
Deniz yollarında tenzilatlı, 
halk biletlerinin fiatları tes· 
bit edilmiş ve şehrimiz ala· 
kadarla rıoa bildirilmişti ı·. Bi
letler 1 mayısta satılacaktır. 
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(Türk kuşu) Oyeleri; bugQn 
Ankara'da Tayyare cemiyeti 
merkezinde toplanacaklar ve 
derslere haşlamak için hazır· 
Jıklar yapacaklardır. 
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Balkan antantı ökonomik konseyi 23 isan, bizim için mesud bir gOndOr 

·~ Türk c;ocuğu, bugün neş'e Mualfinıler 

Tayyaresi Ahnıyor 

~ i~indehertaraft' cıvıldaşıyor 
Bütün ilk mektebler talebesi, sabahleyin Cümhuriyet 
ıneydanında toplanmışlaı·,"'Atatürk'il selamlamışlardır 

Ankara 22 (A.A) - Bir 

Tayyare satan alınması için 

Muallimler arasında başla
yan teşebbüs ilerlemiştir. 

l(onsey başkanı be-
yanatta bulundu 

·-·--

23 Nisan; Tiirk ulusu için gün sevinç teranelerile ara
en mes'ud bir gilndilr. Ulu- mızda sıçrayacak ve kele
ıumuzun bilyük ve sarsılmaz bekler gibi istedikleri yere 
kudretini tahakkuk ettiren konarak etrafa neş'e saça· 

cak olan Çocuklarımız, ya· 
Kamutay, 23 Nisanda açıl· rınan büyükleri ve yurdumu-
mııtı. Bu sebepledir: ki bu muzun en kuvvetli direğidir. 
glln, ayni :r.amanda Çoc~k Bunun içindir ki bugün, 
bayramı olarak kabul edıl· yurdumuzun her yanında ço
ıniıtir. cuklarımızın eğlenebilmeleri 

Çocuk demek, bir ulusun imkina tam minisilc temin 
llmidi, varbğı ve müstakbel edilmiştir. 
iıtinatıihı demekdir. Bu Tanzim olunan program 

~~~~--.... ~· ..... ~· .... ~--~~~~ 
1 Mayis şenlikleri 

Moskovaya bir 
hey' et gönderdik 
Hey'etimiz, moskovadan sonra 

Leningraıa: da gidecektir~ 
Moıkova 22 (A.A)-~Türk 

T. cemiyeti Reisi Muzaffer, 
tayyare cemiyeti reisi mua· 

vini Şilkrü, Ziraat mütebas· 

ııılarandan Ertekin, matbuat 

umum müdürlüğü mümessili 

Şekib •e Uluı tahrir hey~ti 
ınüdllrll Nasuhi bu giin Mosko· 

vaya gelmiılerdir. Büyük elçi 

bııta olmak llzere Türkiye 

elçilik erkinı, dııarı iıleri ko· 

ıniıerliii, matbuat müdürü, 

fark dıirHİ müdür muavini 

tarafından karıılanmıılardır. 
Miaafirler Moıkovada 1 

Mayis ıenliklerinde buluna
caklar ve ıoara Leninrradı 

Bay Vasıf Çınar; 

ıeıeceklerdir. 

Pek yakında ordumuz 
(MUALLiM) adını taııyacak 
bir tayyare kazanacaktır. 

Türk kuşu 
- -·nyeleri bugün 

toplanıyorlar 
Ankara 22 (A.A) - Türk 

kuşu üyeleri yarm (Bugün)saat 
17 de Tayyare cemiyeti umumi 

merkez binasında toplanacak 
ve derslere başlamak için 
yapılacak bazırhklar üzerinde 
konuşacaklardır. Üye sayası 
87 yi bulmuştur. Gençler 
ıuasında uçuculuğa karşı en· 
gin bir heves ve coşkunluk 
vardır. 

Mühendis 
Ve talebemiz i\los-

kova'da 
Moskova, 22 (A.A) - Kırk 

Türk mühendis ve talebe-

Ankara müzakereleri Cuma günü 
bitecek. Bir rapor hazırlanıyor 

Bali.an antantı akonomilr kon · 
sey i başkanı 1'rabzo11 sa ylavı 

Bay llasan Saka 
Ankara, 22 (A.A) - Bal· 

kan andlaıması istişari 

ökonomik konseyi baıkanı 

Bay Hasan Saka; konsey 
mesaisi etrafanda Anadolu 

Balkan memleketlerine aid 
bir banka teşkilini tetkik 
eden bir banka komisyonu, 
Balkan memleketleri ara
sında gerek hariçten gele
cekler için iÖsterilecek ko
laylıklar işini tetkik eden 
turizm komisyonu. 

Bu komisyonlar ilk knıat 
celsesini müteakip kendileri· 
ne tevdi edilmiş olan işleri 
tetkike başlamıılardır. Bun
lardan münakale komisyonu 
kendine ait olan iıleri bitir
miştir. Bu komisyonda gö
rüşülen iıler, konseyin Ati
na toplantısındaki kararına 
göre, 10 Nisanda BeJgrad 
anlaşma memleketlerinin mil· 
şavirlerinin iştirakile Belı
ratta bu mevzular üzerinde 
uzun uzun tetkiklerde bulun
muıtu. Bu mevzu üzerinde 

ajansı muharririne ıu malu· burada yeniden müclaye)ei 
:>sinden mürckkeb bir grub matı vermiıtir: fki d ld 

e r e i i, zaten eaa•ları 
buraya gelmiştir. Bunlar "Konseyin tetkikine tevdi mlltalea edilmiı ve iti tet-
Sovyet mensucat fabrikaJa- edilmiş olan işler dört ko- "ik edilmiı mevzular olduiu 

misyon tarafından tetkik · • L J J ki b' mucibince bu sabah bütiin randa ameli dersler gördilktcn ıçın n.o ay ı a ır neticeye 
edilmekte ve bu komisyonlar ı t 

ilk okullar talebesinden ayrıl· sonra Nar.illi mensucat fab· varı mıı ır. 
ıu suretle ayrılmaktadırlar. T · · ı · · · J mış 36 kişilik bir Çocuk rikasında rahıacaklardır. urızm •ı erı ıçın ça •tan 

k f ·ı . k d 1 T Balkan memleketleri ara· komisyon timdi bu ıaatta a 1 esı, ar a aş arı adına Tilrkstroy baş mübendiıi d ı 
Valilikte Valı' General Ki- sın a ticari muame eleri Yunan de)eaasyon reiıi bay Ziglin de Türkiye'den Moı- t h·ı k · t t • 
zım Dirik'i, Kışla da Kamu· es 1 omısyonu, an an Haritakisin riyasetinde rala-kova 'ya dönmüştllr. ı k ti · d k. T 

mem e e erı arasın a ı na· şıyor. Bu mevzu için milli 
tan Bay Rasimi, Belediye de rf' k·ı t 1 k d · 

l ayyare 1 vası a arı ara, enız, seksyonların har.ırlamıı ol-
Belediye baıkanı Bay Beh· hava nak·ı t 1 d d 

ı vası a arı arasın a uğu teklifler ve proJ· eler il· 
çet Uz'u, Cümhurı·yet Halk Cemı·yeıı· kongresi mun k 1 • t h'I · · · a a eyı es ı ıçın yapı· zerinde kolaylıkla müsbet 
Partisinde Cümhuriyet Halk Ankara, 22 (A.A) - Türk lacak teıriki mesaiyi. tetkik ve faydah neticelere vanla· 
Partisi Viliyct idare bey- tayyare cemiyeti koni'resi eden münakale komasyonu, · Devamı 4 rıca ıahifed•-
t. b k d - -·---------e ı aı anı Yozgvad 5 Mayısın 20 sı'n en sonra Jd k 

ay· am ararJarı ı-oğalıyor lavı Bay Avni Doğanı, toplanacaktır. Kongrede her 11' 

'~"~.~.k.::.i.'n·id.:r.~.:.:.c~.uk.sa.:.~.i:.~.=m.-.e_:.~:.~.:.~.ti.~~.i·m-u.ra·h·h·a·s .t.em_·: p a pula s '1 n o ğ 1 u ve 
23 NDsan karısı hayildılar 

Güneıi bol, kokulu, ıhk yirmi üç Nisan! 
iliklere canlı kan, yurda umut verensin. 
Türk çocuğu bugünO öz yiirekten her yıl ani 
Ey büyük gün, yüce gün ülküye erdirensin: 
Güneşi bol, kokulu, ıhk yirmi üç Nisan. 

Kara çağlar ardandan bugün doğdu Kamutay, 
Türk ulusu bilerek benliğine el atta 
Pek çetin bir savaıta birleşerek Bayan, Bay 
Güçlükleri eritti: Yurda saygı yarattı 
Kara çağlar ardından bugün doğdu Kamutay. 

Bayramın kutlu olsun sayın, sevimli Gençlik! 
Kafan iş:ek, kol çelik, armağansın Buduna 
Her işte dinç, uyda dinç, düşünüşte hep dinçlik 
Yakışırsın alkııla uçmağ gibi yurduna 
Bayramın kutlu olsun sayın, sevimli gençlik. 

Ey genç, ülkü kaynağın, önde Oğuz Atatürk! 
iç kaynaktan çık yola, korkma: önce bir çöldllr, 
Yolda bilgisizlikle kara kaytakhktan ürk 
Bu iki canavara gün göıterme: vur, öldür. 
Ey Genç ülkü kaynağın: önde Oğuz Atatllrk. 

ÖMER CAVXAl'ıAR 

Mevkuf Papanastasyu ile Katanda
ris de korku ve heyecan içinde 

Atinadan haber veriliyor : 
Harp divanının, general 

Papulas ve General Kinitiı 
bakf(ında verdiği idam ka
rarı, Yunaniıtanda bUyllk 
bir alika uyandarmııhr. 

Kararın verildiği saattan 
24 saat ıonra her iki Ge
neralin kurıuna dizilmesi k a· 
nunen meıruttur. Ancak, bu 

müddet zarfında Reisiciimhur 
isterse idam kararanı müeb
bet güreie değiştirebilir. 

Muhalif partilere mensub 
aaylavlarla diğer siyasallar 
bay Çaldaris hükiimetiniu' 
şiddetli bir ıiyase takib ed~
ceğinden endiıe ediyorlar. 

idama ma1ıkum lllan G. Papulas Averof bapishaneıinde ---------------•••••IJI lıtanbul 23 { Huıuıt ) - -Devamı dlJrdancü sahifede~ 



Sabif e 2 

Osmanlıcadan 'fürkçe
ye, Dil Karşılığı N o 19 

(UluaalBlrllk) 
------------------------------------·------·--------------------~. 

ltalya 

1 - Öz Türkçe köklerde11. gelen sözlerin karşrsın.a (T. KiJ.) 

beldegi (Alameti) konmuştur. Bunların' her biri hakkında sırası 
ile uzmanlarımızm {Miitalıassıs) yarrlarını gazetelere verecegi.z. 

2 - Yeni okunan karşılıklarm iyi ayrrd edilmesi için, ge

regi11e göre, Frarısı::.caları yazı/mı~, ayrıca örnekler de konul
muştur. 

ökonomik · huh-
randan çok mü

teessirdir 

l~L~H~T1 
IYYU8 

23 Niun - 1935 - fı 
Tefrika No. 37 

3 - Kökü Tıirhçe olan 1wlimelcrin bugünkü i#enmiş ve 
kullanılan şekilleri alınmıştır: Aslı ak oları hak. aslı ügüm. oları 
lıüküm, 'I'ıirkçe "Çek,, kökiimlen gelen şekil gibi. 

Ökonomik buhranının, ltal
ya 'da son zamanlarda büyilk 
tesirler yapmağa hatladığı, 
son gelen Roma gazetelerin 
de okunmuştur. 

Şaver; Esednrldini Şirkôh ile Salaheddi 

Bürehne - çıplak, yalın Dört yanım karanlıktır, 
Bu gazeteler; buhranın üç Eyyubiye 

yıldanberi baş gösterdiğini Harp epeyce devam etti. 
(fr) Nu karanlıklar içindeyim, je su· ve tedrici surette ilerliyerek Saliheddin, mevcut Mısır 

tehlikeli bir raddeye geldi- gemilerinden de istifade ede
ğini yazdıktan sonra, Roma- rek denizden de taki be mec
daki tiyatrolar, 1926 yılın- bur kaldı. Halbuki Eyle ta
da 127 milyon liret hasılat rafında da düşman vardı. Bu 
yaparken bu varidatın, ek- arada Kahireden bir deve 

Bürkan - yanardağ, vol- is entoure d'obscurite 
kan (T. Kö.) insanlığın ilk çağları bel-

Bürkani - Volkanik lisizlik (meçbuliyet) içinde-
Büruz - ortaya çıkma, dir, les premiers ages de 

belirme J'humanite restent dans J'ob· 
Büt (sanem) put curite sile eksile ~edi yıl içinde kirvanı geldi : 
Büzürk -büyük, ulu 2 - Tanınmazlık, {fr.) et- yarı-yarıya indiğini ve bu Bu karvan baıtan aşağı 

halin, buhranın ne dereceye kıymetli eşya, hediyeler ve 
kadar ilerlediğini gösteren saire ile doluydu. Bunu, Ha
yegine delil olduğunu kay· life Adıd Salihaddine yol
detmektedirler. Jamışh. Halife, bir milyon 

C re ingoore, etre inconnu 
"" Örnek: tanınmazhk içinde 

Ci - yer 
Örnek - burasını cayi 

istirahat ittihaz ettim. Bura-
sını dinlenme yeri edindim. 

Cibeca - yeryer 
Örnek: Cibeci ağaçlarla 

süslenmiş olan bahçede. 
Y eryer ağaçlarla süslenmiş 
olan bahçede 

Cadde -· cadde (T. Kö) 
Cab - orun 
Cahil - Bilmez, bilimsiz, . 

acamı, toy 
Örnek: 1 - O adam ca-

hilin biridir. O adam, bi-
limsizin biridir. 

2 - Cahillik yüzünden 
bu hataya düştüm. Acamı

lık (toyluk) yüzünden bu 
bayata düştüm. 

3 - Cahil ise cahilliğini 
tanısın. Bilmez ise bilmezli-
ğini tanısın. 

Cebi, cehalet - bilmezlik 
bilimsizlik 

Örnek: Cehalet yüzünden 
insanın elinden neler çıkar. 
bilmezlik yüzünden insanın 
elinden neler çıkar. 

Cahiline - bilimsizce 
Tecahül etmek - bilmez

likten gelmek, bilmezlenmek 
bilmez görünmek 

Örnek : pek iyi bildiğiniz 
bu işte neden tecahül edi
yorsunuz, pek iyi bildiğiniz 
bu işte neden bilmezlikten 
geliyorsunuz ( bilmez görü· 
nüyorsunuz, bilmezleniyor -
sunuz) 
Mütecahiline - bilmezlik

ten gelerek, bilmezlenerek, 
bilmez görünerek 

Meçhul - 1 bilinmedik, 
(fr.) inconun 

Örnek: bu işin bilinmedik 
{meçhul) tarafı kalmadı, il 
ne reste aucun cote inconnu 
dans cette affaire 

Bilinmedik (meçhul) bir 
adam önümüze çıktı, un 
bomme inconnu apparut de
vant nous 

2 - Bilinmez, bellisiz (fr) 
inconnu, incertain 

Örnek: akıbeti meçhul bir 
işe girdi, sonu bilinmez bir 
iıe ıirdi, il s'est engeze 
dans une affaire dont la fin 
est inconnue {incertaine) 

3 - Tanınmıı, (fr) incon· 
nu, ignore 

Örnek: avukatlıktaki ünü 
bizce tanınmamış değildir, 
ıa repuation d'avocat n'est 
pas ignoree (inconnue) de 
nOUI 

Meçbwiyet - 1. bellisizlik 
karanlık, (fr) L'inconnu, 
1' obscurite 

Örnek: bellisizlik (meçhu· 
liyet) içindeyim, ıe reste 
danı l'iacODUD 

öldü gitti, il est mort igno
re de tout le monde 

Malum meçhul - 1 bili
nen bilinmiyen, (fr.) connu 
inconnu 

Örnek: bilinen bilinmiyen 
birçok kimseler, des gens 
connuı et inconnus. 

2 ( Terim olarak ) belgin, 
yadbelgin, (fr.) le connu l'in
connu 
Meşhur - 1 ünlü, (fr.) ce· 

Jebre (ceJebrite) 
Örnek: bay ... ünlü bir ya· 

zardır, M ... est un ecrivain 
celebre 

Edison dünyanın ünlü a· 
damlarından biridir, Edison 
est une des celebrites mon
diales 

2 - (mabut anlamına) her 
kesçe bilinen, hep bildiği

miz, hani şu bildiğimiz, (fr.) 
fameuks 

Örnek: Nasrettin Hocanın 
herkesçe bilinen (hep bildi· 
ğimiz, hani şu bildiğimiz)an• 
latığı fameuse anecdote 
de Nasrettin Hodja 

3 - (Maruf anlamına) ta· 
nınmıı, (fr.) connu, bien con· 
nu 

Amerika zabıtası telaşta 

"Dolarlar1mı iste
rim"diye bağırıyor 
Havana çapulcuları bir zengini dağa 
kaldırarak 300 bin dolarını aldılar 

Amerika Gansterleri, Efti
mos Filak adında bir zen
gini dağa kaldırmışlar ve 

300 bin dolarını aldıktan sonra 
kendisini serbest bırakmış· 
!ardır. 

Eftimos, Havanadan tay
yare ile Nevyorka geçmiş 

ve keyfiyeti hükumete ha· 
ber vermiıtir. 

Amerika zabıtası, Gans-

terlere verilen dolarların nu· 
maralarını zaptetmiş bulundu· 
ğu için bankalarda araştır· 
malar yapmakta ve çapul· 
çuları şiddetle aramaktadır. 

Geçen hafta içinde şüphe 
üzerine 10 kişi yakalanmış 
ve tevkif edilmiştir. 

Amerika zengini parala
nnı asayişi temin edemiyen 
hükumetten istemektedir. _______ ._.. ...... . 

Pariste tuhat bir da va 

Nişanlısını ölümle 
korkutuyordu Örnek: O, tanınmıı bir 

mühendistir, 11 est un inıe· 
nieur connu ( bien connu) 

Şöhret 1 - Ün {fr.) re· 
nommee, celebrite 

Örnek; süel ün, askeri ıöh
ret, renommee militaire 

Büyük bir ün {şöhret ) ka 
zandı. İl a gagne une gran· 
de celebrite 

Katedral Rahibi, böyle bir hadiseye 
ilkdefa rastladığından apışıh kalmış! 

2 - Tanınmışlık (fr.) re· 
putation, renom 
Örnek: bu adamın köyünde 

tanınmışhğı iyi değildir, il 
ne jouit pas d'une bonne 
reputation dans son vilJage 

Devamı var 

Ulusal 

Birlik 

Paris hukuk mahkemesi, 
biitlln Parisin alikaıını uyan
dıran yeni bir davaya baş· 
lamış bulunuyor. 

Parisin en yüksek ailele
rinden birine mensub Mari 
Lui adında 22 yaılarında 

gayet güzel bir kız, çoktan 
beri sevdiği Anri adındaki 

gençle evlenecekti. Anri, 
Ptfariyi evvelce çok ıevdiği 

halde, son zamanlarda onun 
hırçın huylarından ürkerek 
kendiıile evlenmemeğe ka· 

Gondelilt siyasal gasete rar vermiı ve fakat kararını 
Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem sevgilisine açmamııtı. Zira 

Neşriyat müdürü : Mari, niıanlııını fevkallde 
Hamdi Nüzhet sevdiii için birkaç defa: 
Telefon: 2776 - Benden ayrılırun, bey-

Adres : lzmir ikinci nine bir kurıun sıkar ve 
Beyler sokağı ıeni öldürürtlm. 

Abone şartları : Demitti. 
700 kuruş senelik Mari'nin bu tehdidi, Anri· 
400 .. altı aylık yi kendisinden daha fazla 

soğutmıİt ve onunla evlen· 
ilan şartları memek hususundaki kara-

Resmi ilinlar için : rında musir kalmasını intac 
Maarif cemiyeti ilinat eylemiştir. Filhakika bundan 

bilrosuna • müracaat edil- onbeş gün evvel Parisin Bü· 
melidir. yük Katedral kilisesine ge· 

Hususi ilinlar ~ idare- len iki genç, rahibin buzu· 
hanede kararlaıtırılır runda ipi koparmışlar ve 
Buıldığı yer: ANADOLU bir daha birleşmemek üzere 

._m•a•t•bu-•.1 ______ _., birbirleriadea ayrılmlflardır. 

Mari ile Anrinin evlenme 
merasimine Parisin en yük· 
sek aileleri iştirak eylemiş
lerdi. iki nişanlı, rahibin 
karşısına geçtikten sonra 
birbirlerine baktılar. Rahib, 
Anriye: 

- Mari Luiyi zevce ola
rak kabul eder misim? 

Diye sorunca, Anri: 
- Hayır! .. 

Cevabını vermiş ve bu ce
vab karıısında kilise altilıt 
olmuıtur. Mari yere düşerek 
bayılmış. rahib, iJkdefa böy
le bir hidise ile karıılaıtı-

Devamı 3 üncii. sahiflde-

Radyum 
istihsal edecek yeni 

bir makine 
Moıkovada yakında ikmal 

edilmit bulunacak olan ıa
yet miibim bir makine ha
zırlanmaktadır. Bu makine 
ile · radyum istihsal olunacak· 
tır. Bu makine, acunun, rad
yum iıtihsal eden en büyük 
makinelerinden biri olacak-
tır. Yeni makinenin mıkna
tıs iğnesi 15 ton kaldıracak 
kadar kuvvetlidir. 

bir suikast hazırlıyordu .. 
dinarla bir de mektub gön
deriyor ve Milikünnasıra dua
ler ediyordu. 

Nihayet, düşman, Mısır 

topraklarından kovulmuştu .• 
Salibeddin düşünüyordu: 
- iç isyanı baıtırdım. 

Hristiyanları kovdum. Şim
di de icraat zamanı geldi .. 

Mısara dönüş, çok parlak 
oldu: 

muş, kendiıiaİ 
son haddine 

Bu sırada • 
yükseldi: 
-Bunu yap 

lamaz ! . 
Odada bulu• 

çevirincel ha~ 
Bu itirazı ya 

oğlu Kamildi. 
rini dikerek ff 
kabzesini tut•,
yiirüdü: 

- Ne dedi• 
dedin? 

- Ben k6P
Köpek olsalll ~ 

Mısır- den evvel seD 
hadise çilnkn baballl,... 

Hasta Halife bile, sarayın 
penceresinden görünmüş, el
lerile işaret ediyordu, Mısır, 
kendi ordusuna bile bu ka
dar parlak bir istikbal yap· 
mamıştı. 

Birkaç gün sonra 
da çok mühim bir 
geçti: 

Şaver, artık sabnn sonu
na gelmişti. Kendi evinde 
bazı taraftarlarını toplamış· 
tı. Kapıdaki uşaklar, etrafı 
tarassut ediyorlardı. Yukar
ki geniş ve Mısırvari döşen
miı büyük odalardan biri
nin kapıları sıkı sıkı kapan
mış, pencereleri örtülmüştü. 
Şaver ayaktaydı. Etrafında 
yirmi kişi daha vardı. ı 

Şaver, kendisine öyle bir 
süs vermiştiki, her gören, 
onu vatanını düşman elin
den kurtarmağa ahdetmif 
bir kahraman, bir ihtilalci 
sanırdı. Biltün zekası ve te· 
likatı ile anlatıyordu. Di
ğerleri de onu dinliyorlardı. 
Şaver, sözlerinin sonunda: 

- Vatanımızı yabancı dev
letlerin tahakkümilnden kur
tarmalıyız, bu, Mısır ıçın 

bir ıenfsizliktir. Y ann Ö· 

blir gün, mezhebimize de 
taarruz edecekleri Çilnkil 
Şam Atabeyi ve buraya 
gönderdiği adamlar, kimilen 
Bağdad Halifesine taraftar
dırlar. Buna bir çare bul
mak ve karar vermek li-
zım .. 

Dedi. Biri cevab verdi: 
- Siz fikrinizi söyleyin, 

ona göre konuıalım .. 
Şaver, sesini kıstı ve: 
- Ben • dedi - birşey 

düşünüyorum. Muvaffak o
lursak çok mühimdir. 

- Nedir düşündüğünüz? 
- Yeni Veziri öldürmek! 
- Esedüddini Şırkubu ha? 
- EYet?. Bu takdirde on-

ların maneviyatı çok sarsı
lacaktır. 

- iyi, fakat bu vazifeyi 
tlıtnne kim alacak?. 

- Beni ... 
- Nasıl bir plin diitünü-

yoraun ya Şaver!. 
- Bir ziyafet tertip ede· 

rek onu çağırmak ve, ya 
zihirle, ya hançerle re\er
tip kendisini ortadan kal
dırmak .. 

- Peki, fakat yanında 
biraderi ve yeğeni Salibad
dinle gelirse?. 

- Ayni kararı onlara da 
teımil etmek .. 

Şaver, çok kat'i ve çok 
metin konuıuyordu.. Hırs, 
ba eıki Vezirin aldun boz· 

ise Mısırbları• 
mez .. 

Delikanlı k 
vaziyette bUOO 

lllJll'l~.-

ya v aı yavaf 
yordu. 

Ame 

Nevyork'ta• 
gelen ıon 111 
Amerika bujd•f 
sıcak ve sağ1•111 

vam etmektedir· 1 
larda vukua f~dl 
mahsulita 1110~ 
verdiğinden, 1 
rekoltesi 435 
tahmin olanuYo'' 
iki ay evvel ,. 
minlerden 10 
çen sene rek 
milyon buıel 

Geçen baft11 

başka memlelı• 
ihracat ta dahi 
taya nisbetle 'İli 

Gerek Arj~ 
Avusturalya' d 
ründen gnne ~ 

Nevyork Zit 
.. t.. .11. 

nun yap lfl -

g6re; umulll A 
yıl buğday rek ti' 
senekine nisbt 
nokaandır. 

Mariya 
Bir ayı ıat' 
daha pa 
Meıhur Ru• 

potinin Pariıtf 
Mariya RaspotiJh 
.lar bahçeaiod• 
g-ın bir ayı 
mıt ve par ,. 
iken kurtarılOI 
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Pariste tuhaf bir 
dava 

·Ba,ıaraft 2 inci ıalıifede -
tından ıaıırmıı ve Anri, 
keadiaiJe evlenmekten imti
na eylecliji Mariden korka
rak bir aa içiade kiliıeden 
çılab fitmiıtir. 

Mari Lui, timdi Pariı hu
kuk mabkemeaine mllracaat 
ederek eaki aiıanlııı aley
lıiae tazminat davası açmıı 
balanayor. Anri, Mari'den 

korktaia için mahkemeye gel· 
memektedir. 

BOttla P~ria. bu davanın 
aafab dile alakadar olmak
tadır. 

N. V. 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
D!UTSCHE LEVANTE LıNIE 

• SAMOS ,. vapuru 30 ni
ra•da bekle-1yor, 2 Mayııa ••4ar Aaw.,., Rotterdam, 
Hambaırı ve Bremen için 
Ylk alacaktır. 

• ALIMNIA " waparu 8 
aaa71ata bekleniyor, Anvera 
•e Hamburrtaa yllk ~ıkara
eakbr. 

•ARTA,, vapuru 13 ma
J181• '-ldeaiyor, 16 mayısa 
kadar Aa•erı, Rotterdam, 
Ham~ •e Bremen için 
Jlk alacakbr. 
ARMEM!NT H. SCHULDT 

HAMBURG 
.. NORBURG " •apuru 27 

Dieaada bekleniJor, Anverı, 
Rctttıerclam •• Hambarg için 
Ylk alacakbı'. 

• HANSBIJRG " •aparu 2-
•a,..._ <lleldniyor, Hambarı 
•• Aawentea J1k çakara-

Tl:.J R K iYE . 

Z:IRi\~T 
• E3AN~A51 ,. 

' 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA~T--bObQ 

lzmir Defterdarlığından : 
l11iıinin vergi borcundan öUlrli tahsili emval yasasına 

g6re haczedilen Alaancakta Hacı Bekir sokağında kiin 63 
1ayılı ev tarihi ilindan itibaren yirmi bir·ann müddetle ıa-
tıbia çıkarıldığından pey sürmek iıtiyenlerin Defterdarlık 
tabsilit kalemine mOracaatlan. 1102 IS 20 23 27 

lstanbu1 ve I rakya 
Şeker Fbrikaları TDrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000'fork lirası 
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

• aze temız ucuz 
iia~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

DOKTOR 
Ali Agilı 

Çocuk HHtalıkları 
Mntehauıaı 

11 inci Beyler Sokagı N. 68 
Telef on 3452 

caktıı. 

THE EXPO T STEAMSHIP 
COJ PORATION 

.. EKSELSIOR ,, vaparu 3 
mayııta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

.. EKSMINSTER " vapuru 
19 mayııta bekleniyor, Nev-

york için yOk alataktır. 

Geliı taribleri ve vapur-

Kitaplarınıza Ghel Bir 

Cilt, Batır.ıannım Şık 

Bir Albtım, Ve uir 

Cilt itleri Yaptır-
mak bteneniz : 

• YEN, KAV AFLAR • 
Corıuında 34 Numarada 

· - Ali Rıza - -
MOcelJitbaneaiae a;rayınıı. 

lana isimleri &zerine mea'a· 
liyet kabul edilmez. • 

Birinci Kordoa, telefoa 
No. 2007 • 2008 

Tayyare Piyangoı Fratelli Sperco Vapur Acentalı 
19 uncu Tertip Bi· ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

1 · S 1 .. UL YSSES " vapuru 13 Nisanda dotru Malta, Aawır11 let erı atı ıyor.. Rotterdam, Amıterdam ve . Hambarı için yllr alacakbr. 
' toz • " HERMES " vapuru 16 niıanda limanımıza ıelip ylllrllal 

BOyOklkramı ye botalttıktan aonra Burıaı, Varna ve K6atence limaalan 
için yllk alacaktır. 

25000 lira "STELLA" vapura 21 nisanda relip 1 may11ta Anver .. 
Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg lımanları için yllr 
alacaktır. 

_Mokafat-

20000 lira 
" HERMES " vapuru 4 mayıata a-elip 9 mayıata Anvers, 

Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlan için y!lr 
alacaktır. 

Olivier ve şüreka
sı Limitet vapur 

acentası 

SVENSKA ORIENT UNIEN 
"SMALAND" motörü 14 ni1anda Rotterdam, Hambur1

1 

Copenhage, Gydnia, Dantzıg, Gotebura-, Oılo ve Iskandi· 
navya limanlarına hareket edecektir . 

.. ERLAND ,, motörli 2 mayııta Rotterdam, Hambarr, 
Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Goteburg, Oalo ve lıkaacll· 
navya limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMANI 
Cendeli Han. Birinci kor-

d T~. 2«3 OD. 

Tbe EJJerman Lines Ltd. 
" RUNU ,, vapuru nisan 

sonunda Londra, ve Anvers
ten gelip tahliyede bu
lunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" ALGEERIAN " vapuru 
mayıı baılangıcında Liverpool 
Svvenıeadan beklenmekte
dir. 

Deutsache Levante Linie 
.. ANGORO" vapuru 25 

nisanda Hamburg, Bremen 
ve Anversten beklenmek
tedir. 

Not: V urut tarihleri ve 
vapurların isimleri nzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam aefer 
.. ALBA JUL YA " vapuru 1 mayııta gelip 2 mayısta 

Malta, Cenova, Marsilya ve Barselona hareket edecektir. 
" PELEŞ " vapuru 26 mayııta gelip 27 mayııta Malta, 

Marsilya, ve Barıelona hareket edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork araıında aylık m11ntaıam aefu 

" RINOS " vapuru 30 nisanda doiru lımirden Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamit: ılindaki hareket tarihlerindeki detitiklilderdea 
Acente mes'uliyet kabaJ etmez. 

Fazla tafıil&t için ıklnci Kordonda ~Tahmil •e Tahliye 
ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahtına mlracaa 
edilmesi rica olanur. Telefon: 2004 • 2005 • 266S 
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~lz.~ir yün ~en~ucat~ı 
~Turk Anonım şırketı!! 
= Bu mnessese, iki yOz!'bin lira ıermaye ile §i = - ~ 

•·------~-- -- teşekkill etmiş ve Di Oryental Karpet Manu91 ÖksOrenler! Mut· -

laka (Okamentol) s lzmirdt. 4JHa1kapmardaki kuma' fabrikamı eatm 
~ fukçör .. ers Limited (Şark hah) ~irketinc ait 1 

3keftrftk tekeri ~ ~ almıttır. Fabrika bftUln ~kilAt ve teeU.t ve mla-
rini tecrObe edi- ----t ~ tahdimini ile eskisi gibi 1 klnonuaani 1935 ta• 

niz •• ,._...--·= rihinden itibaren yeni fİrkct tarafmdan ftletil
~ mektedir. Her nevi yftn iplikleri,· kum-., batta.. 

Ve PGıjen Şahap 

en ftatftn bir mfta 

bil şekeri olduğu· 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat ıftrgftn 

baplannı Maruf ~ 
ecza depolarından 
ve eczanelerden 

Satılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

1ağlam kuyruklu bir pi· 
yano;ehven fiatla satılık· .. 
tır. • 

Almak ar.zu edenler her 
gün ıabahdan aktama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarebaneıine mü
caat etmelidirler . 

Satılık Motör 
12 beyp kavvetiade (Di· 

zel) markalı aa kullaaılmıt 
bir moH5r utılıkbr. Taliple· 
ria iclarebuemlıe mkaca• 
atlanllla ol••· 

§ niye ve çorap imal edilecektir. Mamu14hn enua. 
§ line fAikiyeti her tarafla takdir ve kabul edilmiftir. __ 
:::1 -· s: Bo~mamul4t Peştemalcılar başında eski Orow.dibU ~ 
~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve labf fab- il 
~ rika içinde yapılmaktadır. 1 
§ Posta kutusu: 127 1 
§ Telgraf adresi: lımir .;Alıancak 
S Telefon oumaraıı 2432 ve 3564 Iİ 
1·11111111111u111111111111111111ı• 1111111111111111111111m;ııııu11111111111111111n11111111111M1 

.-Sümer Bank...--. 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
Izmir şubesinde bulursunuz 

Hamza Rostem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

llarnn Ra.ıem beyin foıopafluuıe.i, isminle en iyi 
foto6raf çeluMlcle ıalıreı bulan bir ıan'aı ocafulır. Ela 
mfllldllpeıenı olanlar dalai, bıırada çdıirdiltleri foıolıraJ· 
lardan memnun lıalmışlardır . 

Hamsa RiJllem beyin, foıopaı malrenıeıi ıaıan ma
~ da muhterem mılşıerileriııin i"ce seulıl.rine Bflre 
her Ç81it malları, f oıopaf rnakine"-'ini bulundurfflGldo. 
dır, Bir sıyareı lıeı- ıeyi i&pata k4fWi . 

(İzmir • ... tarak eaddeei, Refik bey ~) 
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Bulgari~tan'da baş gösteren tehlikeli durum devam ediyer 

l(ral Boris, Bulgar Ulusuna hita-
ben bir beyanname neşretti 

Yakın bir istikbalde yeni bir temel yasası tanzim edileceği 

komitecileri baş kaldırmak istiyorlar vaddolunuyor. Bulgar 
Iaranbul 23 ( Hueusi ) - Sof yadan haber veriliyor : kete gelmişlerdir. Toşef kabinesi, do.o gece toplanmış 
Bulgaristanı Diktat~rlO.ğe 8Drnklemek istiyenlerin 

tahrikatından endişe eden hOktlmet, şiddetli tedbirler 
almak niyetindedir. 

ve• sabaha kadar vaziyeti mO.zakcre eylemiştir. 

§ Sofya 22 (A.A)- Kral Boris ulusa hitaben neş-

Son gelen haberlere gôre, şimdiki vaziyetten istifade rettiği beyannamede yakın bir istikbalde yeni bir le· 
etmek istiyen komiteciler de bazı kasabalarda hare- mel yasası tanzim edileceAini bildirmektedir. 

. ............ 1 
23 Nisan bizim için idam kararları Halkan antantı Ö· 
mesud bir gilndür .. 1 k • k k · 

Başıarafı 1 inci sahijede - , çoga ıyor OnOml Onseyı 
kurumu idare hey' etini gör· -Başıarafı birinci sahifede- - Başıarafı birinci sahifede -
·müşler ve Kamutayın açıl· mevkuf bulunan Papanastas· cağını ümit ediyorum. 
masını ve çocuk bayramı mü· yu ile Cümhuriyetperverler Banka komisyonu da iç· 
nasebetile arkadaşlarının se· partisi lideri Kafandaris, harb timalarını bitirmiş gibidir. 
vinç ve duygularını bildir· divanının iki General bak- Vardığı netice bir karar pro· 
mişlerdir. Çoc:uklar, bu zi· kındaki idam kararından ha· jesi halinde Hariciye Vekil· 

yaretlerini saat lOna kadar bi· berdar olunca sap sarı ke- leri içtimaına arzedilmek Ü· 

tirmişler ve otomobillerle silmişler ve saatlerce buhran zere iktisadi komisyonun 
Cümhuriyet meydanına gide- geçirmişlerdir. r"porunda yer alacaktır. 
rek çocuk şenliği için orada Bu sabah çıkan gazeteler, Antant memleketleri ara-
toplanmış bulunan ~- bütün barb divanının idam kara- sında ticari mübadeleler işini 
ilk mektepler talebesine illi· rını, iri harfli baıhklarla tetkik etmekte olan komis· 
hak etmişlerdir. aynen yazmakta ve general yon da uzun uzadıya müza· 

S •10 15 ı · b kereden sonra bir neticeye aat. , te şen ığe aş· Papulas'ın son zamanlarda 
ı d M k 1 · · ı b · varmış bulunuyor. Komisyon an ı. e tep er . , ta e esı, Yunanistan'da çevirmiş ol-

k l k d · k 1 · tahrir heyeti şimdi varılan dörder işi i erın o nı· duiu rollerden bahseylemek· 
z'amında Atatürk'ün heykeli tedirler. bu neticeleri tesbit için ça· 

f d l d 1 E 1.. lışmaktadır." etra ın a top an ı ar. vve a Papulas'ın ailesi ve mev· 
k k f d · Muharririmizin konsey me· 

as eri muzi a tara ın an ıs· kuf bulunan og-lu, mabke-
tiklil mar•ı çalındı. Bundan saisinin ne zamana kadar 

Y menin kararını haber alınca d d - · l' b sonra bütün talebenin işti· evam e ecegı sua ıne aş-
düıüp bayılmışlar ve saat· kan Hasan Saka demiştir ki: rakile cumhuriyet marşı 

söylendi . larca ağlamışlardır. ..Komisyonların umumi ıu.; 

V 1. Ölüme mahkum her iki rette faaliyetlerinin yarın Marşlardan sonra a ı 
Kizım Paşa mektebi tale· general, Averof hapishane- akşama kadar biteceiini 
besinden Nefise tarafından sindeki hususi odalarında umuyoruz. Ondan sonra u-
23 Nisan şiiri okundu. Yıl· meyus bir:balde akibetlerini mumi içtimalarda komisyon
dmm Kemal mektebi tale · bekliyorlar. Atina ve Pire ların mukarreratını müzakere 
sinden Türkan da 23 Nisan halkı, hükmün infazını Büyük edeceiiz ve bu kararlar 10 
hakkında bir söylev söyledi. bir alikajile bekliyor. Mayısta Bükreş'te toplana-

Tu .. rkin'ın söylevine Vali Ü cak olan dış işleri bakanları 
Selinik 22 (A.A) - çün- d ı k 

General Kazım Dirik cevab içtimaına arze i me üzere 
CÜ divanıharb Serez ordusu b. h l' d t b' d. verdi. Söylevler bittikten ır rapor a ın e es ıt e ı-
1.h.tı·ıııcı'lerı·nin muhakemesı·nı· 1 cek T .. k. d · 1 · sonra bütün okullar adına e ve ur ıye ış ış en 

Atatürk'ün heykeline iki görerek sekiz idam ve beı bakanı tarafından, Balkan 
çelenk kondu. Bu çelenkler· hapis cezası vermiştir. andlaşması dış işleri bakan-
den biri, Misakı Milli mek· Mahkumların arasında Se ları daimi konseyinin tasvi-
tebı' tarafından kurulmu• can· bine konulacaktır. 

Y rez fırka kumandanı general 
la ve dig-eri de güzel ve za· Perşembe akşamına kadar 

Ağnastopulos ta vardır. ı · d b. · k k rif çiçeklerden olmak üzere son ce seyı e ıtırme a-
Dig-er taraftan Selinik ga· a anda ız Her halde C a Hakimiyeti Milliye mekte· r r Y • um 

bince hazırlanmıştı. zetecilerinin iyan ve mebu- günil iktısadi konseyin An-
Canh Çelenk heykelde san azasının ve diğer siyasi karan içtimaını nihayet bu

dururken bütün talebe tara· ricalin muhakemeleri Larisa- lacaiı muhakkaktır. 
fından heykel önilnde ıarkılı da devam edecektir. Altay 
oyunlar oynanmıştır. Oyunlar halde kışlaya gelmiş ve kış· 
bittikten sonra Çocuk esir· lanın kapısında komutan'ı lzmirspor maçı 
ieme kurumu tarafından bü- selamlayarak kıılaya girmiı Altay - lzmirapor arasın-
tUn okullara gönderi'miı o· ve talim meydanından geçe- daki hususi maç bugün öğ
lan şiirler, muallimler tara- rek Park cihetindeki kapı- leden sonra saat 16,30 da 
fından talebeye dağıtıldı. aan çıkmış, oradan da tram· yapılacaktır. 

Bundan sonra bütün ta- vay yolunu takiben Halkevine Bu maça Altay tam kad-
lebe, kol nizamında heykel gelmiş ve orada dağılmıştır. roıile çıkacak, lzmirspordan 
6nünden geçmişler ve Ata- Gazi bulvarını takiben bele· da kaleci Sami, Namık ve 
türkü selimlamışlardır. diyeye gelen üçüncil kol da Mustafa oynayacaklardır. 

Talebe, Birinci kordonu belediye baıkanı Doktor Çocuklar bu maç meccanen 
takiben hükümet konağına Behçet Uz tarafından kar- gireceklerdir. 
gelmişler ve hükumetin bah- ıııanmış ve belediyenin bir Marsilya cinayeti 
çe kapısında kendilerini kar- kapısından girerek diğerin-
ıılayan general Kazım Di- den çıkmıı, Odun pazarında Mes'uller aranacak 
rik'i selamlayarak bükümetin dağılmıştır. lstanl>ul Kral Aleksan· 
avhsından geçmiıler, hükfı· Tramvaylarla vapurlar ve dr ile Butonun ölümile ne· 
metin Kemeraltı cihetindeki şimendiferler Çocukları pa- ticelenen MarsiJya suikastı· 
kapısında duran Cümhuriyet rasız taıımaktadır. nın mes'ullerini aramak üzre 
Halk Partisi vilAyet başkanı Öğleden sonra saat 16 da Cenevrede bir konferans 
bay Avni Doğan'ı selimla- Alsaocak sahasında yapıla· toplanacaktır. Üniversite rek· 
mışlar ve dağılmıılardır. cak maçı seyredecek olan töril bay Cemil konferansa 

ikinci bir kol da, baıla- Çocuklar. sabaya da parasız iıtirak etmek üzre Ceneneye 
nncla aıkert muzika oldap sirecekler41ir. hareket etmiıtir. 

Vahşet! 
Çingeneler bir ço· 

cuğu yediler 
lstanbul - Rizeden haber 

verildiğine göre, ora çinge· 
neleri bir çocuğu kebap e
dip yemişlerdir. Sıra çocu
iun annesine geldiği . zaman 
jandarmalar yetişmiş ve bu 
yam - yam çingeneleri ya· 
kalamışlardır. 

Habeşistan 
Bizden atyo11 aldı 
lstanbul - Habeşi•teo'a 

ilk defa olarak 1400 liralık 
afyon satışı yaptık. 

Bulgar kralı 
Muhafaza altındadır 

lstanbul - Sofya'dan ge
len haberlere göre; Bulga
ristan' da dahili bir karışıklık 
hüküm sürmektedir. Kral 
Boriı askerlerin muhafazası 
altındadır. Sokaklarda dev
riyeler gezmektedir. 

Deniz yollarında · 
Tenzilatlı halk biletle· 
rinin Dcretleri teshil 

edildi 
Deniz yollarında tenzilatlı 

halk biletleri satılmasına bir 
Mayıstan itibaren başlana
caktır. Ôkonomi bakanlı
ğın.ca lesbit edilen fiatlar 
ıehrimizdeki alakadarlara 
tebliğ edilmiştir. 

Hazırlanan tarifede Tür
kiye sahilleri üç mıntakaya 
ayrılmaktadır. Birinci mınta· 
ka Marmara havzasıd1r. 
Buradaki iskeleler biribiıine 
yakın ve çevre dar olduğun-
dan bu biletlere bir aylık 
vade konulmuştur. Birinci 
mevki bilet ücreti 20 lira; 
ikinci mevki 15 lira; üçüncü 
mevki altı liradır. 

ikinci mıntaka; lzmir'den 
Samsun'a kadardır. Bu bi
letlere iki ay vade konul
muıtur. Fiatlar birinci mevki 
50 lira; ikinci mevki 42 lira; 
llçlincü mevki de 15 liradır. 

Üçüncii mıntaka blitün 
Ttırkiye sahilleridir. Bu kıs
ma aid biletlerde iki aylıktır. 
Bu biletlerin ücretleri; birinci 
mev~ i 65, ikinci mevki 57, 
üçüncü mevki 20 lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Resmi devair 
Bugiln kapalıdır 
23 Nisan kamutayın açılıı 

gilnll bayramı milnasebetile 
buillD resmi devair, banka .. 
lar ve bOUin okullar kapalı
dır. 

Yamanlar suyu 1 KordoO 
Mntaahhit her gllc yflz 'framvaylarıoıll 

lira verecek rı sökOIOY 
Yamanlar suyu tesisatının 

muvakkat kabulü için tetki· 
kat yapan komisyon; rapo· 
runu belediye başkanlığına 

vermiştir. Rapora nazaran 
tesisatta bazı noksanlıklar 

vardır . 

Belediye baıkanhğı müte
ahhide yaptığı tebligatta , 

mukavelede yazılı müddetin 
dolduğundan noksanların ik· 

maline kadar geçen heriÜD 
için yüz lira kesiJeceğini 

bildirmiıtir. 

imtihanlar 
Ankara - Mekteplerde 

imtihanlara Haziran bidaye
tinde baılanacaktır. 

C. H. P. 
Genel kongresi 

lstanbul - F. H. P. Ge
nel kongresi 9 Mayısta top
lanacaktır. Bu münasebetle 
biltlin tehirlerde şenlikler 
yapılacaktır. 

Misak 
Geri kaldı 

Kordon TrarDf1 

başından itibareD 
ceğinden, raylarıD 1 sine Perşembe gllD 
leyin Alsancak 
baıla~acaktır. Ra~ 
dükten sonra yeDI 
ta olan yol deail 
kadar uzatılacak1" döşenecektir. 
kaldırıldıktan ıootl 
lerin muntazam • """ 
ması için belediye 
büsçüler arasıod• 
relere başlanmıtb'eo 

lzmir'd 
Ankara ile gl 

lzmir - Balı kesit~ 
telefon tesisatı İ 
mittir. Dün, tele 
idare meclisi 
lsmail Hakkı ilk 
Manisa, BaJıkelİ'• 
ve Ankara ile gl 

Bazı noksanları' 
den sonra hat 
lacaktır. 

Haber aldığııoaJ' 
mirle Ankara 
dakikalık bir 
kurut; lzmirle llıl 
sında 25 kurut ••' 

lstanbul - Fransız - Sov- ile lzmir arasıod• ti 
yet misak miizakereleri ieri lık mükileme nere 
kalmııtır. ru' olacaktır. 

lzmir Evkaf müdürlüğ011d 
Mezarlıkbaşında Vakıf ban bititiğinde senelik 6D 

lir tahmin edilen saatcı dükkanı ite Eşrefpaşa "s'. 
623 No. lı ve 151 lira gelirli dükkan 30-4-935 tıt• 
ihale kılınmak üzere açık arttırmaya çıkarıl1D1f 
olanların o gün saat 15 te Evkaf miidürlüğüne 111 

ları bildirilir. 1170 23 26 30 

lzmir Defterdarlığından : 
lssisinin vergi borcundan ötürü tahsili emval ya 

haczedilen Oruç reis mahallesinde Çirkin sok• .,,. 
10 sayılı hane tarihi ilandan itibaren yirmi bit ,-.. 
detle satılığa çıkarıldığından pey sürmek istiye 19 
terdarkk tahsilat kalemine gelmeleri . 1173 23 

Kemalpaşa malmodorloğOJI. 
Metre murabbaı Mevkii No. Ci:_\ 

5284 Hideliler 138 8' 
4365 Küpln pınar 54 

838 Kulak dede 80 
1378 Kule civarı 19 
4824 Küpllice altı 31 
5973 Çıuık dere 40 
6433 Çayırlar 19 
3214 Küplüce altı 36 
5743 Küplilce altı 165 

IH. 109 
3676 
7581 

2986 
1148 

2986 
3676 
3676 

3446 
3446 

IH. 671 
IH. 2866 

Han önü 36 
Çeltik 59 
Çayırlar 140 
Nif altı 50 
lzmir caddeai 68 
Soiuk pınar 68 
Sojıık pınar 18 
Ktıplilce altı 

Soiuk pınar 
Bahçeler 
Soğuk pınar 
Han önü 
Han önü 
Cami ıokağı 
Nif altı 
Nif altı 
Nif altı 
Savanda 
lzmir caddeıi 

94 
36 
40 
30 
1 
1 

76 
76 
43 

149 

1838 Bahçeler 126 
5514 Bahçeler 114 
4135 Kula civarı 1 S 
9649 Küplüce altı 28 
4595 Çeltik 11 S 
8041 Kulak dede 25 
4595 Soğuk pınar 26 
Yukarıda vasıfları yazılı gayri menkuller, 't 

rını vaktinde yatırmamıt olan mükelleflere •• 
lit komisyonunca haczedilerek ıatılıia çık 

lıteklilerio ve fazla malGmat almak istif 
paıa kaıaıı idare heyetine mlracaatları illll 


