
Altmış hin kişilik Çekoslo· 
\'ak ordusu, iki gilndenberi 
l\arpat dağlarında çetin 

:::; lllanevralara başlamış hulu· 
Jatr ~or. 

-· • 
• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Girid'de ve Makedonya'nın 

bazı yerlerinde görnlen isyan 
hareketleri akim bıraktırıl· 

ınış ve Iınkt1metçe asayiş için 
geniş tedbirler alınmıştır. 
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b· .. - -- 1 an ane eryapıyor 
Ir S8VaŞlll OllUlle gec;mege ça IŞI yor Osmanlı ordus~~un eski paşası 

lıalyau manevral~rı, başbaka~- ıli~ssoliuiuiu idar;si-~ıh;da devam edi- tayyare ile Harara gitti 
yor. Doğu Atrikasına toplar ve metralyözlar gönderildi 

ltalya;dışarıdan erzak a]mak ihtiyacında 
; lıta b Ö . y il ul 29 ( zel) - (tal- derilen son kuvvetlerle süel 
~ b:t~ liabeşistan anlaşmazlığı mühimmat, Eritreye varmış· 
lf' t&ıı b Avrupa'yı alhnı üs· br. Bu hafta daha bir mik-

91~ tlrrae kÇt\lirecek bir mahiyet tar istihkam kıtaatı gönde· 
te ' tadır. Bundan son de- rilmesi muhtemeldir. İtalyan 

te d' kııt en ışe eden uluslar adalarından toplanan amele· 
bıadlltııu, halya'nın, metaliba- de, ıevkedilmek üzeredir. 
oı ' ısrar etmesine mani İstanbul 29 (Özel) - hal · 

rra,-"' Ra çahşacaktır. Ba· yanın bu seneki buğday 
~ ıe\len ve uluslar mahsulü, ihtiyaca kifi bir 

1,:rıaınunda üye olan bü- derecede olmakla beraber, 

~Ilı devletlerin, uluslar ku- doğu Afrikası ıeferi müna-
•tte''• müşterek bir nota ıebetile dış iilkelerden buğ· 
•ta tele. İtalyanın harpten l dayla beraber arpa vesaire 
~ti ltçırilmesini isteyecek· satın alınması, hükümetçe 
l •öyleniyor. kararlaıtırdmııtır. 

,,.,.•t.rıbul 29 (Özel) - ltal- Istanbul 29 (Özel) - Na· 
" lll İtolyu topçuları 'iıa 'd •ııevraları, Mussolini- poli'den Doğu Afrikasına 

lstanbul 
29(Özel)· 
Habeş or· 
dusun un 
genel es· 
pekterli • 
ğine atan
mış olan 
Vehip (pa· 
şa), hum· 
mah bir 
faaliyetle ayaktaki J' ehi p Paşa 
Habeş ordusunu ıslah el· 

mekte devam ediyor. 
Vebip (paşa), Habeş im· 

paratoru Haile Selise ile 
uzun müddet süel harekat 
hakkmda konuştuktan sonra 
ordu kumandanlarını davet 
etmiş ve onlarla uzun uza· 
dıya hasbıhal etmiştir. 

Istanbul 29 (Özel) - Ve
hip (paşa) tayyare ile Harar 
mmtakasına gitmiş ve ora· 
daki Habeş kuvvetlerini tef
tiş eylemiştir. 

------.-.·~ -~.-.------

30 Ağustos nasıl 
kutlulanacak 

~~-------------Dumlupınar Mehmetçik abidesine 
çelenkler konacak şenlikler olacak 

tlııı 1k •resi altında devam Jiterleri, manevraları takip mesi muhtemeldir. mühim miktarda sahra top· 
~ t tedir. eylemektedirler. Manevrala- lstanbul 29 (Ôıel) - ltal· 1 ıarı ve mitralyöz sevkedil· 30 Ağustos zafer bayramı 
tllebi devletler ateşemi- rıo, bu hafta ıonunda bit· yadan doğu Afrikaıına gön· miştir. yarın ıehrimizde çok parlak 

Cehalet ynznoden leci bir cinayet oldu Manevra hazırlıklarına şimdiden başlandı 

~avallıyı boğdular Ingiliz donanmasınln büyük 
Ve bıc;akladılar parc;aları Akdenizde 

~~tıdini bilmez kÔçnk katiller, işle
•lderi suçu tamamen itiraf ettiler 

Akdeniz manevralarına boyok önem veriliyor. Ma· 
ncvralara ne zaman başlanacağı henüz belli değil 

bir törenle kutlulanacaktır. 
Bu münasebetle Oumlupı
nar'da (Mehmetcik) anıtını 
önünde de büyük tören ya· 
pılacaktır. Bu törene bir çok 
illerimizden kurullar gide
cektir. lzmir' den de uray 
adına bir kurul gidecek ve 
büyük bir çelenk götiirecek 
anıta koyacak, bu suretle 
lzmir'Jilerin saygı ile duygu
larını bildirecektir. Kurul 

bugünkü Af yon tren ile lzmir
den hareket etmiştir. 

Bayram Izoıir'de aşağıdaki 
şekilde kutlulanacaktır. 

'1 /(llçılı· katillı•r 

, 
·~ 

tııe '-•i itlen - Bergama şo· 
ı. ilıe · d "\i \' rın e ve Menemen'e 
ı.. ~ •nıkköy civarında tüy
... 'Pert· · ,llt, l ıcı bir cinayet ol-
~k sl - 17 yaşlarında üç 
~ ipİ 3 Y~şında bir çocu· 

t •e e bogarak öldiirmüş· 
dttik Ctaedini bıçakla delik 
1ell lll ~hniılerdir. Bize veri
M)le 'flaıata göre hadise 

\' '" ckreyan etmiştir : 
''-

1 
köyde oturan Elif 

~ ı,°.; Uç Y•ılarında Hüıe
.. ~~llde bir çocuk, sa· 

köyden ayrılmıt ve 

ineklerini otlatmak üzere 
Bergama - Menemen şoıası 

üzerindeki Gediz köprüsünün 
3-4 yüz metre yakınındaki 
bir tarlaya gelmiştir. Küçük 
çoban burada hayvanlarını ot
latırken bir ağacın gölgesine 
sığınarak orada uyuya kal
mıştır. 

Hüseyin ağaç altında uyur
ken, yanı başındaki tarlada 
toplanan 15 ili 17 yaş ara· 
sında üç çocuk bu fırsattan 
istifade etmeği düşünmüşler 
ve karar verdikten sonra 
derhal faaliyete geçmiş
lerdir. 

Üç yobaz, zavallı yayruyu 
ağaç altında uyurken birden
bire bastırmışlar ve cebren 
ırzına tecavüz etmişlerdir. Bu 
üç serseri iş bittikten sonra 
işledikleri suçun meydana 
çıkmasından korkmuşlar ve 
zavallı çocuğu iple boğarak 
öldürdükten sonra bıçakla 
cesedini delik deşik etmiş
lerdir. 
Doğu köylü olan lbrahim 

oğlu Abdullah, Nuri oğlu 
Kadir, Veli oğlu Recep adın· 
daki bu üç küçük katil, vak· 
adan sonra firar etmişler· 

dir. 
Çoban Hilıeyinin akıam 

- Deı•amı dDrdarıcü sahi/ ede 

• 

lngiliz donanmasından iki gemi 

denizin muhtelif yerlerinde 
manavralara baılıyacağı ve 
bilahare toplu bir halde ma· 
nevraların ikinci safhasına 

devam edileceği söyleniyor. 

Manevralara iştirak ede· 

cek olan donanmanın en 

büyük parçaları, Mısır su• 

larına vasıl olmuş bulunu· 

yorlar. İngiliz deniz ba~an· 
lığı, Akdeniz manevralarına 

büyük bir önem vermekte· 

dir. Manevraların ne gün 
1 .başlıyacağı henüz belli de

ğildir. Manevralar, 15 gün 
devam edecek ve sonunda 
harp gemilerinin önemli bir 
kısmı, gayri muayyen bir 
müddet için Süveyş kanalı 
açıklarındaki denizlerde ka· 
lacaktır. 

Istanbul 29 (Özel) - Son 
gelen malumata göre, Ame· 
rika donanması da büyük 
manevralara hazırlanıyor. 

~-~---------~-Erz11rum hattında 
Çalışmalar arltı 

istaobul 29 (Özel) - Ja· bUyük hazırlıklara baılanmış
giliz dooanmaııaın, akdeniz- tır. Donanmanın, miiteaddit 
de yıpıcı;ı manevralar için filolara ayrılmak ıuretile Ak 

lstanbul - Erzurum hat
tında hum mali bir faaliyet 
vardır. Bu hattın 941 sene· 
sinden evvel bitirilmesi için 
çahıılmıktıdır. 

A) Mst. MV. Asubay, su
baylar süel işyarları saat 
8, 15 arasında. 
-Devamı 4 üncü sahijide

• • 
Moskova seyithatı 
Rus · Romen siyasası 
için önemli sonuçlar 

verecek 

~1. Tiıiilesko 

lstanbul, 29 (Özel) - Ro
manya dış işleri bakanının 
Cenevreden sonra Moıkovaya 
yapacağı seyahatın, iki mem
leketin siyasa11 üzerinde 
önemli neticeler husııle geti
receği Bükreıten haber ve· 
riliyor. 
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- Korkarım ki, sizin için 
bir imtihan mahiyetinde olan 
bu hadisede işe yarıyacak 
bir netice bulamıyacaksınız! 

Boni samimiyetle güldü ve: 
- Eğer doktorun gördü· 

ğU adam Sevie idise. neden 
bu kadar geç kalsan? Bura 
ile istasyon arasında ne ka • 
dar m safe varki?. 

Con Straun cevap verdi: 
- Uzak olmamakla bera· 

ber bunun ehemmiyeti yok
tur. Sevie, madam Honhard 
Ja olan düşmanlığı yüzünden 
kendisinden şüphe edileceği
ni pek ali anlamıştı. Bu hissi 
taşıdığı için de, maktulenin 
paralarını taşıyarak trene 
binmi!} olmasına ihtimal ve
rilemez. Benim kanaatım şu 
merkezdedir: 

Sevie, madamın paralarını 
bir yerde bırakmıştır. Ya· 
kalandığı takdirde bile kur· 
tulduktan sonra bu paraları 
bıraktığı yerden gidip ala

caktır. ihtimaldir ki, bu pa· 
raları sağlamaka uğraştığı 
için trene geç kalmıştır.Dok· 
run söylediği otomobili bu
Jabilseydio .. Gazeteciler gel· 

miş, aşağıda izahat bekli

yorlar, bir kerre kendilerini 
göreyim .. 

Con Straun, bir çeyrek 

sonra odaya dönmüş bulu

nuyordu. İçeriye girer gir· 

mez, Boni'ye hitaben: 

- Azizim, bu iş de oldu. 

Gazetecilere, Sevie'den ne· 

den şüphelendiğimizi beyan 

ettim, fakat tafsilat verme· 

meJerini ve yalınız, müstan· 

tiğin kendisini aradığını yaz· 

malarını söyledim ve rica 

ettim. Söylediklerimi büyük 
bir dikkatle dinlediler. Dok· 
torun bize söylediklerini de 
anlattım. Koşan adamın üze
rine ışık tutan otomobilin 
içindeki adamın zabıtaya ge
lib malumat vermek mecbu
riyeti vicdaoiyesinde bulun
duğunu da yazacaklar .. Fa
kat niçin gülüyorsunuz ? 

Boni t harri amirine şu 
karşıkhğı verdi: 

- Hiç, ben sizin yerinizde 
olmuş olaydım, bu hadise 
hakkında nasıl çalışacağımı 
düşünüyorum da havesim ve 
enerjim artıyor ondan gülü
yorum. 

Taharri amiri, Boni'nin bu 
sözlerindeki manayi anlamak
ta gecikmedi ve asabiyetini 
gizliyerek sordu: 

- Söyleyin bakalım, be
nim lferimde olsaydınız ne 
yapabilirdiniz? 

sına her kesin tamah ettiği 
bir kere malum olmuştur. 
Bilirsiniz ki, para bahsinde 
herkesin zaafı vardır. Bir 
çok cinayetleri müsebbipleri 
arasında paranın da rolü 
vnrd1r. Öyle değil mi?, 

Con Straun, cevap vere
ceğine, Sevieden niçin şüp
helendiğini anlatmağa baş

ladı ve : 
- Sevie'nin durumunu iş· 

kil eden, onunla madam 
Honhard arasında geçen mü
naferet ve bu yüzden pan· 
siyondan koğulmas1dır. 

Con Straun, istinad ettiği 
noktanın ne kadar zayıf ol
duğunu kendisi de anlamış 
olmalıdırki, hemenilave etti: 

- Maabaza, bütün tabki

katımızın yalnız bir noktaya 
inhisar edeceğini zannetme-

melisiniz. Burada oturanla· 

rın hepsini isticvap edece

ğiz. Sevie'nin kaçması, tah

kikatımııı bir kaç saat için 

tevl<ife uğratmıştır. Şimdi 

diğer kiracıları davet ede· 

ceğim ve onları da isticva• 

ba başhyacağım, evveli bi· 

tişik odada oturan (Parke· 

ri) çağıracağım. 
Boni, ayni soğuk kanlı

lıkla lafa karışarak: 

( Devam edecek ) 

• 
Kitaplarınıza Gazel Bir 

Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Alhilm, Ve sair 

Cilt İşleri Yaphr· 

ma k isterseniz : 

* YENi KAV AFLAR * 
Çarşısında 34 Numarada 

- - Ali ıza - -
Müccllithanesine uğrayınıı.. 

Ulusal 

li 
Candclik tııynsnl gazete 

Sahibi: Haydar Rıişdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
Hamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş enelik 

400 " altı aylık 

Han şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilanat 

biirosuna müracaat edil
melidir. - Bütün zabıta memur· 

larını vazifeye sevkederdim. Hususi ilanlar : idare-
Bu pansiyonda oturmuş 0 • hanede k rarlaştırıhr 
lanların hepsini şüpheli ad- Basıldığı yer :ANADOLU 

dederdim. M a ktuleni n para- J!,;De.;t;b;a;ıas~ıam6' e::::ma::ıız::::ıı:ıv 

Istanbu ak ya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'"fü k lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

değil bütün dünyayı da • ~t11\' 
ilgilendirecektir. Büyilk 1"'ürk nmandar ı, vruııa'da kopulJ gelen 1~ v 

2~i'L'K T~şaf~ • PA~AR roz dalgas nı kılıııcı ile dılt'dorm ş ve gel'İ hrlatUl1ş'.::· 
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Başvekalet istatistik Kudüs'ü vermemeği kararlaş· kendi şubelerine yaptığı mu· Hanriye vermeği de uıı 
unıum müdürlüğü hrmıştı .. H.np başladı. Rişar, ameleyi tatbik ediyordu. madı. t{ıı' 

~•l:ll:!!:Jilllim!J • ~ bizzat kılıncına sarılmış, or· Bu, bir sulhtan ziyade Arslan yürekli Rişarııı jbl 

il baylık 
Yönetim kurulu 

toplandı 

dusunun içinde çarpışıyordu. mütareke idi. Şöyle bir müd· düs ilerisindeki knr11'f 05ıı 
Günler geçiyordu. Haçlı ta· det kabul edilmişti: sökülür ve lngi~iz . orodiııi 
arruıu, mütemadiyen parça- 3 yıl' 3 ay, 3 hafta, 3 gün, geri çekilirken, ~alabe pe' 
}anıyordu. Aradaki telefat 3 saat! Eyyubi de yüksek bir teııd• 
nisbeti, haçlı orduda daha Bu müddet zarfında her nin üstüne çıkmış, Y

801

1,r• 
fazla idi.. iki taraf harb etmiyecekler· atlılar, siyah gözlerini ~rı 5o· 

Rişar, bilhassa kendi ar- di. Hakikatta, Ehlisalip, mu- dikmiş, hafif hafif gülulll 
kadaşlan ve müttefikleri a· vaffak olamadığı için çeki- yordu. Sonra ; 'fOr' 
rasındaki anlaşmazlığı da gö· Jiyordu. Yani Salabeddini Tanrıya çok şükür, 1t· - ~ runce yavaş yavaş meyus Eyyubi, Avrupadan kopup kün gücünü dünyaya e 

O 
olmağa başladı. gelen istavroz dalgasını, kı- hm. Mütareke bitinceı geıı 

livier ve şüreka- Ve nihayet f>ir gün Sala- hcı ile durdurmuş ve onu görüşeceğiz! uııı 

İl yönetim kurulu, dün 
toplanmış ve mevcud işler 
üzerinde tetkikat yaparak 
muhtelif kararlar vermiştir. 

heddini Eyyubi ile anlaşmağa şimdi geri fırlatıyordu. Diye; mırıldandı <;e ~rd6 
Si Limitet vapur mecbur kaldı. Yalnız bir Fransa kralı Filip Ogüst geriye, Kudüs'e doğrU ;uıJl,o 

şart ileri sürdü: gitmişti. Aslan yürekli Ri- Fakat talih, ona duŞ111.~ acentası 

Cendeli Han. Birinci kor· 

don. Tel . 2443 
Ellerman Linyn Ltd. 

Liverpool hattı: 

"OPORTO" vapuru 1 ey

lülde Liverpol ve Svven· 

seada gelip tahliyede bulu· 

narak ve ayni zamanda 7 
eylüle kadar Liverpool ve 

Glasgovv için yük alacaktır. 

" ROUMELIAN ., vapuru 

20 eylülde Liverpool ve 

Svvenseadan gelip tahliyede 

bulunacaktır. 

Londra ve Hull hattı: 

"ALGERIAN" vapuru li· 
manımızda olup 8 eylüle 
kadar Londra ve Hull, için 
yük alacaktır. 

"F ABIAN" vapuru 12 ey

lülde beklenmekte olup 18 
eylüle kadar Londra ve Hull 

için yük alacaktır. 

" EG YPSIAN u vapuru 

27 eylülde Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

6 teşrinievvele kadar Loodra 

ve Hull için yük alacaktır. 

The General Steam Navigation 

Co. Ltd. 
"ADJUDANT., vapuru li

manımızda olup 30 ağustosa 
kndar Londra için yük ala
caktır. 

"STORK" vapuru 20 ey
lülde beklenmekte olup 27 
eylüle kadar Londra için yük 
alacaktır. 

Deutsche Levante Linie 
" GALILEA " vapuru 10 

eylülde Hamburg, Bremen 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 
~ Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez. 

Kudüs Hristiyanlara da açık şar da düşündü: ordusu ile tekrar ka<J~Ş )11 

bırakılsın ve Hristiyanlar bu· _ Benimde durmaklıg~ ım- f t d' Sır ,; ırsa mı verme ı. , 1a11' 
radaki dini ve mukaddes dan biç bir fayda yok! sonra (589-1193) ~aıı\:bıil 
müesseselerini, abidelerini Ve Bundan sonra kral, mağaralardan tekbır, 
ziyaret edebilsinler.. bir gemiye atladı, Avrupa sesleri geliyordu. Sf 
Salaheddini Eyyubi, esasen yolunu tuttu. Mamafih, (Ku- Hasta olan bükürodar 

buna mani olmuş değildi. düs hristiyanlarındır, bugün liihettin vefa etmişti. ~)" 
Bilakis bütün Hristiyanlara değilse yarm muhakkak ge- Ölmeden evvel büY?fk bef 
diledikleri zamanlarda ayin, ne eski sahiplerine geçecek- yubi devletini, mubt.eh ir•' 
ibadet ve ziyaret için evvel- tir) düşüncesini uyandırabiJ- Jikler halinde ve ~ıjt' 
den müsaade vermişti ve mek için Kudüs kralı unva· olarak kardeşlerine, e 

Bir lugiliz gazetPcsinin fikri Jarına dağıtırken: uw 
Ah -demişti· şu oıl> ,e 

a ışa 
sakat 

rekeoin sonunu gördle p•o 
bu kadar vahşet .'1~ ırt' 
1 . d' · dırı ı 
ngıltere kralını ırı 1'•1e' 

kalamak isterdim. sur 'fe~' 
si, onların elinde kaldı. d• 
rar karşılaşırsanız, onu riPjı 
ahlllz ve dünyaya göst~11ao· lngiltere'nin, uluslar kurumuna ka- ki, bizim kılıçlarımızın ° 
de kimse duramaz. 

ı·ışması, bugükil durumu doğurmuş - soN - yo· 
L B NOT·. Kısaca AslaP ondra'da çıkan " Deyli suretle ritanya hükumeti, 

Meyi 
11 

gazetesi, ltalya-Ha- en iyi niyetlerle hareket er· rekten babsedeceğiııı: eıııii 
beşistan ihtilafı hakkında miş olmasına rağmen, ba- logiltere kralının f ,uıı• 
yazdığı bir makalede barışa rışsal bir hal tarzını tama· Venedik sahillerinde 

1

rııı\l~ 
yüzünden karaya otu1 .. d•' 

varmıyan ve bu gidişle de men muhal kılmış oluyor. y ıı v 

varamıyacak olan bir yol Bizim muvaffakiyetsizliği· ve parçalanmıştı. 
8 

kileri; ad•ıı 
takip edildiğini ileri sürdük- mizin sebebi, uluslar birliği· _ Haşmetpenab, ~ar1eyiı 
ten sonra şunları yazmak- ne karışmış olmamızdan ileri b · etıPP ,, gitmek mec urıy C11eP 
tadır : gelmektedir. Zira nasıl İtal- Gerçe, Avusturda~ . ge~uıı· 

ltalya planlarında sabit ya 1911 de Trablusu işgal bizim için tehlikelıdır:. 111,ıı' kaldığı takdirde, mukavele- ettiği zaman biz geride dur· kü Almanların bize dbuşyrıt~' 
namenin °müeyyide11 ]erinin duk ise, bugün de bizi an- hğı çoktur. Bilhassa 8 

5011
r• 

mutlaka ltalya'ya karşı kuv- cak çok uzaktan alakadar Jarmı söktürdükten ,ştı' 
veden fiile çıkarılması icap eden bir ihtilaf tan gene u· bu düşmahk daha art:Ctiı11İ' 
ettiği zammında yürütülen zak k labilirdik. Bu gibi me· Fakat hepimizde kıyı:., cJOSO 
nvam kamarasındaki yersiz selelerde müdahale etmek, · d · t• · · Güya "u İ' zı enış mrız. 1 t itl-1 
söylevlerin neticesinde işte hataların en vahimidir. ziyaretten gele Hacı 8 

11 
ge' 

savaş italya ile Habeşistan Bu kabil bir müdahale iş· şiz gibi, hiç tanıooıada 
arasında artık önüne geçil- te mesela Japonya ve Italya çerız. k•bııl 
mez bir hale gelmiştir. Bu -Devamı 4 ünoü sahi/ide- Demişlerdi. O da t•" 

11111111il1111111111il1il1111111111111il11111111111111il1111111111111111111111111il111 llllltl I~ etmişti. Kadın v ~r ~e~e~9;oı~ 
:= r • • . - =: aş ğı kılık degış,tıre var'11'ş, 
~ Uf {. a Va Uf Umu= düştüler. Viyan;ı Y8

,. ıııub~ 
- )ardı. Vak tile Akka •·Iİ ft1

' = = ureJt. ,.,, = k p • seresinde Aslan Y • r 

-=-~ •• yü ıya ıgosu = şarı görmüş olan b~~dO ~~ 
man, kendisini go dı P. 

__ = Şimdiye kadar biıılerce kişiyi = dikkat ederek ta~~e
1 

b•; _ = man pren si LeoP0 ııib're 

=-
- zenLw·u etıniştir. - ber verdi Rişar, 11111

1111 
1-'1 • AIJIJB ·ııC 

19 = yakalanmış ve ı<eııdisı ) = . cu tertip 5. ci keşide 11 Eyhildedir = eline düşmüştü . düş'11•ıı'., 
İzmir birinci icra m. 

Halkın sesi gazetesioin 30 
temmuz 935 gün ve 2537 
sayısında birinci icra daire
sinde yapılan ilanda gayri 
menkulün 30-8·935 te yc.pı
lacağt yazılmış ise de birinci 
artırması 31-8-935 cumaar-

= Bil k Ik • 35 000 L• d = (Alman fevkalade j\tııı'. 

'
::; yü . ramıye: ' ıra il" _- damgası vurutmuŞl~· tJıı"''' 

. b "pCI 1 rtll 
1.= Ayı·ıca: 15,000~ 12,000, 10,000Jiı·alık = ımparatoru eşı J<tııl' " 

tesi günii saat 11 de yapı· 
lııcağı tashihen ilan olunur. 

= Papanın ve- diğe! abıırıı oP) 
ik ranıiyelerJe (20,000 lira) h k nliikafat _ yalvarmaları ile bıl 25o,00~1 = va t'dn·. - s hverdi. Fakat ~d esi •

1 

- - güıı.ıüş kurtuluşu fı y ~, 
~il 111 111111111111111111111111111 111 111 111 111 111 111111111111111 111 11111111111111111111111111111 f • 
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N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentaa1 • 

~·TEN z i LAT 

AHUDUDU KAYISI 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 
"CERES ., vapuru 26 aiuıtoıtan 31 atuıtosı kadar 

Der Zee Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları içia 

& C yük alacaktır. ; o. 
DEUTSCHE LEV ANTE LtNİE 

" TINOS ,, vapuru 2 ~y
Jülde bekleniyor, 6 eylüle 

kadar Anvers, Roterdam, 

Hemburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

"CHf OS,, vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, Anvers, 
Roterdam, Hamburg I" ve 
Bremen için yük alacaktır. 

.. iT AURI,, vapuru 16 ey-

lülde bekleniyor, 20 eylüle 

kadar Anvers, Roterdam, 

Hamburg ve Bremen için 
yük aJacaktar. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

.. HANSBURG,, vapuru 29 
ağustosta bekleniyor, ) ey

lüle kadar Anvers, '' oter
dam, Hamburg ve Bremen 

"UL YSSES,, vapuru 9 eylülde gelip 14 eylillde Anvera, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. .. 

"ORESTES,, vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Auısterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

..UL YSSES,, vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas, V arna ve Köstence liman
larana hareket edecektir. 

"ORESTES,, vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgas, Var na ve Köstence limanlarına 
hareket edecektir. 

"HERCULES,, vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yü
künü tahliye ettikten sonra Burgas, Var na ve Köstence 
limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 2 eylülde beklenmekte olup 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanlarına 
hareket edecektir. 

• için yük alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

ÇiLEK VIŞNN. 

LiRörlerire yapılan inhisar 
TEK 1 T, FLORYA şık Kokteylleri 

İnhisarlar Paviyonunda kutular içinde 
satılmaktadır. Kokteyl reçe~elerini 

istemeği unutmayınız 1. 
, 

'İl' ;anayırmdaki-lobisarlar ~avyonuoda bOtOn inhisar içkile· 

riıti görüp hepsi hakkında maltlmat alal>ilirsiniz 

- • 111111111111 111 1 il 1111111 111 11111 11111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111 • 

ç Au Agah _=Izmiı-- yürı mensucatı~_ 
Otıak Hastalıkları 

':!!:;b~~=~N.68 =Türk Anonim şirketi~ 
'telefon 3452 -

nlllllllilimiıiıılii.ııı--.; = Bu mfiesscse, iki yoz bin lira sermaye ile = 
İl• t - teşekkill etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu-~ 

~· . y 3 fakçörers Limited (Şark halı) şirketine aiı ;;; 

I'... Ilı yetİşlİrİ)e- lzmirdt:- Halkapmardaki kumaş fabrikasını sabo ~ 
~k k almışı.r . .Fabrika bntnn teşkilat ve tesisat ve mfts· ~ 
li) ısa hizı11et- tahdimini ile eskisi gibi ı kanunusani 1935 ta· ~ 

ete . = rihinden itibaren yeni şirket tarafından İfletil· §§ 
~ ~lbir • • mektcdir. Her ne,·i yfin iplikleri, kumaş, batta- :: 
~: Askerlik Şubesin- _- niye ve çorap imal edilecektir. Mamulatın emsa· ~ 
~~ thtiyat zabiti yetişti· liııe faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 
~.do· •sa hizmetlilerden - Bu mamuhlt Peştcmalcılar başında eski Orozdibak ~ 
-~ !~aılu ve bunlarla mu ittisalindeki sergide tP.ahir edilmekte ve satıa fab- ~ '"i d-.orenler ve daha ev- -y v 
\.i'~ 1 oo rika içinde yapılmaktadır. -~ ~~lifeUınlulardan olupta 
~.d,11.•tbeplerle geri kal- = Posta kutusu: 127 ~ 
~ı_ .. , •ı sınıfından gayri Telgraf adresi: lzmir~- Alsancak ~ S': •yralmış olanlardan = Telefon oumarası 2432 ve 3564 S 
~?ı~:İ~ r 1~ m E :ı~:i ~)15 • ı 1111111111111111111111111111111• lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliİİ 
\,.; ~Q ... ılıtiyat subay mek- Satılık motör Zayi 

~~ tGıer~tanlığında bulun- Belediyede mukayyed bu-
~ 20 A~vk edilecekle- 12 beygir kuvetinde (Dizel) lunan 79 numaralı ehliyet-
~- İt'L gustos 935 tari-
~ hil~oaren yerli ve ya- markala az kullamlmış bir namemi zayi ettim. yeni· 
N ~. eh~oı kısa hizmet- ..-ıotör satıhktır. Taliplerin sini çıkaracağımdan eskisinin 

'da ıyetname hüvi- arehanemize müracaatları hükmü yoktur. 
Ilı Ve mektep şaw 

llaeler· b b d l in olunur· Kemer caddesi Gaziler 
laald 1 

era erlerin e _t_e_p-te_b,_u ... luo-m-ıy-a-ca ... k ... la_r_h,_a ... k--
e ıubeye müra· mahallesi K6ıeli ıokatında 

kında kanuni muamelenin S-2 numaralı hanede Bay-
tatbik oluaacajı illa olunur ram kalfa 

.. TROYBURG,, vapuru 10 
eylülde bekleniyor, Anvers, 

Roterdam ve Hambur~ için ı 

yük alacalc-tır. ı 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Birleşik Amerikaya doğru 

seferler 
"EXECUTIVE., vapuru 19 

eylülde bekleniyor. 
"EXILONA,, vapuru 30 

eylülde bekleniyor. 
TUNA DOGRU SEFERLER 

.. A TID,, motörü 27 ağus
tosta be~leniyor, Belgrad, No· 
visaad, Komarno, Budapeşte, 
Bratislava Viyana ve Linz 
için yük alacak. 

" AMAL ,, nıotörü 6 ey
JüJde bekleniyor, BeJgrad, 
Novisaad, Komarno, Buda
peşte, Bratislava. Viyana ve 
Vnz için yük alacak. 

"DUNA., motörü 15 ey
lülde beki.eniyor, Belgrad, 
Novisaad, Komarno, Buda· 
peıte, Bratislava, Vivana ve 
Linz için yük alacak. 

"A TID" motörü 29 ey-
lülde bekleniyor, Belgrad, 
Novisaad, Komarno, Buda-

"VINGALAND" motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
boşalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.mtzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve Iskandioavya Jimanlanna hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazıama sefer 

"SUÇEAVA,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

.. ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip l teıriniev
velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket 

edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: ilindeki hareket tarihlerindeki değişikliklerdea 

Acente mes'uliyet kabul etmez . 
Faıla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 

şirketi binası arkasında Fralelli Sperco acentahğına JDÜracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 200S - 2663 

u:mza Rnstem fotoğrafhane ve 1 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rıüıem beyin foıografhanesi, lzmirde en 

foıograf çekmekle şDhreı bulan bir san'aı ocugıdır . 

mD.şkDlpesen.t olanlar dahi, burada çekıirdikfori foıokraj
lardarı memnun kalmJ1lardır. 

H<ım~a Riütem beyin, fotoğr"aj malrem.6'i saltın "'"' 
ğazıası da muhterem m~ıerilerinin ince sevlderiP'J gl>re 
her çeşit mallan, foıograı makinelerini bul.undurma/aa. 
dır, Bir zıyarel heT ~eyi ispaıa klJfidir. 

(lzmir • Battorak caddesi, Refik 

peıte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yik alacak. 

JOHNSTON VARREN 
LiMiTED 

.-Sümer Bank-. 
.. KENMORE" vapuru 2 

eylülde bekleniyor, Liverpul, 
ve Anversten yük çıkarıp 

Burgaa, V arna, Köstence, 

Galatz ve Brıtila için yük 
alacak. 

DEN NORSKE MIDDEL -

HA VSLINJE ( D-S. T-S. 

SPANSKELINJEN ) 

"SArDINIA,, moHSrü - 27 
Eylülde bekleniyor. DIEPPE 

ve NORVEÇ limanlarına 
yük alacak 

"SAN ANDRES" motörü -

23 Birinl i T eırinde bekleni • 
yor. DIEPPE ve NORVEC 

limanlarına yük alacak. 

Gelif tarihleri ve vapur
lann isimleri herine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, . telefon 
No. 2007 - 2008 

Kelepir 
Topalb; Memdubiye ma· 

halleainin Hacı Ali efendi 
caddesinde bir hane sabhk
br. Bu baaenin maazaruı 
gilzeldir. lıtiyenler idareye 
mlrac:aat etalaler. 

Fabrikaları mamulatı 

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

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kunduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazarr 
lzmir şubesinde bulursunuz 

Taze temiz ucuz 
iia..: 

Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Başturak No: 37 



29 Ağustos 935 

Papanastasyu, Amerika'dan Cumurluğu mOdataa i~in kOlliyetli miktarda para getiriyor 

isyan teşebbüsleri akim bırakıldı, Gi
rid menıurlarina vazifeleri iade edildi 
Halkı hükumet aleyhine fışkırtan, Liberal partisinin müfrit mensup· 

)arıdır. Buna rağmen hükônıet bntnn tedbirleri almış bulunuyor 
f stanbul 29 ( Özel)- Atinadnn haber veriliyor : <liğer memurlar, tekrar işe başlattırılmışlardır. Hnku· 
Girid'dc ve i\takedonyanın bazı yerlerinde gôrOlen metin bu hareketi, Girid adasında iyi bir tesir bırak· 

isyan hareketleri, derhal bastırılmıştll". Halkı, hilkO.· mıştır. 
mele karşı tahrik edenler, Liberal partisinin milfrit Istanbul 29 (Özel)- Çiftçi partisi başkanı M. Pa· 
mensuplarıdır. HnkO.met, bu gibilerin faaliyetini tesir· 
siz bırakmak için her tOrln tedbirleri almış bulunu· panastasyu, Eylnlnn ilk haftasında Yunanistana dôn· 
yoı· . mnş bulunacaktır. Papanastasyu, cumurluk lehine ya· 

Jstanbul 29 (Özel) - l Mart isyanından sonra Gi· pılacak olan propagandalarda sarfedilmek Ozere Ame· 
rid'de \'azifelerinden çıkarılmış olan Jandarmalarla rikadan ônemli miktarda para getirecektir. 

1 ............ . 
t Çek ordusu 30 Ağustos nasıl 

kutlulanacak 
Cehalet ynznnden feci 

l{arpatlarda ma· 
nevralara basladı 

-Baştarafı birinci sahifede -
B) llbaylık, şarbayhk, halk 

partisi ve diğer aivil kurallar 
ıaat 8,20 · 8,30 arasında ko
mutanlıkta tebrik merasimi 
yapacaklardır. ' ~~~--------~~-60 hin kişilik bir ordu, 80 kilomet· 

relik bir sahada tatbikat yapıyor 
lstanbul 29 (Özel)- Çekos· ile konuşmuştur. Manevraları 

Jovakya ordusunun 60 bin Fransız ve Rus ateşemiliter-
K ı leri de takib ediyor. Manev· 

kişilik bir kısmı, arpat ar· ralar 80 kilometre üzerindeki 
da manevralara başlamıştır. sabada cereyan ediyor. 
Harbiye bakanı Maşik, tay- Manevraların cereyan ettiği 
yare ile manevra alanına git· saha, nakliyat ve harekit 
miş ve Rus hey'eti baıkanı için en müıkil bir yerdir. 

~~~~~---.-.~·------~~~~~ 

Terli Listesi 

Kahraman komutanla
rımızı kutlularız 

C) Saat 9 da komutan 
Atatürk heykeli meydanına 
gelecek ve kıtaları yoklama
dan sonra istiklal marşı ile 
törene başlanacaktır. 

D) Zevalde 21 parça top 
atılacaktır. 

2 - Geceleyin Konak, Cu
muriyet meydanı, Kemer 
caddesi, lımetpaşa bulvarı, 
Aakeri hastane istikametle
rinde ve denizde askeri 
fener alayları tertib oluna
caktır. 

3 - Saygın halkımız tö· 
renleri görmekle büyük bir 
haz duyacaktır. 

Bütün buyurmanlar o gün 
silindir veya melon ıapka ve 

~~~---·----~~-
k ı ı b 1 bunlara mahsus elbise ile 

Terfi eden om utan ar a su ay ar ve ilbay1ık aaıonunda hazır bu· 

süel işyarların isimlerini yazıyoruz _ıu_n_ac_a_kl_ar_dı_r. ___ _ 
zincan ) baytar tuğbay 

1 
talya'da ( A. P. ) teşkilitını Kimil ( Üsküdar ) , tabib Kahraman ordumuzu, za

ferden zafere ulaştırmış ve 
tarihimize, cihana örnek ola
cak derecede bir abide dik
miş olan fedakar komutan
larımızla subaylarımızın ve 

işyarlarımızm terfi listesi dün 
gelmiştir. Bu listeyi aynen 
aşağıya dercediyoruz: 

Yüksek rütbede terfi gö· 
ren general Tuğbaylarla 
müstahkem mevki kadrosun
daki Asubay ve süel işyarla· 
rımızm bir listesini elde ettik. 

onda görülecektir ki, iki se
neden beri Izmir müstahkem 
mevki kumandanlık vekile· 
tini büyük bir kiyasetle idare 
eden miralay Rasim de ge· 
nerallığa terfi etmiştir. Bu 
yeni generalimiz, meşrutiyet
ten biraz evvel mektepten 
çıkmış, Balkan harbında bu
lunmuş, genel savaşta Kaf
kas cephesinde çarpışmııtır. 

335 yılında ve May111n bi· 
rinci günü Salihli'de milli 
mficadele teşkilatında memur 
edilerek düşmana ilk kurşu- , 
nu atan müfrezeyi hazırlamış, 
Ödemiş, Kula ve Alaşehir 
mevki kumandalıklarını yap· 
mıştır. 

Muralardaki gayretini ve 
muvaffakiyetini çekemiyen 
Çerkes Etem, kendisini ölüm 
cezasına çarptırmak bile is· 
temiştir. 336 senesinde An· 

kurmuı ve bu teıkilltı tuğbay A. Suphi (Beıiktaı) 
büyük taarruzun baılangıcı· tabib tuğbay Raif (K.paıa), 
na kRdar idare etmiıtir. baytar tuğbay .(N. Mercan), 

Büyük taarruzda da 6 cı 
piyade fırkasının topçü ku- süvari tuğbay Ferhat ( Da· 
mandanlığını yapmıı ve bil- vutpaıa), tuğbay Tevfik (Er· 
fiil lzmir'in işgaline kadar zurum), tuğbay Osman Nuri 
yapılan müsaade ve taarruz· (lvraniye), TOP. tuğbay M. 
lara iıtirak etmiştir. lstirdad Nusret (Erzurum), tuğbay 
hakkında İzmir'de kurulan A. Tevfik (Manastır), tuğ· 
fevkalade askeri divanıharb bay Raıım (Kula) Tuğgene-
reisliğini yapmış, daha ıonıa ralhğa, DZ. tuğbay Şükrü 
liyakati do)ayısile topçu za- (Tirebolu) tuğ amiralığa, 
bitleri atış mektebine geti· kor general Kazım (lzmir) 
rilmiıtir. Alay kumandanlık orgenerallığa, kurmay binba· 
stajını Kars'ta, liva stajını şı H. Ekrem (Üsküdar) kur• 
izmit'te yapmıştır. may yarbaylığa, P. yarbay 

I.istc : A. Naci ( Sivas ) al· 
Tümgeneral Ömer Halis bayhğa, piyade yllzbaşı 

(Erzincan), tümgeneral Sabit muzaffer Kemal ( Erzurum ) 
(Çarşamba), tümgeneral Mus- binbaıılığa, piyade yüzbaşı 
tafa Galip ( lnebolu), tümge· Abdurrahman (İstanbul) bin 
neral Mümtaz (Sultanahmed) batıhğa. 
korgtneralhğa; baytar tuğ- Piyade asteğmen Muzaf-
general Saadettin ( Maçka ) fer (lstanbul) teğmenliğe, 
tümgeneralhğa, tuğgeneral piyade asteğmen Necati (ls
tabib Mazlum (Selioik) tüm- tanbul) teğmenliğe, topçu 
generalhğa, tuğbay Yusuf binbaşı Nazmi (Boıcaada) 
Ziya (Erzurum), tuğbay Meh· topçu yarbaylığına, topçu 
med Nuri (Selinik), tuğbay yüzbaıı Hikmet (Eyyüp) topçu 
bay Cemil Tahir ( Erdene), binbaşılığıoa, topçu yüzbaıı 
tuğbay Muharrem Mazlum Sabri (Erzincan) topçu bin· 
(Kalkandelen), tuğbay ishak başılığı!;'•· topçu asteğmen 
Avni (Harput) , tuğbay M. Fikret (lstanbul), topçu aı· 
Kemal ( Erzincan ) tuğbay teğmen Necmi (Diyarıbekir), 
Abdurrahman ( Mudanya ) , topçu asteğmen Raıit (Er
eczacı tuibay E. Sabri (Er· zurum), topçu aıtetmen Ki· 

bir cinayet 
-Baştarafı 1 inci sahifede -
olduğu halde eve dönmeme
si Yanık köyde heyecan 
uyandırmış ve zabıtaya mü
racaat edilerek hep birlikte 
Hilıeyini aramağa başlamış· 

lardır. 
Ertesi gün sabahleyin za

vallı yavrunun cesedi parça 
parça olduğu hdlde bulun· 
muş ve yapılan tahkikat ne
ticesinde cinayeti işliyenler 
meydana çıkarılmış ve der· 
hal yakalanmışlardır. 

Cahil katiller ıuçlarını iti
raf etmiılerdir. Bu iğrenç 
vaka Menemen dolayında 
nefret ve teessür uyandır· 
mıştır. 

Dilencilik 
Çok ayıb bir şeydir 

Alsancak'ta Mesudiye cad· 
desinde evlerin kapılarını 
çalarak dilencilik yapan Is
mail oğlu lbrahim zabıtacıt 
yakalanmış üzeri arandığı 
zaman85 yaprak kaçak si· 
garaklğıdı çıkmııtır. Kaçakçı 
dilenci adliyeye teslim edil
miıtir. 

zım (Sinop), topçu asteğmen 

Cevdet (Edirne), topçu as
teğmen Sami (Ankara), topçu 
asteğmen Suavi (Niyazi), 
topçu asteğmen Cezmi (Is
tan bul) teğmenliğe, istihkim 
yUzbaıı Ali Rıza (Florina) 
binbaıılığa, iıtihkim asteğ· 
men Nizamettin (lstanbul) 
teğmenliğe, tabip yüzbaıı 
Kemalettin (lstanbul) binba
şılığa, levazım yüzbaşı lbra
him Etem (Kç. M. Paşa) 
binbaıılığa, altıncı sınıf he-

sap memuru Mahmud Ce
mil (Bandırma) 5 nci sınıf 
hesap memurluğuna, 6 ncı 
sınıf tüf ekçi ustası Seyid Ali 
(Van) 5 inci sınıf tüfekçiliğe, 
6 ıncı sınıf kamacı ustası 
Nafız Mebmed (İstanbul) 5 
inci sınıf kamacıhğa, 7 inci 
sınıf makinit Şevket 6 ncı 
sınıf makinisliğe, 7 inci sınıf 

motör memuru M. İsmail 6 
ncı sınıf makinistliğe, istih
kim binbaıı Tevfik (İstanbul) 
yarbaylığa, 6 ncı sınıf imam 
M. Mehmed (Demirci) 5 nci 
sınıf imamlığa, piyade bin· 
batı Ihsan (Erzurum) yarbay• 
hğa, deniz binbaıııı Remzi 
Ali yarbaylıia, deniz leva
zım tetmeni Aziz (Mardin) 
ytııbaıılıta, 

iki memur 
lşten uzaklaştırıldı 
lstanbul - Finans bakanı 

Fuad Ağralı, maliye şube
lerinde tetkikat yapmakta· 
dır. Bakan; halkın işlerini 
sürüncemede bırakan iki 
maliye memurunun vazifesine 
son vermiştir. 

Fındık 
Pi yasası yn kseli yor 

lstanbul - Fındık ürünü
müz bu yıl çok bereketlidir. 
Avrupa'dan vaki talepler 
üzerine piyasa yükselmeğe 

başlamıştır. 

Hayırsız evlat 
Kemerde Kardeşler soka· 

ğında oturan Hamid oğlu 
Cafer, annesini yumrukla 
fena halde dövmüş, k11dının 
feryadına yetişenler Cafer'i 
yakalamışlardır. 

İzmir ikinci icra m. 
Balçovada orta mahallede 

oturur iken halen ikametgi
hı meçhül bulunan Muharrem 
ve Didar taraflarına Hayım 
kapuyaya borçlu Balçovada 
mukim küçük ahmed borcuna 
mukabil uhdesinde kayıtlı 
olan balçovada vaki bahçesi 
açık artırmıya çıkarılmıştır. 
Birinci artırma 30-9-935 ta-
rihine müsadif pazartesi günü 
saat 11 de ve ikinci artırma 
da 15 teşrini evvel 935 tari
hine mUsadüf sah günü saat 
11 de yapılacağından hisse
dar olmanız hesabile ve ad
resinizde meçhul olduğundan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

lzmir birinci icra memur· 
luğundan : 935-2219 
Cıhada borçlu Tabirin Mem· 
duhiye mahallesinin Hcıali 
efendi caddesinde şarkan 
Habibe ve Müberra tarlası 
garben tek bıyıklı Ali vere· 
sesi tarlası şimalen Tatar lb· 
rahim hanesi cenuben umumi 
yol ile çevrili 454,80 metre 
murabbaı 90 lira değerinde· 
ki arsası açık arttırma yolu 
ile satılacaktır. Şartname 15· 
9-935 ten itibaren aç•ktır. 
1- ilk artbrma 1-10-935 

tarihine rastlıyan Sah günü 
aaat 11 de yapılacak ve mu· 
hammen kıymetin yilzde 75 
ini bulmadığı takdirde 15 giln 
daha uzatılarak.ikinci arttır
ması 16·10-935 tarihine rast· 
byan Çarşamba\ günü ayni 
aaatta yapılacali tır. 

2 - Taliplerin yüzde 7,5 
teminat akçeleri veya milli 
bir bankanın kefalet mek-
tubunu ibraz etmeleri. 

3 - Satış peşin para iledir 

4 .Sa~ 

Bir Ingiliz gazetesiııi0 

fikri 
-Baştarafı 2inci saJıif etle "' 
gibi müthiş surette silibl•~~ 
mış bulunan ulusları tıbrı 
edip onları hiçbir uzlat11>•Y' 
veya şarta riayet etıoeYe 

Yor· 
yanaşmaktan uzaklaştır• 
Keza bu kabil bir mod•~~ 
le ulusların mevıuub• . 
memlekete karşı ancak 9 oı· 

niyetlerioi körükliyor. d•Jı 
Böyle bir müdahale, fıY e 

olacak rerde, bilakis Çiol 't· 
Habeşistan gibi zaif ~e' ~11 
lere zarar veriyor; zır• dı 
müdahalede bulunulaı•••Y 
ve bizim hakiki veys 

1110
: 

hayyel desteğimizi arkalı~~ 
da hissetmeselerdi, bu ;,. 
devlet şüphesiz ki h•51~ 

1
. 

rile çabucak uzlaşmak ıc 
bına uyacaklardı . ._.,-/ 

r· 
lımir ikinci icra aıe 11111 

luğundan: ~· 
T b. d' .. , ıe 
emamı ın ye ı yu ,. 

sen beş lira kıymeti aıub• dl 
meneli lzmir'de Bılç0''bif 
7812 metre murabba•. ~ede' 
kule tarla ilin tarıbıO çı~ 
itibaren30gün müddetle 1 

_.. 

1 be• .. 
arttırmaya konmak a 8,ı· 
ber keza yine lzmir'de b' 

ur• 
çovada 4136 metre 111 t•' 
baı eıcari müsmireleri "~ 
mamı 765 lira tarlaouıl bllli 
sehim itibarile 3276 ıe re' 
dahi tarihi ilandan itib• .,ı· 
30 gün müddetle açık 
tırmıya konmuıtur. .o-9P 

Birinci açık arttırm•3! it'' 
tarihinde saat 11 de. 

1 .,o· 
de yapılacak, kıyme~ı . IJOI• 
ha mm enenin yüzde 7~ 1~1 ,çı• 
madığı takdirde ikıoCI.~ 
arttırmıya ~konarak ~.935 
açık arttırma dahi tS·ld it'' 
tarihinde saat 11 de 'ti' 
de yapılacaktır. Hakl•'\p0· 
pu sicilile sabit oJmır•0di~ 
tekli alacaklılar ~le. k b~ 
alakadarların ve ırtıf• fi 
sahiplerinin bu baklatl:,ff 
bu hususla faiz ve JIJI ,,.~ 
dair olan iddialarını e içil' 
müsbitelerile yirmi gO~ 1.,J 
de daireye bildirmeJer•.ciJil' 

u •• J , 
halde hakları tap b•P~ 
sabit olmadıkça ıatıf bati' 
linin paylaşmaıınd•0 fııl' 
kalacakları ve dab• ... 'J 
malumat iıtiyenler bu 

1
1 il' t 

r1J•' . 
olan 934-1308 Dil fC~ 
irae ve izahatı JazırlJC 5.9.9 
leceği gibi ve daireyel tırd'' 
tarihinde açılan açık •',bil'' 
şartnamesini dahi okUY 

-
c_e_k_le_r_i _il_i_n _o_l_un-:u~r_. ~O~ 

J ·ı 20 ,ı; 
rakı müıbite erı e ,tJ• 
içinde daireye milr•~:o b'' 
aksi halde paylatrlJa ~ 
riç bırakılacaktır. t ,ı..-• 

5 - Fazla malur1J• do•f' 
iıtiyenlerin 35.22~9 ıoO''' 

d . oıııe 
4 - Bu gayri menkulde numarasile aıre 

bir hak iddia edenlerin ev- caatları ilin oluour· JJ: 

telliliye alıcıya aittir. 

lzmir milli emlak müdorJüğOJJde 
· ouıo•- ~ 

Reşadiye tramvay caddesinde 807 kapu 947 t~J e ar•• 
ralı 204. 24 metre murabbaı metbah f o7 t•j sr; 

ikinci karantina iskele caddesinde 117 kapu 1 ar•' 11,o 
numaralı kahvehane ma• 1 

Alsancak küpeci oğlu sokağında 104 numa!alı e:,,Jı ıS40 
Turan menemen caddesinde 73 eski 246 taJ nuoıbaoe ıı510 

kabfe ;, 

560 Karşıyaka meydan sokağında 7 ~umaralı ev 11,Jı 
Karşıyaka bahariye tasvir sokağında 24 audl ,,,a 

157,80 metre murabb'i70,7S ııO 
Bornova bedava sokağında 7,6 numaralı 1r•' ııoO 

metre osO 
Bayraklı bornova caddesinde 36 numaralı ev ··1ıklll 1 ,r;J 
Gaziler kemer caddesinde 190,198 numaralı dul b•o' P'" 
Bornava beyler sokağında 40eski 40 yeni numara~ pefİ1' ,_,, 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetl~~-93S P',..;Jli 

veya gayri mübadil bonosile ödenmek üzer~ 2 .-•~ı 
teai günü saat 15 de satılacaktır. TaliplerıD 

2
; 7 

emlik mUdllriyetine müracaatları. 16· 


