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~8P011ysnın, Mançuri dahilin· 
e usulcacık yapmağa başla· 

dığı ask . • ·ı . 
erı tesısat,ı gı uyan· 

dır Dıakt d a ır. 
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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal ruetedir 

• Sofya'da Boris için tertib 
olunan suikasd mes'elesioden 
hugnn de bir çok kimseler 
tevkif edildi. 

Telefon: 2776 - Cumarteai -13 Temmuz 19~---------------------F;..;i;.:a;,,;;;tı;,..(~1;.;;.00.;;.ı)~P.;;a~ra;,_ 

istif aya Hazırlanıyor • Zaim is 
Sinaya milllikatına ehemmiyet veriliyor Ta YY are 1 • Mutlu bir yıl dö~ü~Ô y - -

iki. hükümdar, Sinaya'da Piyangosunu ka- Dıl K. 3 yıl evvel hu 
neler konuşacaklar? za::~ul~~:=~a·~: gün liurulmuştu 

l\r } K keıide de kazanan numara· 
a arol, dnn Yugoslavya krallık naibi prens Pola ıarı bildiriyorum : 

ı· 5 ıyafet verdi. Romen bakanlar kuı·umu toplandı O bin Lira 

~OJrıQ '-k nya kralı Karol 

doJ11 ~~· 12 (A.A) - Ana· 
' J~nıuun özel aytarı 

Q Yor: 

'1'1
11 

"bah Sinayaya gelen 
kte~•latya naibi prens Pol 

''4- 11
' icra) Karol'un Sina

de h&~:rdiii 6ğle yemeğin· 
lbıatt-. n bakanlar bulun· 

'· 

Yemekten sonra Romen 
bakanlar kurulu toplanmıı· 
lardır. Kamutayda başbakan 
M. Tataresko, dış bakanı M. 
Titüleskoya Roman yanın 
menfaatlarını gözetmek hu
susundaki gayretlerinden 
dolayı teıekkür etmiştir. 

Kral ile Prens Pol'un mü· 
Jikatlarına dair, hatta prens 
Polun ziyaretlerinin ne mak· 
satla olduiuna dair daha 
resmi bir bildirik yoktur. 

Prensin '%iyaretinin siyasal 
olmadığına delil olarak ga· 
zeteler prensin refakatinde 
İadece saray Mareıalinin 
bulunmasını gösteriyorlar. 
Fakat bu ziyaretten istifade 
ederek bu aralık Avrupa 
siyasasını iıgal eden mes' e· 
lelerden, bahusus Habsburg· 
ların Avusturyaya dönmek 
ihtimali karıısıoda kiiçiik 
andlaımanın alacağı duruma 
dair iki hükümdarın bahse
deceklerini, gazeteler ~uh· 
temel görüyorlar. 

Bundan baıka müzakere 
halinde olan Rumeo-Sovyetler 

Prens Pol 
araıı miltekabil yardım and· 
laşmasının da konuıulacığı 

söyleniyor. 
İstanbul, 13 ( Huıuıi ) -

Paris'ten haber veriliyor; 
Romanya kralı ile Yugoı· 

lav saltanat naibinin Sina'ya 
miilikatına önem verilmek· 
tedir. --------·· ............ ·--------l Panayır hazırlıkları devam ediyor 

Stanbul şehir ope-
1) l'eti de gelecek 

· e\ılet demiryolları, panayıra ~ele~ 
Cek · 

Döviz 
Alamıyacak 

Dftktlmetler 
Bize sattıkları kadar mal 

8256 No. ya Çıktı 

20 hin Lira 
28600 Numaraya 

12 bin Lira 
7583 Numaraya 

10 bin Lira 
4905 No. ya isabet etti 

11736 ve 16322 
Numaralara Oçer bin lira 

dOşmOttOr. 

1000 Lira Kazananlar: 
12376 17635 24888 
500 Lira Kazananlar: 

10 28 1013 2646 
2980 3672 4358 5332 
5630 6659 6773 6777 
7~15 7879 8457 8546 
9052 91~2 10334 10946 

12709 14~60 14590 14723 

14765 14829 15736 17074 

17371 
189~4 

20343 
21579 
22525 
24124 
25981 

18105 
19742 
20445 
21610 
22683 
24268 
27562 

18126 18424 
19981 20133 
20582 21029 
21767 21879 
22715 23426 
25722 25969 
27601 28076 

200 Lira Kazananlar: 
873 1433 2795 3~29 

4063 5822 5999 6119 
6750 7921 1138, 14985 

Kurumun banisi Atatürk'e, teşekkür 
ve minnet telgrafı çekildi 

ilk Dil 
lstanbul 12 (A.A)- Cumur 
baıkanı Kamil Atatürk, Türk 
Dili Arattırma kurumunu Dç 
yd önce burna Y alovada 
kurmuılardı. 

Bu mutlu rüo6n yıl dönümn 
milnaıebetile Tilrk Dili Araı· 
brma kurumu genel sekreteri 
lbrahim Necmi Dilmen Ya· 
)ovada bulunan Atatürk' e 
aİağıdaki tel yazısını çek· 
mittir : 

Kamll Atatürk; Tilrkiye 
Cumur baıkanı Yalova 

Her yaratııı Türklliğe ye· 
••• 

kurumu 
ni ilerleme ufukları açan 
kutsal elinizle iiç yıl önce 
bugün Yalovada kurduğunuz 
Türk Dili Araıtırma kurumu 
o günden bugüne hep yüce 
korumanız ve yaltırık saçan 
ıııklandırmalarınızla atabil· 
diği adımların geniıliğini de 
siz en büyüğümüze borçlu 
olduğumuzu bilerek, bu ae
vinç gününde yaratıcı ve 
yükseltici ellerinizi içten say· 
gılar ve tOkenmez duyaular
la öper. 

-Devamı 4 ilncü Sahifede-

Uzak şarkta 

Japonyanın mak
sadı tebellür etti 

• olanlara ucuz bilet verecek 

1 almadıklarından dolayı, Filiı· 
tin, Malta ve Kıbrıs ada la· 
rından baıka lngilterenio 
sömürge ve döminyonlarile 
mandaıı altında bulundurdu· 
ğu memleketlere, Çin, Por· 
tekiz, Brezilya, Ar j ıntin, 
Peru, Meksika, Güney Afri· 
kası birliği hükümetleri, Ka· 
nada, Y "'ni Zelanda, Binrazi 
batı Trablus, Hindistan, Blu
cistan, Afganiıtan ve orta 
Amerika hükümetlerine dö· 
viz verilmiyecektir. 

1664.9 17814 178s1. 18221 Mançuri 
20174 222(4 24657 27936 

dahilinde yapılan askeri 
ilgil: uyandırmaktadır 

tj Soıa IG l Panayırdan 
) "de faaı~ erde panayır ye· 
~1-r b •Yet artmıştır. Pav· 
L · •i~ d~Y•nmakta, bahçe 
.._.. e 11111 k 
dıt deiitikl~ te ve yeniden 

' ıler yapılmakta· 
d, 11 Yıl Pa 
~ 0Peret nayır Yerinde bir -' '"'•d lllahalli yapılacak· 
't '4Ue a, l•rbalıkca da-

11 latanbul tehir 

panayırı için basılan broıür· 

ler Avrupanın muhtelif ıe· 
birlerine gönderilmiı ve va· 
pur acentelerine de veril· 
miştir. 

Bu oyıl lt.elyan vapur sosyete· 
leri, Rados için büyllk gezinti 
seferleri tertip etmiılerdir. 
Bu seferleri yapacak o'an 
vapurların limanımıza da uğ· 

bir göruniiş raması temin edilecektir. Dıı 
opereti temıilJer verecektir. memleketlerden Panayır için 

Şarbaylık lstanbul ıehir gelecek olanların pasaport· 
bandosu ile konservatuvar· ları meccanen vize edilecek 
dan bazı artistleride panayır 
münasebetile lzmire davet ve her türlii kolaylık göste· 

rilecektir . etmiı ve bu davet kabul . 
ediJmiıtir. lstanbul ıehir Devlet Demaryolları da, 
operetinin lzmire gelmeği yurdun her yanından trenle 
kabul etmeıi, panayır için Panayıra gelecek olanlara, 
bir yenilik olmuıtur. ı ıs Ağustostan itibaren ucuz 

Beıinci Dokuı Eylil tarife tatbikine baflıyacakt11. 

28314 tesisat, 
Y Oz Lira Kazananlar: 
523 2177 4887 5991 

7683 8875 11327 14163 
18098 19215 19400 25388 
28543 29878 29959 

Bin lira kazanan 17635 nu· 
maralı biletin sahibi ıehri· 
mizde mütekait binbaıı Sa
mi' dir. 

~~~--------~~-

Bulgar 
Hnktlmeti tevkitata 

devam ediyor 
Is tan bul 13 (Özel) - Sof· 

yadan haber veriliyor: 
Kral Borisi öldürmek iıti· 

yenlerin ifadeleri alınmııtır. 

Suikastciler, tetebbtasleri· 
nin milnferid olduiunu ıöy· 
liyorlarsa da buna · itimad 
edilmediğinden t6pheli bir 
çok kimseler daha yakala· 
narak tevkif edilmittir. 

Japon topçuları 

lstanbul 13 (Özel) - Tok· de tahkim edilmektedir. 
yodan haber veriliyor: Mançuri dabilind~ yapılan 

askeri tesisat, ilgi uyandıra· 
Japonya, itaal !tmiı oldu· cak ıekildedir. 

tu Çin ıehirlerine asker gön- japonyanın, Çinde adam 
dermeie batlamııtır. Bu ha· akıllı yer tutmak istediği ve 
reket, tedrici bir surette de-

1 
fikrini usulle tatbik etmeğe 

vım etmekte ve baıı yerler· baılındıiı ıöyleniyor. 



· Fransa büyük hadiselerin arefesinde 

n 
ııu 

har· ler, M. Lehru
ia ı acaklarmıs 

Parlamentonun 
parti leri ııin 

' feshi, sosyalistlerle komünist 
kaldırı lınası istenmektedir 

Yarın, Fransız Cumuriyet bulunamamaktadır. 
bayramının yıl dönümü ol· Paris balkı, hüküm etin ya-
mak münasebetile, Pariste, rm için alacağı tedbirleri an· 
şenliklerle beraber bir çok lamak istiyor. Hüküme~1te ne 
nümayişler de olacakmış. yaptığını ve ne yapacağım 

Eski muhariplerin, günler- halka bildirmek ve herkesi 
den beri devam eden hazır· temin etmek mecburiyetin-
hkları, Laval kabinesini hayli dedir. Bu cihetten de Laval 
telaşa düşürmüş bulunuyor. kabinesinin mevkii bir kat 
Üç yüz bini mütecaviz bir daha müşkülleşiyor. 
kitlenin, Pariste yapmak İs· Son posta ile gelen Paris 
tiyece&-i her hangi bir ma- gazetelerinin verdikleri bir 
nifestasyonu durdurmak, ko- habere göre, eski muharip-
lay bir şey değildir. İşte bu ler, yarınki şenlikler esoa-
sebepledir ki, Laval hükü- Fransa cumıır ba~l.-anı M. Lebrmı sında reisi cumur M. Lebru
meti, bir haftadanberi büyük nuçlar vereceği telaşla bek- nu bile kaçırmağa, bu suret-
zorluklarla pençeleşmektedir. leniyor. ler iktidar mevkiini kolayhk-

Miralay (Dolarok), Laval Laval kabinesi dahili kar· la ele geçirmeğe karar ver-
kabinesini tehdid edecek gaşalıklardan en ziyade çe- mişler imiş! Bu şayia, Paris
kadar ileri gitmiş ve lideri kinen bir kabinedir. Sık sık te önemli bır tesir yapmış 
bulunduğu eski muharipler yaptığı toplantılarda, gerek ve hükumeti hayli düşündür· 
partisinin iktidar mevkiine sosyalistleri ve gerekse eski müştür. 
göz diktiğini bütün hareka- muharipleri nasıl tatmin ede· iyi haber alan siyasal ma-
tile göstermiştir. ceğini düşünmekte ve formül hafilde söylendiğine göre, 

Fransız gazetelerinin bir aramaktadır. Buna rağmen, Miralay (Dolarok), Fransa'da 
haftadanberi yaptıkları en- eski muhariplerin balaperva· Hitleri taklid etmek istemek-
dişeli neşriyat, şiddetli bir zane ve gayri kabili kabul te ve iktidar mevkiini ele 
boranın geleceğini haber teklifleri karşısında hükumetin geçirdikt ~n sonra Fransa'da 
veren gök gürlemelerini durumu dakikadan dakik:aya bir nevi diktatörlük ilin et-
andırmakta, 14 Temmuzun müşkülleşmekte ve bir çare mek fikrini beslemekte imiş. 
Fransa'da büyük hadiseler ... ....._. 
doğurabileceği kanaatini ver- Kurağa dayanır tohum 
mektedir. y l ı 

Eski muhariplerin maksa- apı an araştırma ar 
dı nedir, ne yapmak istiyor-
lar? Bu cihet, bir haftadan • • ] d • 
beri azıcık tebellür etmiştir. ıyı sonuç ar ver ı 
Eski muharipler; evvela par
lamentonun tamamen feshini, 

sonrada, spekülasyonların 
önüne geçilmesini, mektep
lerin, bütün Fransız gençle
rine meccanen açık bulun
durulmasını, sosyalistlerle 
komünist fırkalarının derhal 
ortadan kaldırılmalarını iste
mekte ve bunda ayak tep
mektedirler. 

Eski muhariplerin bu ta
leplerine karşı Sosyalistleri 
ve Komünistler ve Radikal· 

)eri mukabil harekete geçmiş 

görüyoruz. Bunlar da, parla

mento ile ayanı zorla top

lantıya davet edeceklerini 

ve bütün vilayetlerdeki teş· 

kilatlarını kongreye çnğır

mağa karar verdiklerini hü
kumete bildirmişler ve ekse 

riyeti haiz bulunduklarından 
icabında hükumeti dinLmi

yeceklerini ilave eylemişler· 
dir . 

Bütün bunlar, Laval kn
binesinin mevkiini sarsan 
önemli ve tehlikeli hadıse
lerdir. Fransa'nın kana 
boyanmasını intaç edebilir. 

Eski muhariplerin istinaci
gihları, milyonerler, ban
kerler, büyük müesseseler 
ve fabrikalardır. Lava! ka
binesi, bu durum karşısında 

ortalığı alevlendirmemek için 
daima müliyim hareket et
mektedir. 

Eaki muhariplerin, her 
tllrlü teçhizattan başka 30 
dane de tayyareleri vardır. 
Kan ve ateş saçacak ve Pa
risi bir anda alt-üst edebi
lecek olan bu müthiş kuvve
tin, yarınki cumuriyet şenlik
leri dolayısile yapmak iste
dij'i nümayişin ne gibi so-

~~~-----------~~ Son bulunan tip oıemlekete yayıldık-
tan sonra Anadolu için kuraklık yok 

ı\u:::ıllıdcki arıtma "P<Imuk ve 'J'ohum Jsflih•~ ütasyon u 

Kurulan devlet endüstrisi, bava ~eğişiklikJerine karşı 
iç ve dış pazarlarla bütün koyabilen, çabuk yetişen tip· 
yoğaltım kaynakları, üret- )erdir. Arıtma istasyonlarının 
menlerden, tarım maddeleri- yanı başlannda yapılan 
nin en iyisini istemektedir. deneçlerin verdiği müsbet 
Toprak ürünlerinin değerini sonuçları gören köylü, bütün 
kaybettiği son yıllarda, ürün- tabiiğ sınıtlara karşı garantili 
leıimize ahcı bulabilmek için olmak vasıflarını taşıyan bu 
üstün vasıfları taşıması ta- tipleri almak ve arıtma İs· 

rım bakanlığınca bir " ana tasyonlarının ekin yaraçla· 
iş,, olarak ele alınmış ve rından faydalanmak için baş 
bu gaye ile Ankara, Ada· vurmaktadır. Bu; yeni ekim 
na, Eskişehir, Ye,ilköy ve tekniğini kavramaya b~şhyan 
Adapazarı, Nazillide birer Türk köylnsünlin tarım ha
uarıtma istasyonu" kurulmuş yatında en mutlu bir hidise 
idi .. sayılmaktadır. 

Memlekette yetişen bütün Arıtma istasyonları ; elle· 
bitkilerin üzerinde inceleme- rindeki en yeni tohumluk 
ler yapan bu örgüt; son za- temizleme makinelerile köy· 
manlarda buğday, arpa ve lünün buğdayını da temiz
çavdar gibi tahıl maddeleri }emekte ve onlara iyi tohum 
üzerindeki etüdlerini bitirmiş ekmenin şartlarını da öğ
ve bunların içinden kurağa, retmektedir. Bu kurumların 
hastalıklara, hava etkilerine yanı başmdaki tarlaların 
karşı en dayanıklı olan tip- kendi topraklarile ayni va
leri bulmuştur. Bu tipler; sıflan taşıdığı halde, kendi 
kuraklık başlamadan önce ilrünlerile kıyaslanmıyacak 
yetişme devresini bitiren. ini kadar üstün olması, köylüyü 

- onu ~bilmiyorum Haş· 
metmeap, fakat müsterih o· 
lunuz, biz esirlere iyi mua
mele ederiz. 

- Tabii, tabii, bilhassa 
bir Kraliçe olunca! 

Kranhkta süvarinin yüzü· 

nün gerildiğini, ciddileştiği· 

ni görür gibi oldu: 

Tütün 

ikramiyeleri 
İzmir Askerlik Şubesi Ri· 

yasetinden: 
Şubemiz mıntakasında bu-

lunan şehit öksüzlerile harp 

malullerinin 935 senesi tütün 
ikramiyesinin havalesi geldi
ğinden, vilayet mektupçulu
ğunun riyaseti altmda teşek
kül eden komisyon marifeti
le vilayette Temmuzun 11 
inci Perşembe gününden iti
baren haftada üç gün: Per
şembe, Cuma, Pazartesi gün
leri yalnız sabahları saat 8 
den 12 ye kadar tevzi olu
nacaktır. İlk Perşembe günü 
Bayanlardan başhyacaktır. 
Sıra ile bir gün Bayanlara 
bir gün Baylara verileceği 

ilin olunur. 

garantili ve bol para kaza
nabilmek için toprağın özel 
yetiştirme şartlarına göre 
hazırlanmış tohumu kullan
mak yükümünde bırakmak
tadır. 

Arıtma istasyonlarının bul
duğu yeni buğday ve arpa 
tipi bütün memlekete yayıl
dıktan sonra, artık Orta ana
dolu kuraklık yüzünden sı
kıntı çekmiyecektir. Kurak 
giden bu yılda, kuraklık çe
ken yerlerde, arıtma istas · 
yonlarının kendi toprakların
dan aldığı sonuca bakılarak 1 

bu hüküm verilmiştir. 
Bu yıldan sonra, Ankara 

çevresinde yalnız bu tip 
buğdayla ve devletin kont· 
rolu altında geniş deneçler 
yapılması tasarlanmaktadır. 
Bu deneçlerden sonra en 
önemli ve büyük işe girişi· 

lece; bütün memlekette bü
tün tar1m maddeleri ile dev· 
let sıkı sıkıya ilgilenecektir. 

Bunun için arıtma istasyon 
lan yeni bir çalışma devre
sine girmiştir. Bu çalışmanın 

gayesi, her istasyonun kendi 

çevresinde yetişen toprak ü
rünleri üzerinde yaptığı in
celemeleri mümkün olduğu 
kadar hızla bitirmek Ye her 
cins ürün üzerinde ideal bir 
"tip,, bulmaktır. Bu hal, ta
rım istasyonlarının sıklaştı• 
rılmasıoı ve çoğaltılmasını 
gerekli kılmıştır. 

Devlet ekonomisinin, ye
tişmesini lüzumlu görüşü 

iç ve dış pazararlarda alıcı 

bulunan bütün maddeler için 
bu "ideal tip 11 ler bulunduk· 
tan sonra, başka cins tohum 
ektirilmiyecek ve gerekirse 
bunun için bir de kanun çı

karılacaktır. 

ı~L~H~TTi~ 
EYYUBi..~, 

- Hayır kral hazretleri, 
hayır! bizim nazarımızda 
kralla bir asker, kraliçe ile 
herhangi bir hristiyan kadın 
arasında fark yoktur. 

* . "' 
Kral, Kraliçeyi teselliye ça-

lışıyordu . Kraliçe, Salaheddin 
Eyyubinin neredense bulup 
temin ettiği kuş tüyü yas· 
tıklara gömülmüş, hıçkıra 
hıçkıra ağlıyordu. 

O yastıklar ki, SaJibed· 
dini Eyyubi, onların ne çeşid 
olduğunu bilmezdi.. Sırtının 
uzandığı yer, ekseriya katı, 
sert keçelerdi.. 

- Ne yapalım sevgilimi. 
- Sus, defol, yüzünü gör-

mek istemiyorum .. 
- Fakat sevgilim!. 
- Rica ederim, çekiliniz. 

Hepinizin foyası, kabiliyet
sizliği meydana çıktı. Luizi, 
Şövalyeleri konuşurken hem 
kendinizi, hem de karınızı 
düşmana esir verdiniz .• 

Kraliçe, vesile bulmuş, 
içinde kaynayıb taşan öfke
sini kralın suratına çarpı

yordu. 
Halbuki kraliçenin asıl 

kızdığı, bu mağlubiyet ve 
esaret değildi.. O, Lüiz'le 
Şövalyenin macerasına kız
mıştı .. 

Esir düştüklerinin ertesi 
günü, Kraliçe, ilk iş olarak 
onlar hakkında malumat is· 
temişti. Buna şu cevabı aldı. 

Onlar Fransaya gitti-
ler. 

Nasıl, demek ki Lüizi 

Otto 
Bir anlaşma için 
çalıştığını tekzip 

etnıedi 
Habsburg hanedanının, 

yakında Avusturya'ya döne• 
ceklerini Berlin gazeteleri 
yazıyor: 

Arşidük Otto, gazetecile· 
re verdiğiği diyevde, tahta 
oturmak için Avusturya'ya 
dönmiyeceğini ve çünkü ver· 
miş olduğu sözü tutmak 

mecburiyetinde bulunduğunu 

söylemiş, Macaristan'laAvus
turya arasında bir anlaşma 

vücude gelmesi için kendiai
nin de bundan evvel karıı
tığı hakkındaki haberleri 
tekzib etmiyeceğini ilive 
eylemiştir. 
Habsburgların avukatı, A

vusturya hükumetine mlira· 
caat ederek, Avusturya Ma· 
caristan imparatorluğunun 
infisahından sonra hükümet 
tarafından satılan hanedan 
menkul eıyasının iadesini iı· 
temiştir. Hükumet, bu eşya
nın satıldığını ve alan adam
lardan istirdat edip haneda
na vermenin gayrikabil ol
duğunu bildirmiştir. Hane
dan, bu hususta itiraz ~tme

miılerdir . 

e~ 
- Ona kim yardılll ıf" 

Söyliyemeyiz, MaJ~ ,r 
Fakat Kraliçe, herşeY1 

Jamıştı : b~· 
- Salibeddini Eyyd 
Diye mırıldandı. eddİ' 
Biraz sonra, Sal~b b•&e' 

Eyyubinin geleceğin~ ]ı,1t 
verdiler. Kraliçe ay~gı d.,
b, kendisine çekı, 
verdi. • . ,,4' 

Onu görmek ııti)' ~ 
Genç mi, ihtiyar 1111• ~ 
mi, çirkin, kanbur, ıak;t ~ 
yoksa Levend, biçilll 

adam mı, neydi?. -~ 
Saliheddin, ağır adı j 

. . . d' ç k sad• ıçerıye gır ı. o .b,ı' 

yinmişti.. Eğildi, kı 
bir selim verdi: eti: 'İ 

- Kraliçe hazreti ",it 
tün arkadaılarıma, atlı '/! 
rime emir verdill?·~ 
arzunuzu yerine gef 
~rl. . ~ 

- Tetekkür edefllll 
kümdar hazretleri!.. ~ 

- Bu akıbete 1110 fı' 
olmamaklığınızı rica ed• iİ
Kendi malikineleriaiıd• 
gibi hareket ediniz.. )f ı 

Kraliçe, ateşli g&zlel 

na bakıyordu. . at.il 
Bu adam gençtı, 1 ~ 

ve güzeldi.. Esmer~ 
güneşte yanmış 1 ;;I 
heybetli, fakat maaahı ~ 
ve çekici bir heybet b•V 
Gözleri, iki siyah 

gibi idi. bOı ~ 
Geniş omuzları, k• .. ,a , 

kolları, kabarmıt gff 

bir heykel gibiydi. 
Kraliçe, için için; lı'~? 
_:_ Ne erkek, ae er I 
Diye söylendi. B~>"' I 

li, güzel Şövalyeoıo -~ 
çapkın yüzü ile, oall 
yese eder gibi oldo: b• 

- Bu tam erkek, 4i ~ ' ,,,. 
sözleri, vücudu, ber 
erkek! • 

Diye kararını verd•·· / 
_ A rka.4ı tJtJ' 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik. siyasal ~ ... ;0(Jllİ 

Sahibi: Haydar Rurl 
Neşriyat müdürü: 

Hamdi Nü~he~ 
Telefon: 27? i~ 

Adrea : 1ı1.111' 
Beyler sokağı 

Abone şartları : li" 
700 kuruş sene it~ 
400 '" altı 11 

ilan şard~ , 
Resmi ilinJar i.çiıl ~ 
Maarif cemiyeti t ')'_ 

bnr~s~na milraca• .A 
melıdır. il" 

Hususi ilialar : ,JJt ~ 
hanede kararl•f~.,W;.. 
Basıldığı yer :AN 
matbaası 
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Tt:J Q K i YE Olivier ve ştlrekil· · Fratelli Sperco Vapur Acentası 

l I Q !i.T 
Si Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

j 
" SA TURNUS " vapuru elyevm limanımızda olup 4 tem" 

~ acenlaSI muzda Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburr limaa· 

B 
ları için yllk alacakbr. 

AN L AS 1 Cendeli Han. Birinci kor· " HER ~ , MES " vapuru 10 temmuzda gelip yükilnü boşalt· 
don. Tel · 2443 tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına hareket 

-

Ellerman Linyn Ltd. edecektir. 
°FLAMINIAN" vapuru ay " ORESTES ,, vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 

sonunda Liverpol ve Svven· Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
seada gelip tahliyede bulu· yük alacaktır. 
nacaktır. SVENSKA ORİENT LINIEN 

" DRACO " vapuru 29 "SMALAND ,, motörü 7 temmuzda Hamburg, Copen· 
temmuzda Hull, Anvers ve h Gd İ agen, Dantzıg, ynia, Goteburg, Oslo ve skandinavya 
Londradan gelip tahliyede limanlarına hareket edecektir. 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük "VASALAND" motörü 18 temmuzda Roterdam, Ham· 
alacaktır. burgn, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve Is· 

kandinavya limanları için yük alacaktır. 
Doyçe Levante Liniye SERViCE MARITIM ROUMAIN 
" ANGORA " vapuru 13 

temmuzda Hamburg, Bre· Garbi Akde.-ıiz için ayda bir muntazam sefer 
men ve Anversten gelip tah· .. PF LEŞ " vapuru 14 temmuzda gelip 1 S temmuzda 
Jiyede bulunacaktır. Malta, Marsilya, ve Barselon için yük alacaktır. 

Not: Vurul tarihleri ve Yolcu ve yük kabul eder. 
vapurlann isimleri üzerine NATIONAL NA VIGATION CO. OF GRECE 
değiıikliklerden mes'uliyet / lzmir Nevyork arasında ayhk muntazam sefer 
kabul edilmez. " RINOS " vapuru 21 temmuzda lzmirden doğru Nevyork 

~alılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markala az kullanılmış bir 

motör satılıktır. Taliplerin 

idarehanemize müracaatları 

ilin olunur . 

• 

için yük alacaktır. 
Hamit: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

-DAoA 
BiRiKTiQEN 

Kitaplannıza 

Cilt, Habralannıza Şık 

Bir Albtım, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır

mak Jsterseniz : 

* YENı KAV AFLAR * 
('.nrşııında 34 Numarada 

Taze temiz ucuz 
ilde; 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet .,., 'RAJ...lAT--bD~Q 
l'eş\'İki sanayi kanunundan istifade 

eden müessese sahiplerine 
s iktisat Vekaletinden: 

•1aaylilltatib· 1 IDÜesseıelerine gönderilmiş olan sual varakaları 

N. V. 

VV. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayımz. 

Sıhhat Eczanesi 
Raşturak No: 37 

• 
•-Öks•O•re-nl-er•! •M•ut ___ , !!!!1111111111111111111!11111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 111111. 

l..1 ll~~e tertib edilecek 1934 ticari senesi iş cetveJlerinin 
1'ti11aı a olarak tanzim edilmesi ve bir nüshasının veka· DEUTSCHE LEV ANTE LıNlE 
~tt te g&nderilmek üzere engeç 31-7-935 tarihine kadar 
, td,!~ •bril~esi diğer dört nüshanın ise yine ayni tarihe 
•J&.. ol • •Ilın en büyük mülkiye memuruna verilmesi lüzumu 

laka {Okamcntol) = ı • • İ = 
ııı..ıırıık şekerıe- ~ ,i Zilllf yun mensuca I;J 

::'.. •ecrllbe edi >-. ~Türk Anonim şirketii 
r~· . 6-9-13 1589-2008 

'" tnıır ıthalat gümrüğü mttdttrltt
~l.tltıden· 
ltt, • 
104 ş· Sayısı Kilosu 
146 r'•e kapakla kavanoz 35 

l(:tıeke kapakla kavanoz şişe 555 
l<a 'ke otomobil demir parçaları 3678 
Gn 1 aın pamuk ipliği 62 

48 Pttı ın&ı yaldızlı tunç heykel 0,820 
1<

6 
kırab demir tel 12,500 

\'lika Pek zinciri 2,500 
~ .. ttıt1~a. yazılı eşyalar açık artırma suretile satılacağ1D
l4lt 

16 
P erın temmuzun 18 nci perşembe günü İzmir itha· 

°''-1a11r.•rllğü sataş komisyonuna müracaat etmeleri ilan 
9-13 1985 

lianıza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mag"' azası 

llQJıı 
fototr-

0
;

1 R.aııem beyin Joıografharıcsi, l:zmirde e11 iyi 
"'Gtlctıı ~elrnıekle ıDhreı bulan bir ~an'at ocağıdır. En 
lq,.daıı Peıeru olanlar dahi, burada çektirdikleri fotokraj-

llQJıı 11ıenarıun lralnıışlardır. 
t~, ;a Raaıem beyin, J oıograJ rnalremesi ıatarı ma
lae,. çe,iıa nıuhıerem müşterilerinin ince zevklerine göre 
dır, B· 111alları, foıogra1 makinelerini bulıındtırmalcıa· 

ır 
~ir ~yareı her ıeyi ispata kafidir. 

• ııa.turak caddesi, Refik 

Istanhul ve 'frakya 
~elter Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi 
ı::nıayesi3,000,000Tork lirası 

b..ı Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

"VVINFRIED 11 vapuru 8 

temmuzda bekleniyor, 11 
temmuza kadar Anvers, Ro· 

ter dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

~ : Bu mftessese, iki ynz bin lira sermaye ile ! 
CQ ~ teşekktıl etmiş ve Di Oryental Karpet Manu·§ 

" ALIMNIA ,, vapuru 20 
temmuzda be"leniyor, Ham· 
burg, Anvers ve Bremenden 

yük çıkaracaktır. 

JOHNSTON VVARI EN LI

NES L TD • LIVERPUL 

"DROMORE 11 vapuru 14 

~ fakçörers timited (Şark hah) şirketine ait ~ 
l~ fzmirdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasını salln § ·- -ı= almıştır. fabrika bOtftn teşkilat ve tesisat ve mfts. § = tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· § 
=: rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· § =: mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, batta· § 

temmuzda bekleniyor, An· 

vers ve Liverpoldae yük çı• 

karıp Burgas, Varna, Kös· 

tence, Galaç ve Braila Ji. 

Ve POrjen ~ahapın 

= niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· § 
~ tine fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. § 
s Bu mamulat Pcştemalcılar başında eski Orozdibak ii 

~ = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ,.e sataş fab- §1 
Q.) = rika içinde yapılmaktadır. § en Ostnn bir mfts· 

bil ~ekeri olduğu
Ku,'vetli mftshil 

>bJ.) := Posta kutusu: 127 § 
....) = Telgraf adresi: lzmir;--Alsancak § 

manlarına yük alacaktır. 

SERViCE DIRECT 
-O = Telefon oumarası 2432 ve 3564 5 
... i(n ı 11111111111111111111111111111• 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ui 

DANUBIAN 

TUNA HATTI 

"DUNA" v ıpuru halen li· 

manımızda olup Budapeıte, 

Bratislava ve Viyana için 
yük almaktadır. 

Geliı tarihleri ve vapur· 

lann isimleri üzerine mea'u· 

liyet kabul edilmez. 

nu unutmayınız. 

istiye'iİer Şahap 

Sıhhat sftrgOn ~ 
haplarını Maruf ,, ~ 
ecza depolarından \...1 ..1. 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
-lm!!lll!!lll!~~Lll!!!!!!ımııı-• yano ehven fiatla satılık-

D OK TOR tar. 

Birinci Kordon. 

N o. 2007 - 2008 

telefon 

Ali Agih 
1 

Almak arzu edenler her 
Çocuk Hastalıkları gnn sabahdan akpma ka-

Mlitehassııı 1 dar ULUSAL BiRLiK 
11-inci Beyler Sokagı N. 68 gazetesi idarehanesine m&-

Telefon 3452 caat etmelidirler . ................... ,. , ......................... . 

·-Süm~r Bank--1 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 
Beykoz kuoduralaı-ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·1 
Izmir şubesinde bulursunuz 



12 Temmuz 93~ (Ulaul BlrllkJ tS~ 
Kemalpaıa icra memurla· N ofıus sayıl'.lll 

ğundan: 

Kemahı oğlu ömer ve mu· 20 Ilkteşrin Paflf 
ammerin birinci ve ikinci de· k 
reccli ipotekle alacağı olan pa· gftoQ yapılaca 
radan dolayı, borçlu sarılardan 20 llkteşrin 1935 P,,,, 

Krallık ve cumurluk mO.nakaşaları bakalım neye mO.ncer olacak? ölü ıabit veresesinden oğlu günü memleketin her~ 

M Zaimis istifa mı ediyor? l7 ondı·ıı·s cu ~:kt.·.~ee::::!·:: ;;:;~::.::~~~ ;~~:.~,~:~· nüfu ... , .... : 
• • ~ ' kızı cennet ve habce vekıh 1 - Nüfus sayımını e el 

k bd b fı olmak üzere Belediyeler 

1 1 Y 
• 'd 8 f 

1 
A • d • avu at a urra :nan tara n· kO' 

m ur u i ~:!1~~-ıs tan a ı __ __ ~-~- e~tı, ı yor ~!;~~a;~:~~=:!~:~~~! ;:!!~~ ~;:;kl:~::: .. :u:j~~ 
Yunan parlamentosunda cumurluk hakkında kopan fırtına ••at baakaaıaa 1094 uraya bi· 

01
ur•n

1
•r bnknmeıe ... ~ 

' rinci derecede mcrhun ve 3500 vermeğe mecburdurlar. O jt 

cumur başkanı M. Zaimisi çok müteessir etmiştir lira kıymetinde kanunuovveı duğu bina numar•
11

• 
01'~ 

lstanbul, 13 ( Özel ) - Atinadan haber veriliyor: 
341 tarih ve 1 numaralı paıa halde haber vcrmiyeol , 

lstanbul 13 (Ôzel) - Yunan Sn bakanı Kondilis, tımarında şark garptan bet ile bu numaralan ·bozan '' ,
istefani ajansına verdiği bayanatta, vukua gelen son şarka doğru 180 hatve mev· len ve kaldıranlar için P"' 
hadiseleri anlauıktan sonra cumurluğun Yunanisıanda kiindeki kuru çay garp hacı cezası vardır. ,ı 
iflQs ettiğini sôylemiştir. Generalin hu diyevi., ônemli bamza timal türk ali yetimleri 6-13-20-27 3-10-17·2

4
• 

mOş ve istifaya karar vermiştir. bir tesir uyandırmıştır. elyevm sabit cenuben eyüp bey Elbise çaJarkell 
-------~~~~~~~~~~~~~-~~~-- bağı i~ mahdut on dönüm ta· 

puda tarla halen bai ve yine Kiğıtbane caddesinde ~ 

Yunan parlamentosunun son toplantısında cumuri· 
yet aleyhine cereyan eden mftnakaşalardan cumur 
başkanı M. Zaimis, mevkiinin zaafa u~radığını gôr-

Gtıreşçiler don geldiler Tramvay mes'elesi ayni mevkide eylul 929 tarih ve kalhk yapan J Oıman o;; 

Bugün ulusal güreş 
müsabaka]arı var 

H ık k 1 ı k 
•• 53 numaralı tapuda paıa tama- Kizım, kapı önünde uy°! . a a o ay ı gos- rında dört bin lira kıyme!li dük~inına bir ~ırsız ,~ 

tarkan mustafa garben tarık ve bır takım elbıse çal "-" ı 1 şimalen sabit cenup hacı mus· kaçarken yakalanmııtır. termege a ı~ma ı tafa_oğlu balit ile mahdut 16dut 400 lira dört yüz lir• 

Ankara'lı bisikletçiler bugün şehri· 
mize geliyorlar. Koşu yarın 

' dönum tapuda tarla halen bai metli arm ti k ylal 
h . 932 'b 6 u u ve e 

------~-~---- ve azıran tara ve 8 nu· gün ve 4 sayalı tapuda 
Bayındırlık bakanlığı, bu mes' e m1~rka1h1 ta~udd• ~ukayfyet hacı cami mevkiinde sağı eski 

1 
. a ı a vesın e aag-ı ha ız kadir solu boz oğlan kahveıi 

eye önem verıyor bahçesi solu mukaddema sahibi yeni kahve anbarı cepbetl 
Şehrimizde yapılacak gü- verilecektir. Ankaradan ge· 

ret müsabakaları için dün len bisikletçiler bu kadar 
Macar güreşçileri ile Ulusal uzun bir yol katettikten ve 
güreş takımımız 21 kişilik bir gün istirabattan sopra 
bir kafile halinde, Tarı va- bu yarııa gireceklerdirki, bu· 
purile ıehrimize gelmişlerdir. da Ankaralıların sırf biaik-

Güreşçileri vapurda man· let ıporunu teıvik için ıöa• 

Elektrik ıirketinin kordon Jarının yapılması için otobüs· senet bahçesi önü yol ile mah· rik ile mahdut bir kabff 
ve Kemer tramvayları için lerin, bu semtlerden kaldırıl- dut zabıt varakasında mllıte· bir dilkkin ve oda ve • 
Bayındırlık bakanlığına yap- masıaı istemektedir. Bu bir militı yegin yerin tadat edilen milıtemil bir bap baD 
mıı olduğu teklif etrafındaki istektir. ilgili makamlar bunu yağ fabrikası ve ittisalinde ma· 3500 lira deyerinde old 
tetkikat devam ediyor. Ba· tetkik ediyorlar ve icabını iaza ve furun ve kahvehane ve her ne kadar bu baD•• 
kanlıiın, ilbayhkla ıarbaylık- düşünüyorlar. Bize kalırsa, ve odalı balen (20946) lira kıy- sada ibrabim oilu yakuba' 
tan aorduğu noktaların önemli laııt araçları ne kadar fazla metindeki fabrika ve müıtemi· randa oldu'u zabı.t var~k 
sonuçlar vereceği kuvvetle olursa, kolaylık 0 kadar ar- lib ve eylul ~1.2 tarih ve 13 mubİrİe~ ıae de ~ıbu ı~ taka, giireş kurulları ve terdikleri yüksek ilgididir. 

sporcular ve spor yazganla· Balk aabasmda: 
rı karıılamıılar ve kendile· Yarın Halkevi top alanın· 

tar. Hem tramvay sosyetesi numaralı hacı ah kahvesi mev- r~n. · · 132 acı mad e ~ 
iimit olunuyor. otobüslere her zaman ve her kiinde şarkan hacı molla basan cılbındce ~lacaklınıl! J!l'I;,, 

rine iki buket vermiılerdir. da Parkspor • Hilal, Dokuz T aııt ara,.Jarının, daha fazla b b · b b h · 0 ma an ıcara verılmıt İ 
T ıuretle rekabet edebilecek a çeıı, gar en oaman a çeaı .. d b . b•' Güreşçiler karaya çıkar Eylül • Şarkıpor takımları verimli olabilmesi için acuz . ıimalen cabar ali zevcesi ıe· gun ~~ . u •~arın mute ··-~ durumdadır. Bınaenaleyh bu 'f t "k .1 hd 18 madıgı cıhetı alacakla ta,....· çıkmaz Cümhuriyet meyda· arasında maçlar yapılacaktır. 

olması lizımıelecem kanaati ld b 'b . 1 h rı e cenup arı ı e ma ut d 'dd' . . k •· yo an ve u zı aıyet e a- an ı ıa Ye ıddıaaı ..- .1' nına gıderek Atatllrk hey· 
keline bir çilenk koymuılar
dır. 

Gelen güretçilere federaı· 
yoodan Sadullah riyaset et· 
mektedir. Denizcilik federas· 
yonundan Rıza ile Said Çe
lebi de idareci sıfatile gel· 
mişlerdir. 

Macar güreıçilerin kafile 
reisi Zenikoyanaadır. Güreı· 
çilerin adları ; 

56 Doha, 61 Pomleni, 66 
da Baran, 72 de Erdük, 79 
da Dobo, yarı ağırda Türk 
Antola, •iırda Bodo Antar, 

Ulusal ıllreı takımızda 
Koca Ömer, Kenan, Yaıar, 
Ömer, Saim, Yusuf Arılan, 
Büyük Mustafa ve Çoban 
Mehmetten müteıkildir. Mi· 
safirler Ege palasa inmişler
dir. 

Bugiln saat 17 de ilk kar· 
ıılaıma Alsancak sahasında 
olacak yarın da ayni güreş· 
lerin ikincisi yapılacaktır. 

Ankara bisikletçileri 
bugnn fgeliyor 

80 Kilometrelik bisiklet 
yarııı ya11n saat 8 de Tor
balı - Kızılçullu yolu üzerin
de yapılacaktır. Bu yarışa 
Ankaradan bugün şehrimize 
gelecek olan bisikletçilerle, 
Denizli mıntakası bisikletçi· 
leri iştirik edeceklerdir. Ya
rifi bisiklet federasyonu baş
kanı Cavid, mıntaka bisiklet 
kurulu idare edecektir. 

lzmirin eski şampiyonuNi
yazi de Ankaradan gelen 
bisikletçilerle birlikte yarışa 
girecektir. 

Yarın Alsancak sahasında 
bundan evvel mıntaka ve 
halk evi yarışlarında iyi ne· 
tice alan rençlere ve bu ya
,,, birincilerine madalyalar 

izinsiz 
Mekteb açmış 

Keçecilerde Şilkran ıoka· 
j'ında 22 sayılı evde oturan 
Musa oilu Yusuf Abulaf, 
evinde çoçuklara izinıiz ola
rak ders verdijinden yaka· 
laamıır11. 

geneldir. Taııt araçlanna ve· k t d di h dönllm bahçe ve tapuda kaydı uyfun old .. d mili~ re e e erse vayı er za· k . d b urun an ,,, 
rilecek paranın, halk üzerinde man kazanabilir . yo ııe e za ıtta ayrıca ta· da i tebliğat icrası butof~ 
teıir etmiyecek kadar az ol· Haber aldıöımıza aa 1 • lebi mevcut bulunan iıbu sebze tekarrur etmiı ve iıbu ~":J 

h 
• • re, z b h . . k . . . . .~ 

maıı, er iki taraf için fay- mirdeki ilgili makamla d a çesının ıymetı umumıyesı peıın para ile birinci v• . 
dalıdır. Elektrikli tramvay kanaatı buna yakın b~~n ıe~ bin sekiz yüz lira ve eylul 312 artırmaya çıkarılmııtır. 
aosyeteai, azimet avdet amele kildedir. Bu sebeple K d tarih ve 24-25 numaralı ibra- üatOnde bırakılma t J 
biletleri temin etmeli ve hal· ve Kemer elektrik)' t or on. bim bey bajı mevkiinde ve 14-8-935 çarıamba '!' 
k 

.. . k 
1 

1 ramvay k .. 1 b .. de kemalpaıa ıcra daır 
a azamı o aylıklar röıter- tarı hakkında tramvay aosye- şar an omerce oğ u ömer arı, 1 k d• 

m r d' . . . . . yapı aca hr o glla yiiı . 
e ı ır • teıının ılerı sürdilğil ıartlar garben molla mehmet zevcesı · b . . b 1 d .. tak "'.J 

Elektrikli tramvay sosyetesi, üzerinde fazla durulacaiı şimalen bacı ~~aa oğlu iamail :k~!ci eı~~~ır::;!• •ı!rıiıd~ 
Acaba Asarı atika mı? Kordon ve Kemer tra:v:y~ •• !uvvetle zannolunuyor. ;e cen~: •;~ıOObı ·~net araziailikinci artırmaıı 31·8·93S ~ 

R 
"'I F . d d b N fi G ı e m .. a ut .. bra kıym. et.ti cumartesi saat 11 de k• .... i 

ıza Ol U eyzı a ID a iri, (l US sayımı ÜWfftkler 47 d.onüm bag tapuda .. zeytınlik pata icra dairesinde J',.,..,~ 

Paralar 

Hazineye iit bir araada lıaf • 1 ,-~ Genel direk 1.. d K I . k I dahı mevcut bulunduıu ve ey· tır pey koymak iıtıye ~ 
~~:~di~:P:;:~me!~len:~ b; . .or yar. ım· apa 11 ~n ge en Jul 312 .tarih ve 26 no. ~brahim 1ynzde yedi buçuk pef ·~ 
ve on kuruıluk cesametinde cısı şehrımıze gelıyor gemıler bey yerınde ıark kara ıbrabim vermeleri ve daha f <>ıl• ,s.ı' 
9 adet kOflil para çıkarmıı Doiu Güney illerinde nli- Gümrilkler kapalı bulunduk- oğlu abdurrabman garp sahibi 

1 
mat almak istiyenlerin 9 t I 

ve bunları aatmııtır. Hidise- fuı ıayımı hazırlıklarını kon· lan zamanlarda gelip k l· senet baiı timal molla haaan 
1 ~yılı dosyaıına milraca• 

den haberdar olan zabıta trol etmek Ozere istatistik mak zorunda olan gemile~n bağı cenup tariki am ile mah-1 meleri ilin olunur. ' 

derhal Feyziyi yakalamıı ve genel direkUSrlüğO ıube di- ~anifestoları ve hareket ki· lzmir Milli Emlak mQdOrlüg~ oodeıl' 
paraları da aatın ' alandan rektörlerinden Cemil Göker rıtları hakkımda gOmrük ve O .. il K t H'lil k .. d 32 1 1~ 
müsadere etmiıtir. Şük A 'd tekitle b k 1 .. . b. k çuac ara aı ı ıo agın a numara ı ev ~ 

Bulunan paralar m6ıede ve ril rı or, Ankaradan r a an ıgı yenı ır a Karantina Selçuk sokağında 46 numaralı ev "/~-
tetkik edilecektir. yola çıkmıılardır. rar vermiıtir. Bu karara göre; Buca belediye caddesinde 33-35 eıki 25-27 taj No. 1Y 
Esrarcı ya kalandı Genel direktör yardımcııı "Şimdilik yalınız kiiçük ka- lı dükkan ve fırı• SO 

Selim Aykut ta bir kaç potaj yapan gemiler hakkın.. Bayraklı taksim sokağında 4 numaralı ev 15' 
lzmirli Mustafa oğlu Sa- güne kadar Ankaradan eh- da tatbik edilmek üzere me· Karııyaka Bostanli mekteb sokaiın~a 62 eski 142 1 

lihin esrar sattıiı zabıtaca . . 1 taJ No. lı dükkiO i 
haber ahomıı ve park civa- rımıze gelecek ve burada sai saatleri haricinde vuku- Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peıin para ve'/8 
rında dolaşırken yakalanmıı- tetkiklerde bulunduktan son.. bulacak gelit ve gidiılerde tertip mübadil veaikasile ödenmek üzere mülkiyetleri 
tır. Salib'in üzeri arandığı ra Manisa ve Çanakkaleye manifeıtolann muhafaza me• 935 Pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere Ol d 
zaman 4 ıantigram esrar bu- ·d k t ft' 1 k murlarınca alınması ve bu deye konulmuıtur Taliplerin o saatta Milli Emlik ~!-, 

gı ere e 1f er yapaca hr. ğüne müracaatları. 13-25 ;tU7 '.. 

lunmuıtur. Numarataj ve sayım ha· memurlar tarafından malumat 
Su mu çalacaklar mış! zırlıkları kontrolunun on beş pusulası aranmaksızın gemi- lzcnir Muhasebei Hususiye Mild 

Yaaaolar'dan Ker•ıyaLa'ya Ağustosa kadar arkası alı- 1 • ı· I d k k 
v • erın ıman ar an al maaına 1 "" d 

gelen suların kaynaklarında nacak, iller bundan sonra ngnn en: müsaade edilmesi ve muha· 
bulunan bir havuzu bzma ve sayım bölgeleri öğütleri kur- Numaraıı Cinıl Mevkii 
Lft LI t h lb iLi mayı baılıyacaklardır. faza memurlarının bu mani· •la e• --"• • rea e ı r ett • eri görCl ~-- .. K.arııyaka alaybey lkta•I '7. 
len dört köylil oray (Belediye) M ti b• l d.. festoları daire açılır açılmaz 26 ,. " .. ,, 

ll U ır yı onO.mft alikah aümrlik memurlarına 28 " " " '' '' 
ıu bekçllerl tarafından gOrlU· B • • ~ıarafı 1 inci sahifede - imza mukabilinde teslim ey· 85 fıun " " tnm••f o. 
mO~ n kovalaomıpıda kaç T Ş b 1 L b .D.A.K. genel sekreteri lemeleri uygun go"'ru"lmu"'•tu'"r.,, 87 ,J mııtar. ar ay ıa; uno yapan· Y ,-,. 

lbrabim Necmi Dilmen y L d Li ıttı•' ,.,, ların meydanı çıkarılmalara 'fe tığı iıler çok bllyüktür. Ku- o.arı a met• n numaraları yazılı akaratan bir ,•rı 
adliyeye vuilmelerl için Ubay- Cumur Baıkanımız fU kar· rum ıçinde çalııan arkadaı· detle icarı 20 gQn açık arttırmaya çıkarılmıı iıede ııllP ,d"j 
lığa bir mektob gOndermlıtlr. tılığı iÖadermiılerdir: lar bununla öğünebilirler. dı~ından 8 7.935 gClaOnden itibaren 18 7 935 gauaoe ~ ~~ 
Yamınlar kaynaklarında bu te Tllrk Dili Arattırma ku· Kamunuzu kutlular, tam ba- gQn milddetle arttırma usadılmıo olduAundan prıuame1

1 

''-

kilde ıaraı yıpanlar tlddetle rumu ıenel sekreterliiine: ıaralar dilerim. lıtlyenlerln her gln muhaeebel hoıoılye mldGrllRQoe pe~~ 
cesalandmlacak bakyerlae ve Tll k 0 .1. 1_ lıtlJealerlnde depozito makboıtarı nya banka mekıupl 

r ı ı araıtırma auru· Cumur Baıkanı ilkte ihale glaQ olan 18·7-935 ""'r-mbe aut 9 • 
rllecek1erdtr. il · · d K AT O r- .. -mUDUD ç ıene ıçın e yap· . AT RK daimi Ylltyete mlracaıtları. 2095 


