
lugiltere kabinesi fevkalade 
bir toplanll yaparak genel 
durumu ve lngilter'nin mil· 
dataası mes'elesini görüş· 
nıtıştnr. 

- • • 
• ·-

ULUSAL • 
fzmirde çıkar, akıamqı siyasal gazetedir 

Evvelki gilo şehrimize gelen 
Devlet demiryolları geneldi· 
reli"tÖrQ Bay Ibrahim, hu sa
bah saat 8,30 da özel moto-
karla ödemiş'e gitmiştir. 
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unanistan' da sinir gerğinliği var 
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silibları etratında yeni konuşmalar Rüzg3.r 1 COrümlerini inkar ediyorlar Deniz 

Berlin' de yeni bir ~onfe- Fırtınası ortalığı Çadır basanlar ada-
rans aktolunacakmiş 1•1.~!!;?~~.~:•i s.ı- let huzurunda 

} } k fı kanlarda şiddetli rüzgar fır· 
tıgiltere Sİ yasal ve jJ~j)j mahati)İ gene bir <'D eı·aosta, taoaları var. Yunaniıtanın bir 

d ı hl hd • d d · ı ... • • Ö } • J çok şehirlerinde telgraf ve eniz si a arının ta ı e ı ecegını s y ıyor aı· elektrik direkleriyıkılmış ve 

Berlinden bir gorunu~ 

logiliz mahafili, Fransa ve bu kasabalar iki gecedenbe· 
ltalyanın iştiraklarile Berlin· ri karanhkta kaldığı gibi e
de bir konferans akdi için lektrikle işleyen sanayi mü
hazırbklara başlandığını ve bu esseseleri de muattal kalmıştır. 

konferasta deniz siliblarının lngiliz 
müştereken tahdidi hakkın- T h "J e aasına verı en ma· 
da esaslı konuımalar olaca-
ğını iddia ediyor. aşlar kesilmiyecek 

Bertin konferansının, 25 A- lzmir'de oturan lngiliz te· 
ğustoıtan sonra toplanacağı baasından iısiz olanlara yar
söyleniyor. Uluslar kurumu dım olmak üzere her ay 

0 vakte kadar ltalya _ Ha. verilmekte olan maaıın, bu 
aydan itibaren ke•ileceğini, 

beşistan ihtilafını konuımuş evvelki gllnkü nüshamızda 
ve kararını vermiş buluna· yazmııtık. logiliz konıoloı· 
cağı için, ilgili devletler ara• baneıinden aldığımız bir 
sında daha müsait bir an- mektupta, maaıların kesil· 
laşma zemini Ohaııl olmuş miyeceği ve tediyata devam 
bulunacaktır . olunacağı bildirilmektedir. 

~~~~----~ .... ~···-~~-~--~~~~ 
Görflşmeler ~aşhyor 

P olonva dıs baka-
.; ' 

nı Berline vardı 
t latanbul 4 (Özel) - lngil- da deniz silihlan hakkında 
~'ile Almanya arasında genel bir uzlaşmaya kapı aç· 8ek·Lehistan'ın Pilsudeski sivasasıo 

'. dolunan deniz itillfoame· masa makıadile yapıldığı Lon ' ' ., 
....... b&yük devletler arasın · dradan haber veriliyor. . dan ayrılmıyacaaını bildirecekmiQ --. " .,., Enişte katili yakalandı Varşova 3 (A.A) - Lehistan 

r dış iıleri bakanı bay Bek 

1• redekı· cı· n ayet bu sabah bay•~· ile birlikte 
saat 8 de Berlıne varmııtır. 

nasıl oldu Bay Rauf 
QaliJ; kız karde~~i"içki alemlerine Istanbula gidiyor 

götOren eniştesini öldorrltt 
" l'lre, (Özel) - Borada Boy ı ediyor, Fmlrall'yl yedi yerin 
llJolı:ı kôyDode klnh bir hA den ağır 4orelle yaralıyor .. 
~ olnınıtor. Aldığım tafılllta Emirall, memleket haetanesloe 

~· '•lt'a ıöyle geçmletlr: kaldırılıyor, fakat yHalaran 
haı_oyıuıyolu kôyftoden 19 ağırlığından kartarılamıyor, 
ta ~ındı Eminli, ayni köyden 
-qtı- , ö lüyor. 
...__ ~ yl ınmtıtlr. Bir mOddet 
-.. qtı Katti, vık'dao ıoora kaçmıe, 
\l~a oouolı nleanlaomış n 
tıı hlı11mııt1r. Hatice, köyOn fakat jandarmalarımız !aralın· 
~ gGtel kızları ıraııodıdar . dın yakalınmıttll. 

'l~ütüncü 
ı.aır ı ~ 1 1, nltın •e olkib olduk· 

·~" lo11ra kızı an eıru Tfre7ye 
t tlrın '''d eğe bıelımı-tır. 80 me 

~tı, • ~· nloanlmnı, içki maeı Dllkkinından 20 lira 
il• ıd1r gôtOrmfteUlr. 

lg •llce'aln, Halil adındı ve 

~. htlıcındı bir brdeol var 
Q,lllle bu lelere r111 değildir. 
~l Eollralt'yl görerek, bo 

eııt 
tıı, en nz geçmealol htl· 
~ı~k le bir mClddet ıonra da 
ı.,,;rdetlnl yınuıa alıyor. lld 

a' hakyerl.ıe bıo•uroyot'lar. 
~il\ ltkıç gOo eni, her lklıl 
l i htlne gelmek için köyden 

·~ ~ Yolunu tutuyorlar. Tlre'ye 
~ h.,,, dakika bir meeıfede dil 
-::-•Da baelıyorl11. Neticede 

baçaııaı çekerek hücum 

aşırmış 

Kemerallında tiitiincillük 
yapan Yusuf oğlu Davut'un 
dükkanına pul almak için 
giren Şükrii oğlu Burhan, 
tlltüncünün meıgul bulun· 
duğu bir sırada, açık bulu· 
nan para çekmecesinden biri 
on ve ikisi btıer lirahk 
yirmi lira aıararak kaçmııtır.I 
Paraların numaraları . zabı· 
taca teabit edilmiı ve firari 
hınız aranmaia baılanmıtbr. 

Bay Rauf 

On yıldanberi dış ülke· 
lerde bulunan Bay Rauf, bu 
sabah lskenderiyeden lima 
nıza gelen deniz iıletme 
yollarının (lzmir) vapurile ve 
muntazam pa1aportla refa· 
katanda hemıireleri Bayan 
Melike ve Bayan lımet ol· 

Bay Bek, istasyonda bay Hit· 
ler adına yönetıreri bay Mays 
mer, dıı bakanı bay N6yrat 
yöoetgeri bay Ridelov, pro· 
tokol direktörll fon Laıeviç, 
Lehistan büyllk elçiıi bay 
Lipski, Almanyanın V arıo· 
vadaki bllyük elçiai fon Molt· 
kr, Leh kolonisi ve birçok 
gAzeteciler tarafından kar· 
şılanmıı ve istasyonda bir 
aeker müfrezesi selim dur· 
muıtur. 

Bay Bek yanındakilerle 
birlikte Lehistan biiyiik el

~çiliğine gitmiıtir. Berlinde 
oturduğu sürece elçilikte 
kalacaktır. 

Varıova 3 (A.A)- Bay:Be· · 
kin Berlin göreti dolay11ile 
yazdığı bir betgede, Kurier 
Poranni gazetesi diyor ki : 

Bu görette heyecan verici 
unsurlar aramamalıdır. Bu 
göret eıaıta Alman - Leh 
komşuluk m'ünaıebatında elde 
edilea yaklaşm~nın sonun
cudur. Şekle gelince göret, 
Bay Hitler'in gilvenini ka
zanmış Alman bakanlannın 
Varşova'ya yaptıkları üç gö
rete cevaptır. Göretin tama· 
men nezaket göreti olduğunu 
s6ylemek muhakkak ki mU· 
bal•ğalı bir ıey olur. Fakat 
yeni siyasal belgeler bağırt· 

- Devamı dördüncü sahifada-

dukları halde ıehrimiıden 
ıeçmiıtir. Bay Rauf lıtau· 
bula Jidiyor. 

~~~----·~--~~-
Bayan Gnllü, haydutların, kendisi-

ne işkence yaptıklarını anlattı 

Çadır bman hay dutlardan ikisi 
Seferlhl11r'ın Guner kôytlnde başlaomııtır. EvveJA bay lımall 

Arapla ıolretlnden SCUtıymın dfnlenmlı ve nk'ıyı töyle ın· 
oğla Oıman'ın çadırını haemık, lıtmıotır: 

karııı bayan GtlllG'yG bet ye . - Karanlık.ta Clç klıl elle· 
rlnden yaralamak, 205 llraeını rinde tıhıoca n bıçık oldağo 

sorlı ılmık n ayal yerde yö · bılde benim çadır• girdiler. 
rClk lımılll iple ba~hyarık teb· Bent bağladılar ve yakın bir 

dld etmekle ıuçla O•mın oğla yerde bulunan Oımın'ıa çıdı · 
lemıil, deli 81110 oğlu topal rıoa gönderdiler. Yazlerl örtGIQ 
Yoıuf •e Mebmed ogıo Eylb'in ve görölmByordu, Çıdma dl· 

doruımılırıoa don A~ırcezadı -Devamı diJrdüncü sahifede -. .,. ......• 
Fevkahide toplantı 

Londra kabinesi 
neler konustu? 

' ~~~~--~--~~-
Gece yarısına kadaruza~1an konuşma 

lar hakkında birşey söylemiyorlar 

Bay Baldvin 

lıtanbul 4 (Özel) - Lon· 

dra kabinesi, fevkalide bir 
topJanb yapmıı ve genel du· 
rum etrafında gece yarısına 
kadar devam eden uzun ko
nuşmalarda bulunmuıtur. 

Başbakan Baldvio, bu top· 
Jantı hakkında gazetelere 
malümat vermek istememiıtir. 

Londra gazeteleri, bu fev· 
kalide toplantıda logiltere
nin müdaffası mes'elesinin 
önemli surette mevzu edil
diği ihtimalinden bahseyle· 
mektedirler. · 

Londra 3 (A.A) - Ka· 
binenin bu sabahki toplan· 
masının sebebi, ltaJyan-Ha
beş aolaşmazhğı ile bay 
Eden'in Roma ve Paris ge· 

1 
zileri hakkında görlltmek 
olduğu sanalmaktadırt 
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o~ üç çapulcu na- Olmuş Hind ı~L·~H~ TTIN 
sil yakalandı 192~:~~.'!t!!~! .. w. E Y Y u B '-~~·· --Nevyork'u haraca hağhyan çapulcıı

lar, kurşun atmadan teslim oldular 
Son posta ile gelen Pariı 

ıazeteleri; timdiye kadar 
müteaddid kimseleri soyan 
ve ıeçen yıl yalnız bir fab
rikat6rden 427 bin dolar 
alan Amerikalı çapulcuların, 
Nevyork civarında ikimet 
ettikleri sayfiyede yakalan· 
dıklarını haber veriyorlar. 

Yakalanma bidiıesi, ga· 
yet korkunç bir halde, ani 
ve fakat muvaffakıyetle ol
muıtur. Zabıta memurlarının 
binmiı oldukları beı otomo· 
bil, gece karalığında birden 
bire sayfiyenin önüne gel· 
mit ve içindeki zabıta me-

morları, otomobillerden atlı· 
yarak ellerinde tabancalar 
olduğu halde hep•i birer 
nokta tutmuı, çapulcuların 
kaçabilecekleri bütiin delik
ler tıkanmıttır. 

Çapulculann sayfiyesi bir 
cephane deposu gibi silahla 
dolu oldutu halde çapulcu 
)ardan hiçbiri, tek bir kurıun 
atmadan teslim olmuılardır. 
Yakalanan Amerika çapul

cuların hdpsi on üç kitidir. 
Bunların idam edilmeleri 
kuvvetle muhtemeldir. 

Bu hidise, Amerika zabı· 
taıına cesaret vermiıtir. ............ 

Merkezt Avrupaya 

Yaş meyva ve seb-
ze ihracatı 

Yunanlılar, soğuk hava mahzenli 
vag~nlarıoı artırıyorlar 

Balkan ulusları, bu yıl mer· tının daha iyi bir hale kon· 
kezi Avrupaya sebze ve ması kararlaıtırılmııtır. 
meyva ihracı için hummalı Yunan hüldimeti, uluaal 
bir faaliyetle hazırlanıyorlar. bankaya daha elli adet fri· 

forfik ( ıoiuk bava mahzenli) Geçen yıl bu it için Balkan-
vagonu almHı için emir ver· 

larda yapılan tecrübeler çok mittir. Bu vagontarla Yuna• 
faydalı sonuçlar vermit ve nistandan hemen yaı ı ~bze 
bu münasebetle Avrupaya ve meyva ihracatı yapıla
J•t meyva ve sebze ihraca· caktır. ............. 

japonya fırsatı buldu 

Avrupa ve uzak 
şark hadiseleri 

lngiltere, Çin'le olan ekonomik 
il~isini kesmek istiyor 

Japonyanın ıon zamanlarda 
uzak ıarkta baıladığı hare
ketler, bütün Avrupa Finan· 
ıiyal mahafilini dikkate ıev· 
ketmiıtir. Japonya, endilltri 
inkişafa muhtaç olan Çin 
memleketlerini bir an evvel 
ekonomik hakimiyetine al· 
mak ve buralarda fabrikılır 
teaia eylemek emelindedir. 
Japonya'nın buralarda yapa· 
caj-ı tesisat mOnasebetile 
Avrupa devletlerinin aarfiyat 
kapılarından biri kapanmıı 
olacaktır. Bu cihet, ıimdiye 
kadar Çin'i istismar eden 
devletlerce önemli görlllmek
tedir. Japonya, bunu nazara 
aldığı içindir ki, Çin'le ilgisi 
olan devletlerle yeni tecim 
andlaımaları yapmak ve or· 
talıiı b6sbüt0n ürkOtmemek 
istiyor. 

Japonların ıon zaman· 
larda baıladıkları yayılma 
hareketi, filhakika en milsait 
bir zamanda olmauıtur. Zira 
Avrupa devletleri arasında 

bir tUrlü hal olunmıyan ih
tilıflar mevcut oldupndan, 
Amerika da dahil olduğu 
halde kim.enin uz11k prkla 
mqıul olm•i• vakti 1oktm. 

lngiltereye gelince; çok· 
tanberi Çin ile olan ekono· 
mik bağlantılarını kaldırmak 
ve Uzak tarkla hiçbir ilgisi 
kalmaması için tedbirler al· 
mak niyetindedir. Bütün 
bunlar, Japonyaya, Çin İçe• 
rilerine kıdar istediği gibi 
yayılabilmek fıraatını ver· 
mittir. 

lngilterenin, Çin ahvaline 
bitaraf ve ilgisiz kalmak 
istemeıinden dolayı Ameri· 
ka da yahnız batına Japon 
ya karıı her hanıi bir mO
dah c.: leye ıiriımekten daima 
çekingen hareket etmektedir 

Mısır 
F ıtzla varidatını 

sarf ediyor 
M11ır hükümeti, 1934 ve 

35 yılı bütçelerinden arta 
kalan 28 milyon Mı•ır lirası 
ile, Nil bavalisinde büytlk 
tesiaat yapmak ve umumi 
iıler açmak için genit bir 
proje hazırlamaktadır. Bu 
proje, bet yıl içinde tatbik 
edllmiı olacaktır. 

kabul etmit olan Hind zen· 
ginlerinden Lord Hedlin öl
müıtür. Lord, MüıUiman ol· 
duktan sonra Seyfi Rahme· 

4 Temmuz - 1935 .. Yazan: ftl. A 

Tefrika No. 93 

tullah Faruk adını almıt ve 
Ciddeden yaya olarak Hica
za gitmiı idi. Hicaz Krala 
Hüseyin, Lorda birçok un-

Kral, ayak:seslerini duymuş ve birden bire yerinden 

vanlar vermiıse de kendisi Lniz'in 

sıçrıyarak Şövalyeyi görmüştü.. . . iki 
yiiztine tnknre· Herıey bitmiıti. Dudak du· dum. Bu kız benı bır . . 

bunları kabul etmemiı, ya- cektim .• 
hnız Elhaç unvanını beien• işin aılında hakıız oldu· 
miştir . ğum halde, haklıyım, sanı· 

Lord, Miislüman olduktan 
ıonra Hindistandaki Müıltl· yordum. Ne kralı düşü· 
m11nlann cemaat teıkilitında nüyordum,nede 'sayıl. 
batkan olmuıtu . Lüiz, Kralın kucajındaydı. 

Spor hareketleri 

Hava kurumıı final 
maçı Pazara 

dağa idiler. gece içinde harap etmııtı~ 
Kral, ansızın, benim ayak Ben onu seviyordum. f ak•k 

ıeslerimle sıçradı . içimde müthiş bir kırıklı 
- Kim var orada ?. vardı. . idi• 
Diye bağırdı. Beni rörünce; - Sen • dedım· sen ge 
- Şövılye, ıen burada ne ha !.. . 

arıyorsun ? Ağlıyordu, cevap vere•ı-
Dedi ve bana doğru yü· yordu : • 

rüdü. Verecek cevabı kesti· - Ne ylizle • ~iye • ~~t. 
remiyordum. L6iz Kralın Ö· kırıyordum, ne yuzle?. 1 

nüne gerildi : Kral hazretleri ile etleD~alr 
- Haımetbeab • dedi • Fakat o kadar gözyaıı b 

ona dokunmayınız, yalvara· til ki, nihayet yanı bafllD 
rım. Çiinkü o, bir arkadaıı· oturmaıına seı çıkarmadılll· 
mızın niıanlısıdır. Belki de Ona her ıeyi anlattı• 
onu aramığa gelmiıtir. O gilnkli verdiğim kar•"' 

Bornova-Eşrefpaşa maçı tekrar edili- Kral; kendiıile evlenmeli d&tl"" 
. - y aaaa, Şövalye, demek dü w ümli, fakat arbk it i,t•• yor. Altıoordu-GöztPpe oynıyacak 

Hava kurumu adına yapı· ı maları çok muhtemeldir. Ya· 
lan maçların finali önlmüz· hnız Eırefpaıalılar iki haf· 
deki Pazar ıono Altınordu· tadır takımlarında yer alma· 
Gaztepe araıında yapılacak- yan sol bekleri Kemali bu 
tır. Evvelki ıOn toplanan defaki maçta oynatacaklar
futbol heyeti; Altay-Göztepe dır. Buna mukabil Burnova
arasında yapılan maçta ni· nın da küç6k bir değiıiklik 
zamıız bir hareket ıörmemiı yapacağı zan~ediliyor. Epey 
ve maçın tekrarına lüzum mücadeleli geçen bir turno· 
olmadığı kararını vererek - f)pı,,,,,., dlirdr1nrıi ~nhifnda-

Altayın itirazını reddetmittir. 
Pazar gllnlktı ma~ta her iki Halk evi 
takım berabere kalıua, oyun Paoavırda bir paviyoo 
on bet dakika veya yarım • 
aaat temdid edilecek ve ga· açıyor 
lib takım hava kurumu şam- 9 Eyl&I panayırında lzmir 
piyonu addedilerek kupayı Halkevi tarafından bir pzel 
alacaktır. onatlar paviyonu hazırlan· 

Bu ıene ıild maçl11ına maktadır. Bu pa•İyonda, 
Aiuıtosun ıon haftasında 1 - Re11amlara, amatör· 
baılanacaktır. Her aedenıe lere, mekteplilere aid oriji· 
bu karan veren futbol bey· nal (kopya olmıyacaktır) 
eti; hiçbir ıpor meraklaaının yaih ve ıulu boya, kara 
Temmuz ııcağında AJıancık . kalem, paıtel, gravlir, afiı 
ıahaıında yanmaia gitmiye- ye dekor reıimler, 
cejini ve koca alanda yirmi 2 - Heykeltraıhk eserleri, 
iki oyuncu ile bir hakem ve 3 - Her nevi el itleri, 
birkaç ıeyirciden baıka bir he•p itleri, oyalar, mutena 
kimıe bulunmıyacarını dilfOn· ipek itleri, örgiiler v. ı. teı· 
meie bile liizum hissetme~ bir olaaacaktır. 
mittir. Bu sergiye lzmir llbayhğJ 
~refpafA ·Bornova Finali çevresindeki aan'atkirlar ve 

Tekrar Yapıhyor amat6rler iıtirlk edebilecek· 
Geçen hafta yapılan· halk lerdir. Teıbir edilecek eser· 

evi tunoYaıı finali o giln her ler, sahiplerinin tayin ede· 
iki takımın rol yapamaması cekleri fiatlarla satılabilece· 
yüz&nden beraberlikle neti· ii gibi her ıubede birinci, 
celenmitti. Bu finalin bu ikiaci, &çllncli derecede be· 
hafta tekrarına karar veren ;eailecek profeıyoael eıer
spor komiteıi, bu defa da ma- terle gene bu d .recelerde 
çın beraberlikle neticelen- beğenilecek amatör eıerJeri
mesi ihtimaline binaen ne muhtelif mükafat ve be· 
oyunun uzablmaıını muvafık diyeler verilt:cektir. 
bulmuı ve oyunu idare et· Sergiye ittirak etmek is· 
mek Ozere hakem olarak tiyen san'atkirlarla amatlr· 
seçtiği bay Baba Konuralpe ler eserlerini nihayet Apı· 
vaziyeti bildirmiıtir. tosun ıekizinci g6n0ne ka· 

Birbirlerine Çok yakın kuv· dar ıetirebileceklerindea e· 
vette olan bu iki takımımızıa ıerlerini teslim etmek ve 
yıpacağı bu maç, sporcular fazla malOmat almak nzere 
araıında iyi bir ilgi ile ta· lıer hafta Perıembe ı&nleri 
kip edilmektedir. Takımla· ıaat 17 den 18 e kadar Halk 
nn mevcut kadrolarına göre evinde serıi komiteıine mü· 
gene bu haftaki tertipte çık· racaat etmelidirler. 

1stanbu1 ve 'lrakya 
Şeker Fhrikalan TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000~fork lirası 
İstanbul Bahçe kapı d4rdüncü Vakıf han 30- 40 

nııanlandın ha? I' . 
Diyerek güld6 ve ritmek· ıeçtiiinı anlattım. ., 

D 1• ·b· ld inan•1111 
Jiğimi iıaret etti. Döndüm e ı il ı o u, 
ve artık L6izin benim · için yordu: .

1111
• 

öldiiiünli anladım. Gece ya· - Demek ki-decli-beDI 1 rııından sonra. Yüzümnn ha· evlenecektin .. Sen .• Sen ba b 
fif hafif, sıcak sıcak ıslandı· - Evet-dedim-bayatılll 
tını duydum ve sıçradım. Sar· ilk defa dotru liyliyorulll·· 
hotluğum yerinde idi. Boğazıma sarıldı: 
Baş ucumda bir kadın var· Öyle ise • diye bir ÇI~ 

dı. Kokusu, Lüizin kokoau lık attı - Kral v6cudu~• :.-
idi: dokundurmamııtır. Seaı •• ,k 

-: Rliya! yordum.Senden intikam a'l• ... 
Dıye mınldanarak tekrar istiyordum. Beni naııl krali 

uzandım. Fakat bu defa, ku· çe aldattınsa, ben de ,. .. 
lağıma onun sesi geldi: kralla ihanet etmek fikri•: 

- Şövalye!. Şövalye, sev· de idim. Fakat onun ı6ılerl 
giJim, aç gözlerini! ODUD puseleri altında 6ylt 

Diyordu.. R&ya deiil, her iirendim ki, HD gittikt111 

ıey hakikattı. G6zlerimi aç· bir dakika sonra fırladı.O. 
tım. Kendi kendime acıyor· kartım. 

öztDrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-42-
1 • Kati • Ölüt 

Katil • Öldliren, Ôliltç& 
Cinayet • Kıya 

y ....... 

O beni takib etmek ••• , .. 
di. Ylizllae bir tokat V1I 

dum: .. 
- Baiır1rım, berıeJİ ICt' 

liçeye ılylerim 1 
- ArktUı var ::;,,_.. 

Aydın clemiryolu alll0111 

m6dlr1Dtnaden: t• 
1114 numaralı husuıi kere• 

tarif esidir • , ,. 
3-7-1935 tarihinden ıt 'ıı 

yUznnden ahire kadar muteber oh•.•., 
Cini • Kıyan, Kıyaa 
Örnekler: 
1 • Kadın 
Öl üt üzere Arıkbaıından 11111;: .. 
2 • Öliitçülerin 
ölümdür 

ıonu vagon dolusu olarak D•~ ç 
dilecek diıbudak ve Karıl' 
kerestelerinin beher toll~o; 
dan 450 kuruı licreti nıkJi1 

3 • Büyiikdere Kıyaıını 
;,liyenler tutulmuıtur 

2 - Hasret • Özlem 
3 • ııtiyak • Göresi 

Müştab olmak • Göresi 
ıelmek, Göresimek 
Ornekler: 
1 - Özlem ve Göre•iler• 
le ıize sayıılarımı su
narım 

2 • Sizi Göresim geldi 
4 • ZOlıul etmek • Uautaa

mak 
Zühul • Unutsa 
Örnek: Unutaa bajııla· 
nabilir; savaa ( ihmal ) 
hoı g&rtllmez 

5 • Emanet • inam 
Emanet etmek • laam· 
lamak 
Örnek: Atatllrk'lin genç· 
liie en bOyOk inamı, 
Cilmuriyettir. 

NOT: Gazetemize gönde· 
rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Oımanlıcaları kullanıl· 
mamaıım rica ederiz. 

laınacaktır. 

Ulusal 

Birlik 
Cdndelik ıiyual ga .. &e 

Sahibi: Haydar Ra,dü """ 
Neıriyat mftdlrl: 

Hamdi Na~heı 

Telef on: 2776 ,·· ·-'°' 
Adreı : lzmir ~ 

Beyler sokajı 
Abone ,arılan : 
700 kuruı senelik 
400 .. alb aylık 

ilin şartları 
Resmi illnlar için.= t 
Maarif cemiyeti il~._ 

btlrosuna mtlracaat _... 
melidir. 

Husul ilinlar : idaı"' 
hanede karulqtınlır ~ 
Ba11lclıtı 1er: ANAo0 
matbaaaı 
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'V SCHE LEV ANTE LıNIE 
'VINFRJD " vapuru 8 
,_ •tdı bekleniyor, 11 
ı.. ~.,,, kadar Anvera, Ro

~ lll, Hımburı ve Bremen 

'tJ1Gk ılıcaktır. 
~-lOMORE " vapuru 14 
'tta '-tda bekleniyor, An· 

•e t· dıkt ıverpoldae yük çı-
~ttı.1 '" ıonra Burgaı, 

· '. kastence, Galar ve 1 • y 

S~1ıı Çı1a Yilk alacaktır. 
l\VfCE DIRECT 

l DANUBIAN 

'l>lJ UNA HATTI 
NA.. v ıpuru 4 Tem
bekleniyor, Budapeıte, 

ll ' 1 ve Viyana için 
l'! tı~br 
'itlit t : t.i •rıhleri ve vapur-
~ lbleri nzerine meı 'u· 

'=-· ~ buı edilmez. 
~ti 

)n,._ Kordon, telef on 
-vu7 .. 2008 

lioKTOR 
~ l\Ii Agah 

'L: ~k li••talıkluı 
'ilci 11 Gteba1aı11 

t. eyle,. SoluW N. 68 
~fon 3452 

~,. 1 
ıl 11k motör 
~~••etinde (Dizel) 

11 luıllanılmıı bir 
e~. "blıltt.r. Taliplerin 
"'-e11a· 
~ •ıe m&racaatlan 

tar, 

_____________ .;..;;(O;.;.l'!!!LB-.1 .... rl_lk-..l ______ ~----- 4 Temmu% 9!! 

fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham.:ıa Rwıem beyin f oıografhanesi, /:mirde en ıyı 
foıotraf çekmekle ş{;hreı bulan bir san'aı ocagıdır. En 
müşkülpe1ent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraj

lardan memnun kalmışlardır. 
Ham:a Rüstem beyin, foıograı malre1ne$i ıalan ma· 

gazası da muhterem müşterilerinin ince zevklerine slJre 
her ç~it mallan, foıograı makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispala kô.fıdir. 

(lpnir • Başturak caddesi, Refik bey çarşısı) 

lzmir milli emlak müdürlüğünden: 
Bucada geniş zafer caddesinde 26 2 numarala dôkkin 210 
Bucada mecidiye caddesinde 19·21 numaralı dükkin 350 
Karııyaka donanmacı çakır oilu dilaver sokağı 42-44 

no. h dükkin 1050 
Bayraklı burnoYa caddesinde 65 numaralı dükkan 840 
Bayraklı burnova caddesinde 67 numaralı dükkAa 840 
Karşıyaka alaybeyi sevda sokağında S numaralı ev 1680 
Darağaç demir mehmetçik sokağında 4 numaralı ev 1900 
Bayraklı burnova caddesinde 71 numaralı dükkin 840 
Bakır bedestanında 40 numaralı hücrenin 3-1 hissesi 350 

" " 38 " " 3-1 " 350 
Yol bedestanında 18 numaralı dükkanın 32-25 hissemi 1120 
Bayraklı ıeftali ıokağında 8 numaralı ev 560 
Karııyaka donanmacı n·azlı sokağında 12 eski 20 taj 

numarala ev 3150 
Turan menemen caddesinde 92·4 numaralı ey 420 

" " " 143-102 numaralı ey 42n 
Burnova dede sokağında 21·21 numarala dükkln 70 
Buca aıağı mecidiye yeni belediye caddesinde 21.27,29 

no.lı dnkkia 560 
.. " " " " 23,29,31 

no.h dükkia 840 
" ,, özdemir aokağında 11·1 numaralı dükkin 700 
" iataıyon caddesinde 35 eski 21 yeni numaralı ev 1400 

Bayrakb burnova caddesinde 24-26 numralı dükkin 
ve arsa 280 

Mersinli burnova caddesinde 47 eski 43 taj no. lı 

hanenin nısfı 21 O 
Buraova topcu kapu sokağında 6·6 numaralı dük kin 1750 
Burnova musabaka ıokaiında 25-25 numarala dlikkin 560 
Yukarıda yazılı Yunanb emvalin mülkiyetleri peıin para 

veya gayri mübadil bonolarile ödenmek üzere müzayedeye 
konulmuı ise de haddi liyıkile taılip zuhur etmediiinden 
on gün milddetle temdidine karar verilmiıtir. Taliplerin 
11-7·935 perıembe glinü aaat 15 de milli emlik müdür
lüiünde müte,ekkil saht komisyonuna müracaatlan. 1982 

Tt::.J Q K iYE· 

llRt ,LıT 
·~ BAN~ASI 

.... \ 

Olivier ve şOreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
t• • ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASJ 

Si ımıtet vapur .. SATURNUS" vapuru elyevm limanımızda olup 4 tem· 

acentası 
Cendeli Han. Birinci kor

don. Tel. 2443 
General Steam Navigation 

Go Ltd. 
"PETREL,, vapuru 8 tem

muzda Loadra için yükleye· 
cektir. 

Ellerman Linyn Ltd. 
"RUNU., vapuru 12 tem· 

muzda Londra, Hull ve An
versten gelip tahliyede bu· 
lunacak ve ayni zamanda 
H~ll için yük alacaktır. 

" DRAKO " vapuru 29 
temmuzda Hull, Anvers ve 
Londradaa gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

Doyçe Levaate Liniye 

• ANGORA " vapuru 12 
temmuzda Hamburg, Bre· 
men ve Anveraten gelip tah· 
liyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri Ye 
vapurlann iıimleri liıerine 

d ~tiıikliklerdea mes'uliyet 
kabul edilmez . 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albtlm, Ve 88İr 

Cilt işleri Yaptır-

mak tıteneniz : 

• YENı KAV AFLAR • 
Çarşısında 34 Numal'ada 

.. Ali Rıza - · 
Mncellithaaeaine 

muzda Anvera, Rotterdam, Amaterdam ve Hamburg liman· 
ları için yi!k alacaktır. 

" HERMES ., vapuru 10 temmuzda gelip yükünü boıalt· 
taktan ıonra Burgaa, Varna ve Kösteace limanlarına hareket 
edecektir. 

". ORESTES., vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
Anvera, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg lımanları için 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND" motöril 7 temmuzda Hamburg, Copen· 

bagen, Dantııg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya 

limanlarına hareket edecektir. 
" VASALAND" motarn 18 temmuzda Roterdam, Ham

burgn, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve Is· 
kandinavya limanlara için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"PFLEŞ" vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 

Malta, Marailya, ve Barselon için yilk alacaktır. 
Yolcu ve y&k kabul eder. 

NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık muntazam ıefer 

" RINOS " vapuru 21 temmuzda bmirdea doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerden 

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

ıirketi binaaı ukaıında Fratelli Sperco aceatabğına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

Her tOrln tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 

ÔksOrenler! Mut• 

laka (Okamentol 

6btlrftk tekerle 

rini tecrftbe edi 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11 

~ ıtzmir yün mensucatı; 
~ ITürk Anonim şirketii 

C'C:S ~ Do mtlewıee, iki ytlz bin lira sermaye ile ~ 
:Q ~ t•kktll ehilif ve Di Oryental Karpet Manu-~ 

niz.. 

~ fakçörers Limited (Şark halı) tirketine ait ~ 
~ lmıirdt:. Balkapınardaki kumaş fabrikamı satın ~ 
~ almışbr. Fabrika btltGn tetkilAt ve te8İ8at ve mft8· ~ 
~ tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnonnsani 1935 ta· ~ 
~ rihinden itibaren yeni tirkct tarafından işletil- EE 
~ mektedir. Der nevi yfln iplikleri, kumaş, batta- ~ 
~ niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· § 
§ liae fiikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi~tir. § 
~ Bn. mamulAt Pqtemalcılar başında eski Orozdibak ~ 

Ve Pflrjen ~ahapın 

en Oıtftn bir m 

bil şekeri olduğu 
Kuvvetli mOshil 

~ § ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fah- ~ 
~ § rika içinde yapılmaktadır. ~ 

>Q.f ~ Posta kutuau: 127 ~ 
...,) S Telgraf adresi: lzmir:.=Alsancak E 

-O = Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
nu unutmayınız. .... iJ1111111111111111111111111111111• 111111111111111111111111111111ntm.nm111111111111111111111uj 

~.,::•er.:::~ .--··--Sümer Bank--.. 
haplarını Maruf ,, ~ 
ecza depolarından~ .J 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

Satılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla aatdık· 
br. 

Almak arzu edenler her 1 gün sabahdan akıama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazeteai idarebaneaiae m&· 
caat etmelidirler. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı· .. 
lzmir şubesinde bulursunuz 



(Ulul&l Blrllk) 

------------·------

Atinada çıkan Cumuriyeıçi gazeteler, her tarafa ateş pnskfirOyorlar 

Çadır basanlar 
adalet huzurunda 

Baştarafı 1 inci sahijede -

reğine heni bağladıktan ıonra 

Oııman 'ın çadmnda bulanan 
karası alta ıylık gebe GtUUl'yO 
alıb tıkeoce etmlye baıladılar, 

bıçakla heo yerinden yaraladılar. 

4~ 
• • 

Atina mubtelıll 
Şehrimize de geldi~ 

istiyormuş ,..-_ 
lstanbul - Paıır ~ 

burada maç yapacak al-' 
Atina muhtelitinin d~• ,;ı 
lzmire de uğrıyarak b~flllf' 
yapmak istediği anı..- -(Aneksartitos) gazetesi, cumurhaşka

nına: Ni.;in susuyorsunuz, cumurluk 
için yemin eden siz değilmidiniz? diyor 

Nlhayet paranın bulouduğo tır. ~ 
yeri ıöylettlrdiler, keçenin GörQşmeİer batbf°' 
içinde bulunan 205 lirayı ıl· "' 
dık.tao sonr. çadırdaki bGt6o -Başıarafı 1 inci sahifed' .ı-· 
eıyayı yaktılar ve savuıub git· lanmaıı da göz önOD• k,
fllcr. Eoyap yaktıklsra ıırada maş değildir. Leh ~ ~ 
yüzlerini tanıdık. Burada bu· Bay Hitler ve Nöyrı OJ'' 
lunan suçlulardı. Yalnız EyftbB memleket komşuluk 111 iJI 
dııarıda gOzcft olırak bırak· sebatını Ye iki devleti it Muhalif gazeteler, hükllmete, say lavlara ve kralhk için propaganda yapan 

paı·tilere hücumlarda bulunuyor. Yunanistanda sinir gerginliği artıyor 
lstanbul 4 ( Özel ) - Atinadan haber veriliyor : Kral geliyor. Şimdi bu durum karşısında size mftra· 
Bntnn cOmlıuriyetçi gazeteler, Kralcılara ve sayla\'• caat ediyoruz. Siz ki eumurluğun en kuvvetli istinat· 

lura hncum etmeğc ba~ladılar. Bu gazeteler; şimdiki gilhı olduğunuzu bize temin etmiştiniz. Siz ( cumur

kabincnin \'e bOtnn saylavların, buglloe kadar cumur· luk için hiçbir tehlike yoktur) diye Yunan milletine 
tuğa sadık kalacaklarma dair defaatla aod içtikleri ve beyanname neşrederken, elbette ki, bir muhatarayı 

ellerini incile basarak yemin ettikleri halde bugOn bu nazarıdikkate alarak bu teminatı vermiştiniz. İşte mll· 
yemini unutarak cumurluğa karşı cephe aldıklarını 10.haza ettiğiniz o muhatara işte bugnn geldi ve çatll. 
yazmaktadırlar. ( Anetsartitos) gazetesi, cumur başkanı O halde niçin snkut ediyor aunuz ? ,, 
Zaimis'e yazdığı açık bir mektupta: "Siz bari söyle· Anetsartitos gazetesi, çok acı bir lisanla devam ede· 
yin başkan ! 1'eye susuyorsunuz? Martın dlSrdnncn gll· rek cumur başkanının bugnnkn sllkOtunu şiddetle ten· 
na, Yuoanistanda kan <lôknlnr ve ortalık alt· Ost o· kit etmekte ve açık mektubunu şu cfimlelerle bitir· 

lurken, Yunan ulusuna hitaben neşrettiğiniz beyanna· mektedir; 
mede ( cumurluk için hiçbir tehlike yoktur ) demi~ti· " Verdiğiniz yemine &adakatsizlik gösteriyorsunuz, 
niz. Yunaoistanın en asil ve birinci politik adamının Yunan halkına umumı efkAr mnvacehesindeki temi· 
imzasını taşıyan bu beyanname, Asilere karşı mtlt~dele natın.zı uoutuyonunuz. Bir cumur batkanı, yeminine 
edenler için bir teminat teşkil ediyordu. Herkes, cu· hanis olamaz ve olmamalıdtr. ,, 
murluAu mndafaa ettiği kanaatındaydı. Şimdi ise cu· Bu neşriyat mflnasebetile Yonanietanda ıinir ger· 
morluk tahkir ediliyor, Krallık propaganda olunuyor, ginliAi giıtikçe artmaktadır. 

Mardinde Giritte heyecan var 

Bulunan petrol Giritliler protes-
kaynakıar• 

lıtanbul - Mardinde bu· t d h ı d ı 
lunan petrol kaynaklannda o a u u u ar 
yapılan sondajlar, iyi sonuç-
lar vermiştir. Hükumet, bu A . ( S k I • • . . 
kaynaklardan 1zami derecede mıra a e aropu los, Adadakı du-
istifade edilmesini temin et• rom hakkında genel vali ile konuştu 
miştir . 

lıtanbul 4 (Özel) - Girid telgrafla malümat vermiıtir. 
Yeni 
Fabrikalarımız 

latanbul - Bursada yapı· 
lacak olan Kamıal fabrikaaı 
ile Gemlikte yapılacak sun'i 

ipek fabrikasının inıaah mli· 

teabbide ihale edilmiıtir. 

ahalisi heyecan içindedir. Su- lıyana taraftar g6r0ndükleri 
da limanına gelen Yunan iddiaıile memuriyetlerinden 
donanma kumand11nı Amiral çıkanlan adalı memurlar, 
S11kelaropulos, ıenel vali ile .hnkümeti protesto etmiıler· 

dir. 
uzun m&ddet konuşmuı ve Son relen haberlere g6re 
gittikçe gerilen sinlrlerin deiiıtirilmek &zere bulunan 
yatııtıralması için alınacak 12 nci alay, ıimdilik kalmıı· 
tedbirler hakkında Atinaya tar. 

Devlet 
~~....,.-~~----~·-~~--~~~~\ 

Mersin 
Sıhhat mftdtlrtı 

ltalyan 
Kruvazörleri gelecek 

lıtanbul - iki ltalyan 
kruvazörü bu günlerde li- Demiryolları genel di-
manıza gelecektir. rektörft ödemiş'e gitti 

Mersin sıhhiye müdürlil· 
illne tayin edilen doktor 
Bay Necmiddin bugün deniz 
yolları iıletmesinin vapurile 

lıtanbul'a gidecek ve oradan 

Mersin'e geçecektir. 

Bay Vedad Nedim Evvelki akıam. ıehrimize 
gelen devlet demıryolları ge· 

lstanbul - Basın genel nel direktörü Bay lbrahim, 
direktörü Bay Vedad Nedim dün Aydın demiryolunun 
Avrupaya gitmiştir. Alsancak istasyonunu, depo· 

larını gezmiş ve memurlarla 
Hır~ız dilenci 

Ev sahiplerini meş· 
gul görQnce .. 

Karantinada Yıldıztepe so· 
kaiında oturan bayan Kad
riye ve Duatepe sokağında 
oturan bayan Hikmet'in ev· 
terine dilencilik için giden 
Mebmed oğlu Mustafa, ev 
sahiplerinin arka odada meş· 
gul bulunduklarını görmüş 
ve içeri girerek kapının ya
nında bulunan sedirin üze· 
rinden Kadriye'ye ait çanta
yı ve Hikmet'in evinden de 
ıiyab kadife bir ceketi aıı
rarak kaçmıısa da derhal 
:ıabıta tarafından yakalan· 
mıştır. Hıraız dilenci Adliye 
ye teılim edilmiıtir. 

konuımuıtur. 
Genel direktör bu ıabah 

saat 8,30 da özel motokarla 
Ôdemiı'e gitmiıtir. Yarın 
Ödemiı'ten Aydın'a geçecek 
ve oradan Denizli ve diğer 
istasyonları gezerek hattın 

muhtelif kısımlarını teftiı 
edecektir. 

Bay lbrahim'in bu gezisi 
dört gün sürecek ve Pazar· 
teıi günü ıehrimize döne· 
cektir. 

Dr. Ekrem Hayri 
On beı gündenberi lstan· 

bulda bulunmakta olan dok· 
tor Ekrem Hayri Üstündağ 
dün ıebrimize dönmüt ve 
baıtalarını eskisi gibi kabu· 
la baılamıştır. Sevgili dok
tora hoı geldin deriz 

Spor hareketleri 
- B~ıarafı 2 inci sahi/ ede
vanın şampiyonluğunu hangi 

takım kazanacak ve Şildi 
alacak?. Bu mevzua tekrar 

dönmek Ozere şimdilik ta· 
kımlarımıza muvaffakiyetler 
dileriz. 

Kahramanlar • Hilal 
Pazar gün Eırefpaşa-Bor· 

nova maçından e~vel ıaat 
16,30 da bir hafta evvelki 
maçta gene berabere kalan 
Kahramanlar-Hilal takımları 
da a~alarında bir revanı 
maçı yapacaklardır. Bu ma· 
çı Altaydan bay Pluharrem 
idare edecektir. Bu ilk oyun
da gayri federeler arasında 
ve bilhassa bu iki kulnb 
muhitte bayii ilgi uyandır· 

mııtır. 

Liman 
Direktörlüğü 
Iıtanbul - Bura liman di· 

rekt6rlüğ0ae Emlik banka· 
ıı idare kurulu üyelerind~n 
bay Rauf tayin edilmiıtir. - .. - - - -

Zorba 
Kendini dağ başın· 

da mı sanmış! 
Fevzi paıa bul varanda o· 

turan Tevfik kızı 15 yaıla· 
rında Yıldız, dlin gece ıaat 
20 de evine giderken önüne 
Bekir oğlu Haun Tabıin, 
çıkmıı kızın yanına yaklaı· 
mıı ve elinde tuttuğu bir 
çakıyı ıöıtererek: 

- .. ya benimle yangınbğa 

gelecekıin ve yahut bu çakı 

ile ıeni öldilr ~ ceğim." 
Diye Yıldızı tehdid etmiı 

ve üzerin hücum ederek kı
zı yere yatırmıştır. Bu 11ra· 
da Yıldız feryada baılamıı 
ve bağrıımayı duyan halk 
koşarak kızı kurtarmıştır. 
Zorba Tahsin zabıtaca ya
kalanmış ve adliyeye teslım 
edilmiştir. 

Yankesicilik. 
Şehitlerde Demirhane so· 

kağında oturan Halim kızı 
Ayşe'nin evine ekmek iste
meğe gelen Hayriye ile Şir· 
van Zehra; bir aralik Ayıe'yi 
lif a tutmuılar ve cebinde 
bulunan on lirasını çalarak 
kaçarken tutulmuşlardır. 

Otlar yandı 
Karııyaka'da Soğukkuyu 

Suadiye caddesinde oturan 
Selim kızı Reıide; mangal· 
daki külleri evinin yanı ba· 
tındaki araaya dökmüş ve 
küllerin arasında kalan ateı
ten anadaki otlar yanmaia 
baılamıııa da derhal ıöndO· 
rlllmllıtnr. 

mıolardı. ı • J J•rt yen gene meı e e • ti' JI 
Bayan Gilll-O'de ayni eekilde k e ,,. unan haber alma ıut L"' 

vak'ay• anlattı. Suçlulardan ~ 
lamatl lnklr etti. görüşmeler yapacak ~ 

Ve bu ıözlerl eöylly~o İsmallle histan'ın büyük mare d~ 
aralarında 300 Urahk bf r borç siyasasına devam 

1~ 
mea'eleıl bulunduğunu anlam. hakkında Bay Hitlere ~ 
Yoııuf da beo llrahk bir alacak verecektir. Lehistan k ~ 
mes'eleelnden aralarının açık bükümetin mukabele ;J 
olduğunu söyledi. Eyilb he ayrı elyem devreıio• İ 
hadise zamanında Maulsa tara· vermek içio olan biitl' 
fanda bulunduğunu lsbat ede· raşlarını arka~ 
;:~~;.1 aoyuyerek ,.bıdıer göa Yangın baelaıJ 'I 

Bondın aonra tahkikatı yap Bu sabah saat 11 de~ 
mıo olan jandarma bat çavuın kümet önündeki ~A• ~ 
bay İsmail dinlendi. Dnacıla· palas) otelinde bır • f 
nn evvela haydutları tanıma· olmuı; otel hademele~..I 
dıklarını •öyledlklerl halde E1Jen ocığı ile karyola ıolll~ 
çiftllğloe gidince ifadelerini de· daki tahta kurulan11ı t~ 
ğlıtldb lımall, Yosuf •e Ey4b lerken odada bulu11all fi ll 
oldo~ono söylediklerini, lsma· lar ateı almııtır. Etr•dJI": 
ilin, 11luıtırıhncı ıoçono ikrar duman tabakası kapla.,~ 
n itiraf ettlğlnl, hkat Yuıo· dan derhal itfaiyeye I 
fon lokArda ıerat ettiğini ıöy· verilmiı fakat ya111'11 

ledl. mobilleri vak'a Ol~ 
Şahid iki jıodırma ise İı· geldiği zaman atefİll 

mail ve Yoıufon yakalandıktan rnlmllt oldutunu g&rdl 
ıonra ıoçlanıu itiraf ettiklerini dir. Otelin altındaki ·~ 
ıöylediler. Janduma yftzbaoıeı hanede oturanlar, itfal~ 
bay Blkmet'tn dlnlenmeıl için gelditini 16rüace ;I 
dornomanın denmı bıokı gftne dllımOıler ve kakvela 
kaldı. kaçıımıtlardır. 

lzmir Muhasebei Hususiye MOdO 
IOğOnden: 

Kıymeti 
mobammeneıl 

Lira /, 
500 1 inci ıGleymanlye mıhalleel ka.akbp111lf 1~ ld.ıel boıoslyel •lllyete alt birinci ılleymanlye aı•bl il I 

Knakhpınar mnkllode klln 20 danım ıarlaaıa mOlkl1~ 
lıcığıodan n bedeli defaten verllm~k Qsere 3,7,935 1~,ı/ 
22,7,935 tarihine kadar 20 gln mlddetle arıırmıy• ~~ 
tur. Artırmı ıartlannı görmek lıtlyenler hngGo Mub ıl• ~ 
ıoslye mftdOrlClğloe •e pey ıftrmek latlyenler de ibl ...,..j 
olan 22,7,935 pasarıeıl gdnl 1111 9 dan 12 ye kadır 
makbozlın ve yahut banka mektubları ile birlikte 199~ 
•lllyete mBncaatlırı. 'J 

lzmir Emrazı sariye bastsll 

başhekimliğinden: ~' 
Hastanemizin senelik yevmi ihtiyacından 1 ili ~",o 

ve 1 ili 20 kilo yoğurt ve 1 ili 40 ekmek ve 1 il.• tO 
taze sebze ile 3S ton kok kömllriinlln ekıilt111e•1 9,S 
milddetle temdit edilmiştir. isteklilerin 12 temlll111 

ma gllnii ıaat 10 da Tepecikte emrazı ıariye ba•t 19'! 
toplanan komisyona miiracaatları. 
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~6 Temmuz 935 Cumartesi A1'~9 

1 Şehir Gazinosund9 

1 Çok Muhteşelll 
1 Gaırdenpartl 
1 F ev kala de Orkestt~ 
== • ıet 5 Dans mflsahakaları, envai sftrprıı .,,fi 
~ ~aire hu mtıstesoa geceyi kaçırıııaY~ 
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