:~• bulunmaları, Ha beş 
~ l Grrıetinin seferberlik ted-
~t~i ittihaz etmesi ve Ha· 
ııı ırrıparatorunun ıon za· 
~~11l•rda söylemiı olduğu 
~k ~k, halya'nlD ıarki Af
\~• .daki müstemlekelerinin 
~ " 1Yttiniyetini zıman altına 
bi~•k için bazı ihtiyati ted
ııı ter ittihazını zaruri kıl
D'ttır, Bu sebepten dolayı 
~~t;. Sabaudio da Galyani 
~· '•ıle ıiyah gömleklilerin 
ııı 1 !ırka sının seferber edil-
~•1111' • • 

emretmııtır. 

Palermo Guena · Raven· 
na ve porlu siyah gömlek
li taburları da seferber edil
miştir."" Ana vatanın diğeri 
cüz'itamlar1oınflda barb :~ha
linde bulundurmak maksa
dile yalmz altı ay askerlik 
:yapmış olan 1912 esnan er· 
babı da silah altına çağırıl-1 
mışhr. Bu tedbir dolayısile 
1913 esnan erbabı ile 191 ~ 
ve 1914 esnan:erbabı tame
men silah altına alınmış bu
lunmaktadır. 

Eritrede ili komser ikinci 
yerli fırkayı seferber etmiş· 
tir. Halihazırda ikinci Saba· 
ubia ismini alacak olan yeni 
bir fırkanın teşkiline ve si
yah gömleklilerin taburları 
vücude getirilmesine• teves· 

süJ edilmiştir. Bütün bu ic

raat mutlak bir intizam ve 
ittirat içinde cereyan etmek
tedir. 

Roma 7 ( A.A) - Royter 

ajansından: bay Mussolini 
Habeşistan için 1913 sınıfı· 
nın tamamen ve Faşist mi· 
lislerden iki fırka ile Eritre 
yerli kıta-.tından iki fırkanın 
seferber edilmesini emret· 
mlştir. 

Roma, 7 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriliyor: 

Bay Mussolini Royen, Pa
lermo, Kuneo ve F orli fa· 
şistlerini seferber yapmış ve 
altı ay hizmetten sonra 

Eritrede Masana Katası 

terhis edilmiş olan 1913 sı· 
nıfın geri çağırmıştır. Saloda 
sınıfı seferber bale gelmiş 
bulunmaktadır. Bay Musso· 
lini bu tedbirleri Habeşis· 
tan'a yapılan silah sevkıya· 

tına ve Habeş seberJiğine 

cevab olarak ittihaz etmiştir. 
Hareklt muntazam bir şe· 
kilde cereyan edecektir. 

Istanbul 8 ( Hususi ) -
Italya - Habeşistan münase
bab son derece gergindir. 

Venize]os 
idam kararını na

sıl karşıladı 

Habeşler, ltalyanların şarki 
Afrikadaki askeri tedarikatı 
üzerine gönüllü alayları ter
tip etmeğe başlamışlardar. 
iki memleket arasında harp 
ilin edilmesi dakikadan da· 
kikaya bekleniyor . 

Londra askeri mahafilioin 
verdikleri malumata göret 
müstakbel harpte kullanıla· 

cak olan bütün fenni vesait 
Italya tarafından Habeıistan
da tecrübe edilecektir. 

Atatürk 

toplanacaktır. Bu münasebetle ülkemizin her tarafmda 
vilayetlerden başhyarak en küçük köylere varıncay1 
kadar büyük şenlikler yapılacak ve devrim partisinin 
şimdiye kadar başardığı işler minnetle, şükran ve say· 
gile anılacaktır. 

Günlerdenberi her tarafta başhyan hazırhklara de· 
vam olunuyor. Vilayetimizin bir çok köy ve kasaba
larında yapılmış Ulus ve Yurd işleri, Valimiz General 
Kazım Dirik tarafandan yarın şenliklerle açdacaktır. 

C. H. Partisinin dördüncü kurultayı açılırken, gözü· 
müzün önünde hepimize kıvanç verecek bir plinço ile 
karşılaşmış bulunuyoruz. Ulus, bu plinçoyu g6zü önün· 
de bulundururken, 17 yıl evvelki karanlık durumumu
zu habrlıyacak ve aradaki büyük ve hayret verici iş
leri yapan C. H. Partisinin bundan sonra da neler 
yapmağa kadir olduğunu anlıyacaktır. · 

, .................................. !~ 
Lik maçlarına devam edilecek 

Altay mı, K.S.K. 
mı kazanacak? .. 

Cuma günü yapılacak maçın şampi
yonluk üzerindeki rolü mühimrlir 

Hakem Geliyor 



Osmanl cadan 'f ürkçe
ye Dil Karşıl ğ o 28 
J - Öz 1'iirkçe köklerden gelen sözlerin /.. a sıtı a (T. Kö.) 

beldeği (Alumeti) konmuştur. Bunlaruı her biri t1!. lwıda sırası 

ile uzmunlarwırzırı (Miitaluıssıs) yazılarım gazetelere l'ereceğiz... 

2 - Yeni okunan karşılıklarm ixi ayml edilmesi için, ge
regirıe göre, Fransızcaları ya:::ılmı~. ayrıca önıekler de konul

muştur. 

3 - Kökii Türkçe oları kelimelerin bugii11ld1 işlenmiş ı·e 

kullamlan şekilleri ıılınmıştır: Aslı uk oları 1ıak, aslı ügiim olem 
lıiikiim . 1'iirkçe '•Çek,, l"<)/..·iirıde11 gelen şcl•il gibi. 

Ehemmiyet - önem, (fr) ı ristiyanlık itikadlarımn esa-
importance sıdır, üç hükümler, hıristi-

örnek: bu işin ehemmiye· yanlık insanlarının temelidir. 
tini anlamalıdır, bu işin öne- Ekber - ulu 
:nini anlamalıdır. Ekül - obur 

Ehemmiyetli ( mühi(I)' ) : ö- EJ'an - daha, henüz 
nemli, (fr.) import?.nt Örnek: gönderdiğim adanı 

örnek: bu ehemmiyetli fi- el'an gelmedi - gönderdiğim 
kirleri ilk önce o:ıdan işit- edam daha (henüz) gelmedi. 
tim, bu Ö"lemli düşünceleri Elastiki - esnek, (fr.) elas~ 
ilk önce olldan işi"tim. tique 

Ehemmiyet vermek - öne- Önek: Elastiki ci~imler -
mek, önem vermek (fr) esnek cisimler. 
attachcr de l'importance, Elastikiyet • esneklik, [fr] 
donner de l'importance elasticite 

Örnek: sözlerine ehemmi- örnek: bu cismin eJastike-
yet v~rdiler, sözlerine önem 
vermediler, sözlerini öneme
diler. 

Ehli - evcil 
Örnek: ehli hayvanlar, ev

cil hayvanlar 
Ehlileştirme;k - evcileştir

mek 
Örnek: yırtıcı hayvanları 

bile ehlileştirmeğe çalışıyor
lar, yırtıcı hayvanları bile 
evcileştirıı:eğe çalışıyorlar 

Ehli vukuf, ehli hibre -
ayırtman 

Örnek: ehli vukufun ver
diği raporda, ayırtmanların 
verdiği raporda, ayırtmanla
rın verdiği raporda 

Ebliyet -- erdik 
Örnek: ehliyetsiz adamlara 

iş vermemelidir. 
Ehven - ucuz 
Örnek: bunun fiatini bul

madınız mı, bunun pahasını 
ucuz bulmadınız mı? 

Eizze (bak: aziz) - eren
ler. 

Ekabir - büyükler 
Örnek: ekabiri kureyş -

kureyş büyükleri 
Ekal - enaz, en aşağı 
Örnek: ekalli mücazat 

cezaların en azı, ekaslli üç 
saatte oraya vasıl olabilir, 
ondan evvel gidemez, enaz 
üç saatte oraya varabilir, 
ondan önce gidemez. 

Ekalliyet - azınlık, (fr.) 
minorite 
Örne~: Kamutayda azınlık 

partileri yoktur, bağınsız say
lavlarımız vardır, Büyük Mil
let Meclisinde akalliyet fır
kaları yoktur, müstakil meb' -
uslarımız vardır. (fr.) llin'ya 
pas de partie de minorite a 
la Chambre mais il eksiste 
des independants. 

Ekseriya - çoğun, çok va· 
kit, çokluk, (bak: alelekser) 

Örnek: ekseriya işine vak
tinde gelmez, çoğun işine 
vaktinde gelmez. 

Ekseriya onu çalışırken 
görürdüm -.. çok vakit onu 
çalışuken gördüm. 

Ekseriyet - çoğunluk, (fr.) 
majorite 

Örnek: önergeniz çoğun· 
lukla kabul olunmuştur - tek· 
Jifiniz büyük bir ekseriyetle 
kabul olunmuş, (fr.) votre 
proposition est acceptee a 
une grande majorite 

Eksibe - kumul 
Ekanimi sclase - üç ör

kümler 

yeti azalmış, bu cismin es
neliği azalmış 

Elbet, elbette - kesin ola
rak, üzkes 

örnek: elbet [ elbette ] o-
nun dediği olacak, üzkes 
onun dediği olacak. 

Elbise .ı. giyim, uruba 
örnek: tlbiselerini çıkardı, 

giymelerini çıkardı. 
Elbise dolabı, uruba do

labı. 
Elhak - doğrusu 
örnek: elhak, sesi pek 

güzeldi 
Elhal ~tü hazihi - bugün 

bugünkü günde, şiındi 
Örnek: elhaletü hazihi 

orta Asya'da şamanlığa 

itikat eden Türk'ler var
dır, bugünkü günlerde, 
Orta Asya'da Şamanlığa 
inanan Türkler vardır. 

Elhasıl - sözün kısası 
Örnek: elhasıl, bu gidiş 

onun felaketini hazırlamak
t dır, sözün kısası, bu gidiş 
onun felaketini hazırlamak- ... 
tadıf. 

Elyevm - bugün, şimdi 
Örnek: elyevm Konyada 

mukim, bugün Konyada o· 
turan 

Em'a bağırsaklar, (fr.) eot
raiJies, in testins 

Örnek: Em'ada görülen 
emraz, bağırsakta görülen 
hastalıklar 

Em'ai galiza - kalın ba
ğırsaklar 

Em'ai rakika • ince bağır
saklar 

Ulu~al 

Birlik 
Gündem. i ya~aı gazete 

Sahibi: lluJtl"' Rüşdü Öktem 

Neşriyat Clüdurü: 
llamdi Nüzhet 

1 elefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abone şartları : 

700 kuruş senelik 
400 " altı aylık 

ilan ~artları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

biirosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
banede kararlaştırılır 
Basıldığı yer: ANADOLU 
matbaası 

iç siyasasında is
tikrar yok 

l~L~H~T 
EYYUBL~~·' 

8 Mayı'J - 1935 .. Yazan: M. 1' 
ı Tefrika No. 49 

Roma gazetelerinde okun
muştur: Mısır'da lngiliz'ler 
aleyhine bir cereyan başla
mıştır. Siyasal fırkalar, kendi 
nazar noktalarını müdafaa 
etmekte ve hü~umete yar
dım etır.~k iste'llemektediı -

Nureddin Zengi, Şaın'cla hazırlık yapıyordu. Artı1' 
maksarlı anlaşı ınışt ,· l{ah;rc üze ine vürüyecekti Jer. Mısır'ın iç siyasasında J 

istikrar yoktur. Demişlerdi. O da bu ıü- dı. Hatta peygamberin me- Bu karar, idam oldu .. ;~~ 
Vi13,·et ncü meni yay• gördükten sonra, bir zarını bile görmüştü. hirde bir kaç gün içinde ~ 

J miktar askerle, hem bunu Mekkeye gidince birşey sürü insan asıldı .. Bu, ıar" 
Vilayet eocüıoenı bugün tahl<ik etmek, hem de bulamadı . Her taraf ta sükü- bir temizleme idi. ... 

topLrnnuş v ..; vilayet işlerile hacılık mak~adile Mekkeye net vardı. Fakat Medinede Nureddin ise Şam'a do~1 
. b .. t•• s lA h dd' • k•'' weşg ıl olmuştur. gitmiştı . O rüyalara inanır- iki şüpheli ya ancı ya tesa· muş u. a a e ın e . d t 

------------------------ düf edilmişti. Nuıeddin bun- artık zaptedilmez bir bıd e 
Ç·ı f te cı· u ayet 1 k 1 .. · d y yaf•'' " ' arı ya a attı ve sorguya gosterıyor u.. avaş 

1 
k 

çektiıdi. Onlar da, Muham- kuvvetli bir askeri baıır 1 

hak •• eo o um cezasını 
eden Zenci 

medin mezarını yıkmağa gel- baş gösterdi. . 
diklerini söylediler. Nured- Nereye, kiminle ça~~~j. 
din mezarı daha sağlam bir mağa gidiyordu, belli degıl • 
şekle koyduktan sonra geri >Fakat Saliheddin'in c•5~~-
döndü. ları bunu anlamakta gecı 

•- • _ Salabeddin, Atabeyin o ha- mediler. ı;· 

Karısını öldürdükten sonra kain val- valide bulunduğu zamanlarda Nureddin, Mısır ve S• 

desini çiğnemiş ve tavana asmış . 
Am ·rikanın Nevyork şeh- 1 

rinde T om as adında bir zenci, 
karısını boğduktan sonra 
kayın validesini de ayakları 
altına alara.k çiğnemiş ve te
lefon teli ile tavana astıktan 
sonra bırakıp gitmiştir. 

Amerika zabıtası, hafiye 
köpekler v.11ıla"iile zencinin 

saklı bulunduğu evi bulmuş 

ve katil 'l omas'ı yakalıyarak 
mahkemeye vermiştir. ( T o
mas) suçunu itiraf ettiğin
den 24 saat içinde iddma 
mahkum olmuştur. Zencinin 
bugünlerde elektrikli san
daiya)'a oturtulmak suretile 
i>Jdürülmesi mukarıerdir. 

--~---~ .. -------~--~~---
Yaman hırsızlar 

200 l(ilo ağırlığın
dak:i kasa uçtu! 

·-·-Zabıta, evin üst katındaki kasanın 

nasıl aşırıldığını anlıyamıyor 

boş durmamıştı. Birçok arazi hecldio üzerine yürümek ııa· 
zaptetmişti. rarını vermişti. .

0 
Fakat meçhul bir el, Alevi- Birgün babası Necmeddı 

ler arasında müte.madiyen Kahire civarında atla dol•; 
fırıldak çeviriyordu. Ansızın şırken, hayvan ürkmüş .. :o 
Kahirede bir hareket oldu : şaha kalkarak ihtiyar Tur 

İsyan başlıyordu .. düşürmüştü.. 1, 

b "O' Salaheddin, derhal vaziyeti Necmeddin Eyyii i ,. 
kavradı. Şehirde, şiddetli bir ağır bir vaziyetteydi: . 
idare ile asilerin ocaklarına Bel kemiği kırılmıştı. pe 
ulvi dergah ve mahaJlelere rin derin inliyordu. Oğh•İ~ 
hücum et' i. çağırttı. Çünkü ihtiyardı. ~ 

Halkın büyük bir kısmı olmak ümidi azdı. ölecejiol 
m ıddeten ve manen onunla b•' 

biliyordu. Salahaddin bıı 
bcra berdi. Çünkü artık Sa- O ı 

sını çok severdi. laheddini iyice anlamış ve 0 sevmişlerdi. hem alim, h ~m kumaod•. 

B k h b. h k · · d"' .. b' k da• b~ u, a raman ır ü üm- ıyı uşunen ır ar a ,.., 
dardı . kahramandı.. 1 

Salaheddin, çok kısa bir Necmeddin oğluna nasib' 
zamanda, asilerin elebaşıla · ettikten sonra : bİ' 
rını ele geçirdi ve anladı ki, - Hakkını helal et ve ~ 
isyandan maksad, eski Alevi gün Atabeyle karşılaşıtS 

1 
devletini tekrar diriltmektir. elinden geJdiği kadar oP 

Saliheddin, ümerasıoı, kar- hürmet gö~ter • ~· 
Paris zenginlerinden biri· da bulunduğu halde hırsız· deşlerini, babasını, Mısır'ın Demişti. Nibayet Nectı'~ş~ 

nin evi soyulmuş ve iki yüz lar tarafından bunun nasıl hocalarını topladı ve bunlar din kurtulamamış ve öl~ di 
kaldırıldığı, Paris zabıtasın- hakkında karar istedi. Saliheddin Eyyubi, şıo> 

1 kilo ağırlığında bulunan pa- be 
ca bir türlü anlaşılamamak· R yalnız kalmı~tı. Babası, , 

ra kasası, içindeki paralar- d 8 h 1 k b" usya y ıı:c· ta ır. u ırsız ı , utün . · lu tt'U'f 

1 b b k ıd 1 t zaman ona, en ıyı yo b , a era er a ırı mış ır. Parisi hayretler içinde bı· d 1 l k to 
K . .. t k t rakmt~tır. 1· aporaya an ma a aca teriyordu. o da onun ' asa, evın en us a ın· ., 1, 

Rus ticari ve teknik mu· lundan ayrılmamağa 1'•' 
lzmir evkaf mttdilrlüğünden: rahhaslarıodan müteşekil bir vermişti: t•' 

heyet Tokyoya gitmiştir. Bu Emri vaki çıkmadan A 
Evkafa ait kiracılarından konturatolarını yenilemek isti

yenlerin 20 mayıs 935 pazartesi gününe kadar bu işi bi

tirmeleri lazımdır. Bu müddet içinde müracaat etmiyen ve 
konturatolarını yenilemiyen kiracıların oturdukları yerler 
müzayedeye çıkarılarak başkaları tarafından konulacak 

p~yler kabul edilecektir. Nizamnamenin kendilerine verdiği 
pazarlıkla ihale hakkını kullanmak istiyen kiracılarımızın bu 

heyet, Japonyanın Şark Çin beyle karşılaşmıyacaktı. ~ 
Fakat harp, mubak"~ 

müddeti geçirmemeleri bildirilir. 1319 

dcmiryolu şebekesinin satın 

alınmasından mütevellit bor· 
cunun 6 milyon lngiliz lirası 
tutan kısmına mukabil mal 
seçeceklerdir. 

riı·inç 
Kilbada ve lUısırda 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: fiaıları gittikçe 
Kahramanlar selinik sokağında 114 eski numaralı dükkin 125 yllkseliyor 

15 taj 300 Gerek Kübada ve gerekse 

sepetçi " 
31 eski ,, " 300 Mısır'la diğer müstahsil ül· 
39 taj kelerde pirinç fiatları yük-

" dördüncü tepetçi " 2-22 11 " 300 seJm~ğe başlamıştır. Geçen 

11 
aydınlı ,, 16-1 " oda 50 hafta Kübada külliyetli mik· 

Reşadiye üçkuyular urla caddesinde 1041-1048 yeni no. 450 tarda pirinç satılmı~tır. Pı-
1145 taj ev ve dükkan ve dam yasa, gittikçt! yükcelmeğe 

Reşadiye şekip çıkmazı ferah sokağında 18 eski 20 taj 90 ~b•a•ş111la•mll'lılbşt_,1 rE:ı. IDllill-----• 
no. harap ev 

" 
,, ,, ,, 2 eski 4 taj 1501 

" n.o. hara.p ev j 
,, Yeniçay (teceddüt) sokağında 16 eskı 12 taJ no. 2001 

harap ev 
Üçi!ncü karahış selamet sokağında 22 kapu 18 taj n.o.h 125, 
Ka şıynka alayh y c J al sokağında 65 eski numaralı ev 2000 

45 taj lira bedeli scldz sene ve taksitte 
Yuk ıdaki emvalin bedelleri peşin para veya ikiuci ter

tip rnübadil tasfiye kuyutile ödenmek üzere 19·5-93) pazar 
günü saat 14 t ... ihale edilmek üzere müuyedeye konınuştur. 
Taliplerin o saatte milli emlak müdüriyete müracaatları. 1296 ' 

!Satılık Pivano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano _ ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler heı 
güu sabahdan akşama ka-

dar ULUSAL BİRLİK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

~--·--· 

gibi görünüyordu. Çii~ ~ 
Atabey Nureddin, hazırlı~~ 
tesri ediyordu. Bu ordu ç f 
büyük olacaktı. Atabtt~ 
yalnız Mısır değil, dôO~p· 
de Kudüsü çeğoeyip 
tetmek istiyordu. 

- A rkn.•u tın~ 

Fr nsıt 
Hudutları tayY11~ 

relerle koruoaC9. 
IJ'1~ 

Paris gazetelerinde 0 tı•'' 
muştur : Fransa erkaoı ,,~ 

biyesi, Fransız hudutl•~rt 
muhafazası için 3 taY t•f 
filosu tahsis etmiştir. BU 01~ 
yareler, sık sık Fraıı~'ıııO* 
Almanya hudutlarındak\,de 
tahkem mevkileri nıer• "'' 
uçacaklar ve yabaoc:ı .,,~e 
tayyareye rast geldikJeı1 ıı<' 
fotoğrafını aldıktan 50 ,~· 
lazımsa onu takip ede'ıe~ 
lerdir. Fransız tayy•'~•f' 
saatta 400 kilometre dle 

katediyorlar. 

)' 

• 
c 
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~~-•-•.b~~·~J:._..._ ___________________ ~--~--~~----------~(U.._la!!L_~ •. r~llk~)------------------------------------------M--•r.Y~'·'·'--~' 
N. v. ,"11Tayyare Piyangosu• Fratelli Sperco Vapur Acentası 

vv. F. H. Van ve "l~rakya 19 uncu Tertip Bi· ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
D Z )etleri Satılıvor.. "HERMES" vapuru 6 mayısta gelip 11 mayısta Anvers. 

er ee Şeker Fbrikaları 'fQrk Anonim Şirketi ...... _._ .......... ~~!""".ı Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları içilJ yük 

bEurscH:LE~~·NTE LıNIE Sermayesi3,000,000'fürk lirası BOyüklkramiye al~~~k~~Es" vapuru 16 mayısta gelip yllkünll bo-

" SAMOS,, vapuru 
29 

ni- İstanbul Bahçe kapı d.ördüncü Vakıf han 30 - 40 2 5000 ıı• ra şalttıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanları 
k'•da bekleniyor, 2 Mayısa için yük alacaktır. 
Lt•dar Anvers, Rotterdam, Izm • D f._t d J .., d "GANYMEDES ,, vapuru 18 mayısta gelip 23 mayısta 
11aınburg ve Bremen için Ir e er ar ıgın a ll : Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

Yiik alacakbr. fssisinio vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına göre -MÜ kafa·- yük alacaktır. 
"ALIMNIA ,, vapuru 8 haczedilen Oruç reis mahallesinde Çirkm sokağında kain SVENSKA ORİENT LİNİEN 

lllayısta bekleniyor, Anvers O 20000 ıı• fa 'le Hamburgtan yük çıkara- 1 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bir gün müd-
" BLALAND " motörü 20 mayısta Rotterdam, Hamburg, 

Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve lskandi
navya limanlarına hareket edecektir. taktır. detle • satıhğa çıkarıldığmdan pey sürmek istiyenlerin Def-

" AKKA,, vapuru ı 9 ma- ter darlık tahsilat kalemine gelmeleri . 1173 . ..,. 23 28 ve 3 8 
Yısta bekleniyor, Hamburg f8 
:ı.~~•ersıen yük çıkara- m Taze temiz llCUZ 

"HERAKLEA,, vapuru 13 
lllayısta bekleniyor, 16 uıa-
Yıaa kadar Dükerk, An- 1• laA 
•ers, Roterdam, Hamburg Ç 
•e Bremen Jimanlarına yük 
•lacakt1r. Her türlü tuvalet lleS, itleri 
ARMEMENT H.SCHULDT ~ 

"HA;:S~~~R~vapurus IJamdi Nüzhet 
lrlayısta bekleniyor, Anvers 
le Hamburgtan yük çıkara
taktır. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 

" ATID " motörü 12 ma
~sta. bekleniyor, Budapeşte, 
ratıslava, Viyana için yük 

•lacakhr. 
"TISZA" vapuru 5 bazi

band~ bekleniyor, Budapeşte, 
tat.slava ve Viyana için 

Yiik alacaktır. 
"DUNA" vapuru 30 hazi

randa bekleniyor. 
JOHNSTON V AREN LINES 

L TD LIVERPUL 
"GUENMORE,, vapuru 20 

~ayısta bekluniyor, Liver
Pul yük çıkaracak ve Bur
~as, Varoa, Köstence, Ga-
.;ş. ve Bralla için yük 

Sıhhat Eczanesi 
Raşturak No: 37 ·-DOKTOR -· 

Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
11·inci Beyler Sokağı N. 68 

Tel,~f on 3452 •ws ·+· 
alabaktır. 

THE EXPC· T STEAMSHİP 
coı PORATION 

u EKSELSIOR ,, vapuru 
halen limanımızda olup Nev
york için yük a maktadır. 

" EKSMINSTER,, vapuru 
15 mayısta bekleniyor, Nev
york için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u· 

Kitaplarınıza Gnzel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albüm, Ve sair 

Cilt İşleri Yaptır

mak isterseniz : 

* YENı KAV AFIJAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - .. 
Mücellithanesine uğrayınız. 

Jiyet kabul edilmez. 
Birinci Kordon, 

N o. 2007 - 2008 

• 
telefon 

TL:.:J Q K iYE 

llRJ ıliT 
BANJ,ASI 

.DAoA 
BiRiKTiREN 

.. 

' -- ,, Olivier ve şüreka-

sı Limitet vapuı .. 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor-

don. Tel. 2443 
1 be Ellerman Lines Ltd. 

ıı ALGEERIAN " vapuru 

18 mayıs Liverpool ve 

Svvenseadan beklenmekte-

dir. Ve ayni zamanda doğru 

Liverpol için yük alacaktır. 
" POLO ,, vapuru mayıs 

nihayetinde Anvers, Londra 
ve Hulden gelip tahliyede 

'
1NORDLAND

11 
motörü 2 haziranda Rotterdam, Hamburg. 

Copenhage, Danhıg, Gdynia, Gote~urg, Oslo ve lskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANt 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

" PELEŞ " vapuru 26 mayısta gelip 27 mayısta MaJta, 
Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

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

NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 

11 RINOS " vapuru 14 mayısta lzmirdeo doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

" T AMESIS ,, vapuru 10 haziranda lzmirden doğru Ncv· 
york için yük alacaklar. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki deiişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
bulunacak ve ayni zamanda Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 
Londra ve Hull için yük şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına mllracaat 
alacaktır. edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

" O PORTO " vapuru ma- llllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllltlllllllllllll lllllll 
yıs nihayetinde Liverpol ve = • • • = 
Svenseadan beklenmektedir. = Zfillf yun mensucatJ! 

THE GENERAL STEAM NA- =r .. k A . . k .3 
VlGATI N Co. LTD. - ur n.onım şır etı~ 
"ADJUTANT,, vapuru 7 _ 5 

mayısta Londra için yük - Bu mftessese, iki yüz:bin lira sermaye ile S 
alacaktır. _ teşekknl etmi!(! ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 
Deutsache Levante Linie - f k k -_ a çörers Liınitcd (Şor hala) şirketine ait -_;; 

"ULM,, vapuru 15 m3yısta 
:: İzmirdt Halkapınat·duki kumat<,' fabrikasını .;ıatm --~ 

Hamburg, Bremen ve An-
versten beklenmektedir. - almıştır. f<'. tbrika batilu te~kHtlt ve tesisat , .c nlQs- ~ 

•1 ANGORA .. vapuru ha- = tahdimini ile t-skisi gibi 1 ktlnunusani 1935 ta· ~ 
len limanımızda yük boşalt- = rihiuden itibaren yeni şirket la-rafından i~Jctil· ~ 
maktadır. := nıektcdil'. Her nc\' İ yilo ipHk!eı-i, kumaş, butta. $ 

Not: Vurut t arihleri ve = niye ,.e çorap imal edilecektir. ~·awn!!itın emsıı. i 
vapurların isimlt ri üzerine = line fJikiyeti her tarafta takd!r ve kabul edilmiştir. §'; 
değişikliklerden mes'uliyet _ Bu~mamulit Pe~temalcılar başın<l:ı eski Orozdihak ~ 
kabul edilmeı. = ittisalindeki sergi~.le teı;ıhir etlilmekte ve satı~ fob- ~ 
Ôksilrenı:f*~':'. •w• = rika i·;inde yapılmakıudır. § = Posta kutusu: l 27 § 
laka (Oknmentol) 

öksttrnk şekerle- ~ 
rini tecrnbe edi-~ 

!"'~ 
niz.. ~ • 

Ve Pürjen Şahapın 

en üstnn bir müs· 

hil şekeri olduğu

nu unutmayınız. 

~ 

~ 

Kuvvetli müshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sQrgilo ~ 
haplarını Maruf ,.. ~ 
ecza depolarından ':.f). 
ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Motör 
12 beygir kuvvetinde (Di

zel) markalı az kulJanılmış 
bir motör satılıktır. Taliple
rin idarebanemize müraca-

= = = Telgraf adresi: İzmir:'...::Alsancak 5 = T e1efon oumarası 2432 ve 3564 S 
i 111111111111111111111111111111 ı ı• 11111111 n11111111111 ıımun11111111111111111111111111111muii 

• Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli mallaı·ın en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en giizeli 

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümeı .. Bank yerli mallar pazarY 
lzmir şubesinde hıılursunuz ... • , • • • 1 

, • ~· 'jıı f • • • ~' 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rüstem beyin f otoğrafhanesi, iz mirde en 
fotograf çekmekle şöhret bulan bir san'at ocatı.dır. 
müşkülpesent olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraJ-

lardan memnun kalmışlardır. 
Hamza Rüstem beyin, fotoğra) malreme.si şatan ma-

gazası da muhterem müşterilerini": in~e. zevklerine glJre 
her çeşit malları, Joıograr makınelerını bulundurmakta· 
dır, Bir zıyaret her şeyi ispaia ktifidir. 

(İzmir • Başturak caddesi, Refik 



(Uluıal Birlik) 

Bfikreş konferansında konuşulacak milhim işler 

Balli.an devletleri, her şeyden evvel 
barışın muhafazasını düşünüyorlar. 

Avrupa devletlerinin son zamanlarda akdettikleri konferanslar ve siya
sal acunda husule gelen mOhim değişiklikler etrafında görüşülecek 
lstanbul n ( Hususi ) - BOkreş konferansına gide· devletleri arasında toplanan konferanslarla sıyasal acun

cek olan dı~ bakanımız Bay Tevfik ROştQ Aras, An· da gôrOlen değişiklikler etrafında uzun uzadıya konu
karadan gelmiş ve istasyonda mutat zevat tarafından şacaklar, Tnrkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslav· 

karşılanmıştır. Dııt bakanımız, hemen Bnkreşe hare· yanın bu hadiselere karşı almaları 14zımgelen tedbir· 
ket edecek ve Cuma gOnQ açılacak olan konferansa leri mQzakere edeceklerdir. 

i tirak eyliyeccktir. Bnkre' konferansı milzakerelerinio esasanı, barışın 
Alınan haberlere gôre, BiJ.kreş konferansında mQ· muhafazası te,kil etmektedir. Balkan Olkeleri gazete· 

him mes'eleler gôrOşQlecektir. Balkan ittifakını teşkil leri, Bnkreş konferansının barış için iyi neticeler ve
eden devletler dış hakanları, son zamanlarda Avrupa receğinden bahsediyorlar. .............. 

Son istatistikler 

Almanyanın mali 
• • 

vazıyetı ne halde 

Bilrkreş konferaoeı 

Dış işleri hakanı
mız hareket etti 

934 yılı v_e.:.._r_g-il-eı .... · _v_e.._g_ü_m_r_O_k hasilatı Atatürk; General ismet lnönü ile B. 
933 ı d ı 5 ·ı M k f4 la Tevfik Rüştü Aras'ı kabul ettiler 

yı ID an ' mı yon ar az Ankara 7 (A.A) - Dıı iş· cümbur yaverleri büyük ve 
Berlin, 7 [ A.A ] - 1934 rındaki hükümet komiseri, leri bakanı doktor bay Tev· orta elçiler tarafından uğur· 

yılı vergiler ve gümrük ha- bu mıntakada bulunan bütün fik Rüştü Araı; Bükreşte 10 lanmıştır. 
sılatı 8,217,100,000 mark işçi ve patron kurumlarının Doktor bay Tevfik Rü•tü 

Mayısta toplanacak olan Bal- Yl 
olmuştur. Bu miktar basıla- timdiye kadar görmekte Aras, hareketinden evvel 
tına göre 1,157,200,000 mark oldukları işler, bundan sonra kan andlaıması dış işleri ba· başbakan ismet lnöoüyü zi
ve bütçe oranlarına göre Alman it yöneyi (cephesi) kanları daimi konseyi top· yaret etmiş ve bilibar~ her 
l,139;400,000 mark fazladır. tarafından başarılacaktır. De- lantısına iştirak etmek ü..::ere, ikisi birden Çankaya kötkün-

Sarburg • Sar toprakla- miştir. bugün Anadolu ekıpresile de Atatürk tarafından ka-
•• •• • •• ~• lstanbulı hareket etmiş ve bul edilmişler ve dış işleri 

Al B istasyonda başbakan ismet bakanımız Reisicümhura veda m an en es fnönü ile bakanlar, Riyaseti etmiştir. . ........... -~lf4·------
Hükumet kurum-
ları birleştiriliyor 

Berlio, 7 (A.A) - Alman 

iç işleri bakanı Bay Frik, 

Alman hükümetinin birlet· 

tirme alanındaki ilerleyişle

rioden bahseden bir baş 

yazısında diyor ki: 
"- Bütün hükumet kurum· 

ları, bugün birleıtirilmiş bu· 

lunmaktadır. Şimdi her biri 

üç ve dört milyon nüfusluk · 

mıntakalar, yahud vilayetler 
şeklinde yeni bir arazi tak
simi yapılmaktadır. Bu tak· 
simin tatbık alanına geçiril· 
mesi tarihi, Bay Hitler 
tarafından tesbit edilecektir." 

ispanya 
Gnmrnklerinden yn· 

murtaları serbest 
geçecek 

Ankara, 7 [ A.A ] - Is· 
panya hükümeti nezdinde 
yapılan teşebbüsler netice· 
sinde, bedelleri bloke edil· 
mek şartile Türk yumurta
larının ispanya gümrüklerin
den geçirilmesine müsaade 
edilmiştir. Yeni ticaret an· 
laşması müzakereleri Mad· 
rit'te devam ediyor. 

Papa ne söyliyor 
Istanbul - Papa, Alman

ya için demiıtir ki : 
- Hristiyanlıktan ayrılan 

Almanyayı, barbarlıia ıürük
:eniyor iÖrüyorum. 

Paris'e gidecek 
Istanbul, 8 [ Hususi ] -

Çekoslovakya dıı işleri baka· 
nı bay Benes'in, Paris' e gide
ceği ve Macaristanın tekrar 
silahlandığı takdirde Çekos· 
lovakyanın karşılaşacağı du· 
rum hakkında Fransa rica
lile konuşacağı söyleniyor. 

Fransada 
Vergi tahsilatının 

noksanlığı 
Paris 7 (A.A) - Bilvasıta 

vergiler tahsilatı 1935 baş· 
langacındanberi bütçe oran· 
larına göre, 800,000,000 frank 
lık bir eksiklik göstermek
tedir. Doğrudan doğruya 
vergiler hasılatı da bütçe o· 
ranına göre 160,000,000 frank 
eksiktir. 

Fazla müşteri 
almış 

Fazla mllşteri alarak bi· 
rinci Kordondan geçmekte 
olan 351 numaralı otobüs, 
zabıta memuru düdilk çaldı
ğı halde durmadığından ce· 
zalandırılmıştır. 

Bir kavga daha! 
Hükumet caddesinde ba· 

Jıkcı lzmirli Tatar Şahin ve 
Tafan gazinosunun kiracısı 
Hüsnü ile Ahmed oğlu Cev· 
det arasında kavga çıkmış, 
bekçi bay Sami bunları ayır
mak iıtemittir. Cevdet bek
çiyi aöğmüı Ye Ü%erine hll· 
cum etmiıtir. 

Pik ar Romanya 
Varşovaya vardı Hükumeti, Yahu

di aleyhtarlığına V arıova 7 (A.A)- Profe

sör Pikar ile tanınmıı lsviçre 

uçmanlarından Tilgenkamp 
buraya gelmişlerdir. 

Bay Daets 
Seyahatına devam 

ediyor 
Varşova 7 ( A.A) - Cenup 

teranyolara gitmekte olan 
başbakan bay Daets, bugün 
Varşovaya gelmiştir. 

Çin sefiri 
Ankara - Yeni Çin sefiri 

buraya geldi. 

ökonomi bakanı 
Ankara - Ôkonomi ba

kanı Bay CelAI Bayar, tet· 
kikat için Haziranda Rus
ya 'ya gidecektir. 

Saat hırsızı 
Balcılar caddesinde kun

duracılık yapan halil oğlu 

ahmedin dükinda bıraktığı 
saat, çıraiJ 14 yaşındaki 
osman tarafından aşırılmış 
ve sandalyeci aliye satarken 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Para kavgası 
Salhane ile Mersinli ara

sında durmuı oğlu Dede ile 
lzmirli Mustafa oğlu Hakkı 
arasında para meı'elesinden 
ka vıa çıkmıı, Hakkı, Dedeyi 
yumrulda d6vm0ttllr. 

mani oldu 
lstanbul 8 ( Hususi ) -
Romanya hükumetinin al

dığı tedbirler neticesinde 
günlerden beri Romanyanın 
muhtelif ıehirlerinde devam 
eden Y abudi hücumlarına 
nihayet verilmiştir. Yahudi· 
ler, dükinlarını açmışlar ve 
eskisi gibi işlerile meşgul 
olmağa başlamışlardır. 

Rus 
Artistleri Çanakkale· 
den telgraf çek tiler 

Evvelki akşam şehrimiz· 
den hareket eden Rus ar
tistleri, Çanakkale'de vapur· 
dan çıkarak Tirova harabe
lerini gazmiıler ve oradan 
Valimiz General Kazım Di· 
rike çektikleri bir telgrafta, 
lzmir' de gördükleri sevgiden 
fevkalid _ mütehassis olduk· 
larını bildirerek teşekkür et· 
mişlerdir. 

Yakalandılar 
Ödemişte Türkmen mahal

lesinde Mehmet oğlu l'v'us· 
tafanın gelinine ait iki altın 

liralık küpesini çalan Mehmet 
oilu Şükrü ve arkadaıı Ah
met Nuri ıebrimizde taha"rri 
memurları tarafından yaka
lanmıılardır. 

r ~ 
Bağcı! 

Gözünü Aç! 
Külleme (Ballık) bıtlıdı. 
KOlleme as çok nemli yer· 

lerde kıble ve lodos eslntllerl 
estiği ıhk ve ağır havalarda 
bekleneblllr ve böyle han· 
tardı baı,lıyarak f Ulzlerl tarar 
ve ftrftmO azaltır, bozar. KO· 
korda atmaktı gecikme. Bal· 
lak bıshktın sonra marazın 

ônOne geçemezsin. Antrıka 

dı bonon kadar zararlıdır. 

Buna karıı da kilkQrt atma. 
lısın. KilkOrt ııılık yapraklara 
atılm11. Knkordü eabab ve 
akıam ıeriollğiode knrok ile 
kullaa. El ile •tacağın kOkllrt 
kesene ve bağı z1rar verir. 
Antrakah bağlarda ikinci el 
kükilrdOo bir kilosuna 200 
~ram ince kireç toza kar11tır, 

Komıan bağını k4kürtlemezse 
ona da öğllt ver ve yardım 

et. Yapmazsa muhtarı, konı~a 
hıber ulaştır. Bu senin yurd 
barcondor. 

~mir Valisi 

K· Dirik \.. ____________________ ,~ 

Altay mı, K.S.K. 
mı Kazanacak? 
· Devamı 4 ncü sahi/ede

spor hakem Ferid Göztepe, 
17 de A. takımları Altay-

K.S.K. hakem lstanbuldan 
relecektir. 
Halk alanı B. takımları: 

Saat 9 da lzmirspor·Şark 

spor hakem Reşad, 11 de 

Göztepe - K.S.K " hakem 

Mustafa Altınordu, 13 da 
Altay • Buca liakem Ah· 
met Ôıgirgen 

Halkevi turoovaaı dômi 
finali: 

15 de Bornova • 9 Eylül, 

17 de Eşrefpaıa • Aydınde· 
miryolu. 

Hakem geliyor 
Gazetemiz makineye veri· 

leceii esnada; federasyon 

katibi umummiliğinden, fut

bol hey'etine gelen müstacel 

bir telgrafta; Altay-K. S. K 
maçı için taleb edilen hake

min federasyonca tayin 

edildiği ve bugün lzmir' e 

hareket edeceği bildirmiştir. 

Çarpışma 
lkiç~şmelik caddesinden 

velespitle geçen Mebmed 

oğlu Haydar'• arkadan gi· 

den Emin oğlu Ahmed'in 

idareıindeki otomobil çarp· 

mış ve Haydar'ı yaralamııtır. 

Kadını dövmüş 
Memduhiye mahallesinde 

oturan Mustafa kızı Nimet 

zabıtaya müracaat ederek 
Süleyman oğlu amele Hasa
nın kendisinif dövdüğünü 
söylemiş ve takibat yapılma
sını istemiştir . 

. 

4 Sablf/ 

Borsada 
6 milrteci yakalandı 

Istanbul - Milis mürte· 
cilerile alakası olduğu aol•· 
şılan 6 kişi -Bursada yak•· 
lanmııtır. Bunlar Milisa göP' 
derilecektir . 

Asiye 
Kendisini kirletmek 

istiyen Hnseyin'i 
öldOrdn 

Ödemiş'in iğdeli köyünde 
bir hadise olmuştur. Kabaklı 
oğullarından Mehmed oğlu 
on dokuz yaşında Kadir, 
Kara Mehmed oğullarınd•11 

on beş yaıında Mehoıed 
oğlu Süleyman ile l(oc• 
donlu oğullarından Yusuf 
oilu on beş yaıında Hilse· 
yio; ayni köyde otur•11 

B~ldanlı oğullarından Meh: 
med'in kızı 17 yaşıoda1'• 
Asiye'yi zorla dağa kaçır 
mışlar : ve bir mağara)'• 

;ıgötürmüşlerdir. 
Maj'araya ilk evvel Hll•!,: 

yin girmiş ve Asiye'nio 
kızlığını kirletmeğe yelten· 

miştir. Bu sırada Asiye 

Hüseyin'in üzerinde bulunaı> 

bıçağı almış ve mütecaviıİ 
bir kaç yerinden yaraJıyar•~ 
6ldürmüştür. Bu bidiıe nıe· 

rine diğer iki arkadat der· 
hal kaçmıılardır. JandarıD•· 
larımız iki arkadaı jfe 
Asiye'yi yakalamıı ve adli· 
yeye teslim etmiıtir. 

Kadın yok! 
Deyince bıçakla bO· 

cum etmiş 
Eski mahkeme &nünde 

toför muavini Ömer oğlıJ 
Abdullahtan; yanında birk•Ç 

arkadaıile kadın istiyen şa~· 
rü oğlu Şükrü; 

- Kadın yok! 
Cevabı verilince kızar•~ 

Abdullahı dövmüşler ve buo· 
lardan birisi de bıçakla sol 
kabasından yaralamııtır. 

* ---Efes'e 
Büyük Gezinti 

Torlng ve otomobil ko· 
lObQnftn ikinci geılntbl bO 
comı ıaoa Efes'e yıpıl• · 

caktır. Flıtler birinci 2001 
ikinci 150, açanca me•kl 
100 koruıtor. Yemek 50 
korootur. 

Biletler KemerıltJDdı .Eb· 
r1m mığ1Z111. 

Odun p1Z1r•nda Snmerbıo• 
Aydın DemlryolonoD Al 

sancak, Kemer fstHyon gfıe 

lerlle keresıecll«ır içi ndekl 
oehlr emteı kıleml 

Telefon: 2411 
Karoıyakı Kemalpııa cıd 

desinde tOUlncO bıy Hıydıt 

Alaancık npor iskeleti 
Kitapçı Şöve ve etdeO 

Htılmaktadır. 

Hareket Alaancak'tın 7,SO 
Efeı't~n 17 ~-.................. ~ 

lzmir milli emlak müdürlüğündetl: 
Yüz lira muhammen kıymetli incir altı vapur iskelesi eıı· 

kazı 16-5-955 Perşembe günü saat 14 te satılacaktır. TaliP~ı 
leri o saatte milJi emlik müdürlüğüne müracaatları. ,Y 
lzmirmiJJi emlak müdürlüğündell: 

Bardakcılarda safahat sokağında 15-17 numaralı dükkı· 
nın içinde bulunan 500 Jira muhammen kıymetli motör ,e ,, 
teferruatı 22-5-935 çarıamba gilnil saat on dörtte aıab• 
Jinde satılma~ il ere mllıayedeye konulmuıtur. Talipleri" 

0 

ıaatte mahallinde hııır buluomalın. 8-19 1340 


