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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

20 iLK TEŞRiN - PAZAR 
GENEL NuFUS SAYIMI 

'M ~ . ..Jr;: DOCRU CE" AP VERELİM 
- mi'i Sayımın ne ıüel, ne f inam:ıl rn nede özel 

bir nokt:ısı yok.tor. D•)ğru eôyliyenler bu yüz. 
den hiç bir zarara uğramıyaca\.lardır. Dogru 
'öylemiyenler ancak ilme, de\·leıe çok büyük 
kötülük eııni~ olurlar. Başvekalet 

İsıatistik umum müdürlüğü 
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cum etmiş ve ltalyan'lara telefat ver
dirmiştir, Italya aleyhine zorlama ted
birleri hemen haşlıyor, bir ln~iliz -

ltalyan harhından korliuluyor 
lstanbul 17 (özel) - ltalya ile Iogiltere arasındaki siyasal durum, gittikçe fooalaşmaktadır. logiltere'niıı 
lllQslar kurumunda ileri snrdnğn tez italya'ca kabul edilmedi~i taktirde logiltere'uio Akdenizde çok geniş 
~e ltalya'yı serfuru ettirecek derecede tedbir alacağı Cenevre'den haber veriliyor. 
~lstanbul 17 (özel) - Cenevre' den haber veriliyor; ltalya aleyhine tatbik olunacak zorlama tedhirlerinin 
enıan başlaması için 52 devlet harekete gelmiştir • 
. ltalya'nın bu tedbirlerden sonra karşılaşacağı durum, çok müşküldür. Bu sebeple ltalya siyasal çevenle· 

l'.itade ciddi bir endişe baş göstermiştir. 
'8tanbul 17 (özel) - Londra'dan haber · veriliyor: Habeş ordularmm mnhim bir kısmı, Azmaraya hücum 
~lllişlerdir. Geceleyin vukuh~lau bir müsad.-mede her iki taraftan önemli zayiat olmuştur. Italyanlarm hı· 

l~hkları yaralı askerlerin, sabah~ kadar canavarlar tarafından parçalanmış olduğu görftlmüştftr. 

lalyan'lar: lngiltere bize hücum ede• Atioada :arpışmalar oldu 

ek, uluslar kurumunun dikkat naza- Yunan~standa as-
t-ını çekmek zamanı geldi, diyorlar kerlı~.-~8 ay 

~•bul 17 (Özel) - Ce- ' . -. dırlar. Bu kuvvetler Raı Kralın mOşavirliğine Mostreyt atan· 
1'-ı den haber veriliyor: Seyum ve Habet veliabtı mıQtır. Dünkü kabinede konufiiımalar S: 1• aleyhine alınması ordularının arkasında kuv- 't' v 

~t~?bralan zorlama ted- vetli bir miizaheret orduıu lıtanbul 17 (Özel)- Atina· altında toplanmıı ve 6nemli 
~llın tatbikine heman halinde tazzuv etm~ktedir. dan haber veriliyor : Kabine konuşmalarda bulunmuıtur. 
1) ~ lllaıı, dün akıam saat Bununla beraber en ileri- başvekil ve Kral naibi ge· Bu toplantıda Yunaniıtanın 
~.taç~kta toplanan tali de buluniln Makalla civarın· neral Kondilia'in başkanlığı - Devamı dördılnca sahifede 
~t11in kararı iktirasın· da yer alan bu ordular ta· ______ ...,;...._....-, ________ ....__ 

\il '· Bu karar, bütün arruza geçer gibi gözükme- '"'RI ' .., • 1
• 

,. :zontar tarafından tas· mektedir. Şimal cephesinde· 
~· llliıtir. Buna nazaran ki Habeı hareketleri Italyan 
\ ..,.,'~ gönderilecek silih ordularının cenahları üzeri· 
' hinımat, her nerede ne ufak liücumlere ve ıii-
~'-'aa ve herhangi bir zülme hareketlerine inhisar 
~tlcet tarafından gön- etmektedir. Bu tabyanın ne· 
~it gönderilsin, derhal ticesi olarak yeni bir genel 

L tre olunacaktır. Italyan ilerleyişinin geçikti-
"'t rileceği muhakkak gibidir. 
S'11buı 17 (Özel) - Bu Ogaden'de Geralugabinin 
,~~e baıhyacak olan Cenubi garbisinde bulunan 
~ ıl bir taarruz sonu· ve miktar itibuile çok önem· 
!\i, .. Habeıler, Akıum li olan Habeş ordusunun 
~-~ ••tirdat etmeğe mu- amacı, cenup ltalyaa ordu· 
~dt olacakları ve bu sunun ilerleyişinin önüne 
~~~ b&yiik fedakirlıklar geçmektir. ltalyan tayyare 
·"iı il karar verdikleri, kuvvetleri bugün de faaliyet· 
•\iıi; Ababa'dan haber lerine devamla Habeı karar· 
~r. giblarını bombardıman et· 

il ~f ~~ ".\baba, 16 (A.A) - mişler ve yeniden Cibuti de· 
, ~ D •i•nıından: Reami miryolu llzeriode uçuılar yap· 

~•hafilinde, Ogaden mışlardır. Royterin Adiı·A· 
de umumi taarruza Aksum şehrinden bir görünüş baba aytarı bugiln de yeni· 
• İçia emir verildiji olmadığı ıCSyleniyor. . ı Habeı'Jer timal cephesinde den birkaç bin muharibin 

---·-· 1aaberleria doJru Adil-Ababı, 16 (A.A) - bllylik tıbtidat yapmakta· blk6met merkeıiDe reldijini 

bildirmektedir. 
Londra 16 (A.A) - Libya· 

daki ltalyan kuvvetleri, şimdi 
d6rt farkadaa mlltqekkilclir. 

_,,·. ~ 
donanması 

Dolaşan bir ıayiaya göre, 
genel vali mareşal Balbo, 
baıka bir vazifeye tayia edi· 

• lJeromı 4 R<.-Ü lflhi/etle· 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 17 Birinci Tepin 9S5 ,-

EYJlll111111111Ullllllllllllll1111111111111111111111111111111111111Hllllll 1HllllllllllllllllllllUllll~ ( Deyli . Telgraf ) gazetesinin cephe muhabiri ne yazıyor 

1 Zabıta Romanı . i Habeş imparatoru, bu ayın 23 nde 
iBeyaz Papağanın§ Ausse cephesine gidecektir 
~ı1-ıo.935 l''t~;~:.i.= !~~: .. ~~~L SIRRli Habeş ordusunun topları az, fak-;.t ç~k milessirdir. Uykusuzluk, ltalyB

11 

iiillllltHllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllira ordusunu bitiriyor, çeteler, l tal ya o 'la r ı meşgul ecl i yor . 
(DeyJi Telgraf) gazetesinin Italyanlar; bi~kaç ~ıl e~- malü~~ta göre ~abeşle~, bu kete geç~ek için yapbkl:k Deyerek telebhuf etti. 

Boni, madamını haklı gör
dü ve derhal cevap verdi: 

- Sakın korkmayınız ma· 
dam, ben sizin yardımınıza 
muhtacım, siz olmasaydınız. 
Ben bir şey yapamazdım. Bu 
itibarla hiç bir zaman sizin 
zararınızı istemem. Şimdi siz 
bana söyleyin; Haziranın 

birinci veya ikinci günü Se
vie'nin Hamilton'da olub 
olmadığını tayin edebilir 
misiniz? 

- Evet, evet, Sevie, Ha· 
miltona geldiği dakikadan 
kendisine pansiyonumu ter· 
ketmesini ihtar ettiğim da
kikaya kadar burada idi. 
Bunu vesika ile de isbat 
edebilirim. 

Madam Pontes, bu sözleri 
söyledikten sonra yazıhane
sinin çekmecelerinden birini 
çekti ve bir pusula çıkara· 
rak: 

- Kiracılardan her para 
aldıkca buraya kaydediyo· 
rum. Sevie bana, Haziranda 
kira ve yemek bedeli olarak 
15 dolar vermiştir. Bu para 
alelhesab verilmişti, sefil 
adam, iki haftalıkta borç 
bırakarak kaçtı .. 
Madamın bu kızğınlığı, 

Boninin hoşuna gitti ve gül
meğe başladı. Sevie, metbu 
senaya Jiyık bir adam 
değildi. Fakat buna rağmen 
Boni onu katil add'etmiyor
du. Bununla brraber bildiği 
şeyler hakkında madam Pon
tes'e hiçbirşey söylememeği 
İsa betli bir hareket telakki 
ediyordu. Boni, mübahasayı 

başka bir mecraya dökmek 
istediği için : 

- Ne güzel yazıhaneniz 
var madam . 

Dedi. Madam tekrar bir 
( ah 1 ) çekti ve sonra : 

- Birkaç sene varki, ye
niden en ufak birşey almak 
iktidarında değilim. Bu ma· 
sayı kendi kendime hediye 
etmişimdir.' Eski masayıMüs· 
yü Maknusun odasına koy
dum. 

Boni heman sordu: Bu 
masanın gizli bir çekmecesi 
var mıdır?. 

- Böyle, zabıta merke
zinde Jif eder gibi söz söy
Jemiyiniz, Allib aşkına böyle 
bir şey tasavvur olunabilir 
mi? Ne ise, şimdi kimseler 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markah az kullanılmış bir 
..,otör satıbktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 
, 

Mevlôd 
Önümilzdeki cuma günü 

öğle namazından sonra şe
bid tayyareci yüzbaıı Ali
eddin için Ömer sesli ve 
rüfekası tarafından Hisar 
camiinde mevliid şerif oku
tacağız. Dindaşlarımızın gel
melerini rica ederim. 

Şehid Alieddinin eşi 

l\IELEK 

yokken yapacağınızı yapın 

bende iş görebileyim. ltalyan cephesindeki muha- vel Assab • Desıye şımendı· havahnın muhtehf yerlerınde rı teşebbuslerde muvaff 
biri, gazetesine ikinci mek· ferinin linıası için Habeş külliyetli mühimmat~ depo· olamamışlardır. I• 
tubu göndermiştir. Afrika hilkümetinden müsaade al· ları tesis etmiıler ve kolayca Adigrad civarındaki it• 

Dedi. Madamın gazaph 
nazarları, odadan çıkıncaya 
kadar Booi'yi takib etmişti. 

16 nci fasıl 
harbı hakkında görünüşe da~ dıklars gUndenberi bu ova· nakliyat yapılabilecek şose· yan orduları, daimi sure~ 

yanan bir çok haberleri ihtiva da askert incelemeler yap~ ler açmıılardır . müteyakkız bir halde bul~. 
etmesi itibarile önemli gör· mışlar ve ovanın süel öne· ltalyanların timal cephe· mak mecburiyetinde ol~O,. 
düğümüz bu mektubu ter· mini, şimendifer memuru ve sinde pek geç esaslı hare• larsndao, efrat ve za~ıt ~ 
cüme ve aynen aşağıya ya~ mühendis namı altında gön· kete geçecekleri söyleniyor. uykusuzdur. Bu hal, bırÇ:, 
zıyoruz: derdikleri erkinı harplar Zira ltalyan erkanı harbiyesi kimselerin hastalanmasıo• t• 

Boni'oin anahtarlara ihti· 
yacı yoktu, zira kP.ndisi, 
herhangi bir odayı istediği 
anda açabilecek alete ma• 
likti, bununla beraber bunu 
madama hissettirmemek ve 
ayni zamanda onun tasarruf 
hakkına tecavüz etmiş ol· 
mamak için kendisinden 
anahtar istemişti. Boni, 
Evveli Davund'un odasına 
girdi. Niyeti, adam akıllı bir 
araştırmada bulunmaktı. O· 
daya girince, bir kerre her 
tarafa bir göz gezdirdi. Bir 
an içinde, eşyayı karıştırmı· 
yacağına ve odada araştır· 

mılar yapıldığını gösterecek 
hiç bir iz bırakmıyacağına 

dair madam Pontese verdiği 

teminatı hatırladı. 
GençDedektif evvela büyük 

bir ihtimamla Davund'un 
dolapta asılı elbiselerini tet· 
kike başladı. Ceketlerdeki 
terzi firmaları, dikkatle sö-
külmüştü! Bu nokta, Davun· 
dun şüpheli bir adam 
olduğu isbat etmeğe kafi 
idi. Çekmecelerde Davun
d'un el ' yazısını göstere
cek hiç bir kiğıd mev
cud değildi. Kora Parker'in 
ifadesinde beyan ettiği veç· 
hile elbise dolabının arkasın
daki kapıdan madam Hon
hardın odasma girilebilirdi. 
Davund'dan önce bu odada 
Sevienin oturduiu göz önü
ne getirilirse, cinayetin, Da
vundla Sevie arasında tertip 
edilmiş olduğuna şüphe kal
mazdı. 

Boni, biraz daha araştırma· 
larda bulundu, fakat Davun· 
du sureti kat'iyede ve sara
hatla itham edecek bir ip 
ucu elde edemedi. Bu sırada 

dışardan bir ses duydu : 
- Müsyü Donti 1 bu ses, 

hizmetçi kızının sesi idi. 

"İtalyan'larm, Habeş'lerle vasıtasile tesbit eylemişltrdi. bu cephenin arkası temin vücuttan düımesini intaç~ 
şimdiye kadar yapmış olduk· Italyanların bu istikamette edilmeden ileri harekat yapıl· mektedir. Habeıler, ikide 
ları muharebeler, fen nok- yapacakları harekat, üç mak- maması lizımgeleceği kana· dağınık bir halde gece ~ 
tai nazarından önemli ma· sada istinat etmektedir : E- atindedir. Şimdilik, ltalyan· kınları verdiklerinden,ItalY~. 
hiyeti haiz değildir. Asıl ritreyi Somaliye bağlamak. tarın matmah nazarı, Taka· ordusunun ralıat yüzü ı' 
harb, İtalyan orduları biraz Habeşlerin Cibuti yoluyle za cephesidir. Buradan Ma· meıiae imkin yoktur. cbİ' 
daha ilerledikten ve Habeş- denizle olan alakalarını kes· kalaya kadar umumi bir Italyan ordularının te 111,ı 
lerin istedikleri noktaya gel- mek ve Adis • Ababayı taz- hizmet yapılması, esas itiba· z~tı, son ~erece mUke~ 10 

dikten sonra olacaktır. yik altında bırakmak • rile takarrur etmiştir. bar haldedır. Buna r•lf':us, 
Habeşlerin hareket nokta- Habeşler bunu anladıkları Söylendiğine göre, birinci yapılan hareket (ve taar Jd' 

ları hakkında elde edilen için bu havalide iki bilyük Teşrinin sonlarına doğru tarda, bu ordunun fevk•
1 'f 

malumat şudur: ordu tabşid eylemektedirler. Afrika'nın bütün cephele· müsbet neticeler elde etti el 
Habeş ordusu erkanı har· Bu ordular; (Aussa) sultanı· rinde genel ve mütekabil görülmemektedir. Saati•' • 

biyesi, taarruz için üç cep- nın oğlu Mikael Yayo ile taarruzlar yapılacaktır. Süel ateş, saçan ltalyan t;~. 
he teıbit etmiştir. Birinci, Haile Selisiyenin oğlu (As- çevenlerde hakim olan ka· ları. bazen akşama r 
cephe, Maremb nehri boyu·n- fau Onessen) taraflarından naat, Habeş ordularının, son dar uçuılar yaparak c~,o 
dadır. Bu cephe, Ras Kassa· idare edilmektedir. derece dikkate değer hare· heyi bombardıman e 'fP' 
nın kumandassndadır. Ras Habeş ordusunun en iyi ketler yapacaklıuı ve düş· İtalyan tayyareleri, aıilbi ~· 
Kassa'nın emrinde, Habeşis· talim edilmiş askeri ve usta mans müşkül mevkie düşü· mat ve bomba israf etoıe ,. 
tan'da çok cesur olmakla subayları, bu cephededir. recekleri merkezindedir. ten başka bir şey y•P1~0• 
şöhret kazanmış ol..n Ras Habeş erkinı harbiyesi, bu İtalyan orduları Adigra· maktadır. Zira Habeş 0

;,,;, 

Seyyum'da bulunmaktadır. cepheye çok önem verdiği tın cenubu şarkisinde büyük ları, tahaffuz edecek yer bO 
Ras Seyyum, kumandasın· için, bizzat imparator Haile zorluklar maruz kalmakta· çok iyi bilmekte ve fi' 

daki ordu ile tam ltalyan· d ı b t d 1 adireo Selbe'nin, birinci Teşrinin ır ar. se ep en o ayı n 
)arın kar•ısındaki mevkileri ı ı ı Ad' d ı · t w ktadırlat• "' 23 ncü günü bu cepheye ta yan ar, ıgra ı e e yıa a ugramama ·L!lı"' 
tutmuş bulunmaktal ve Hal- · d'kt ·ı · h Dev 4 ·nca ıahiı--

~::o k~:a ~::::.:;~:~~~~.:~Ç· ~·~=~:~. her i:ı~ın:rduya~mka:: ~;l;I;; 11;11 ll~~l;~~~:ıll;l~;;lllll~~~;llllll~llllll;;l llll;lllllllllllllllllll"' 
Avos nehiri civan, Ha· kuvvetle muhte&neldir. ----Izmı· r yu·. n mensucatı~ 

beşler için de çok önemli Haile Selise, bu cepheye ~ 
bir yerdir. Bu havalideki vasıl olmadan evvel muhtelif § ı~ 
geniş ovada çok mühim taraflardan 50 bine yakın ~T.. k Anonı· m şı· rke tı~ 
muharebeler için geceli giln· takviye kıtaatı daha gönde· § ur ~ 
düzlü hazırlıklar yapılmakta· rilecektir. Bundan başka. E: t . Y" M t T" k A ~ n·n eaik.•·ı il , = zmır un ensuca ı ur • v· ı 
dır. Malumdur ki 1868 Ras Cevatço nun kumanda· = ıaıa 
senesinde lngiliz orduları bu sındaki ordu da, iç taraflar· § pınardaki kumaş fabrikası mamulahndan ~ ~ 
cepheden gelmişler ve Teo· dan bu cepheye gelmek - mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, batta.o~Y: ~ 
dorun ordularını mağlüb üzere tahrik edilmiştir. ;: şal ve yO.o çorapları, bu kerre yeni açılan Bırill 6 ~ etmişlerdi. Alakadar yerlerden edinilen = kordonda Cumhuriyet meydanı civarında tS ~ 

= ·r· fi 
lzmir milli eml8k müdürlüğünden: ~numaradaki (~ark Halı Tflrk Anoniın ~: .. ı 

· · = keti) mağazasında satılmaktadır. Mezk-llr fabrı ~ 
Buca soğukkuyu caddesinde 13 eskı 11 taı no. 292,40 = dl ~ 

metre ~urabbaı ars~ 116,96 = nın metanet ve zerafet itibarile her~es~e. JJJ&l';,ı, ~ 
Buca aşağı mahalle soğukkuyu caddesınde 17 eskı - olan mamulahnı muhterem mn,terılerımıze ~ 

5-2 taj No. 283,75 ~etre murabbaı arsa 42,60 = defa daha tavsiyeyj bir vazife biliriz. . ~ 
Bostanlı şeref sokağında 204 taJ no. 221,48 metre = Perakende satış yeri Toptan satış yer• 1' B 

murabbaı arsa 22,20 = yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 şır ~ 
Birinci tepecik dar sokağında 7 no. 72,12 metre = Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. ~ 

murabbaı arsa 50 = b. d 1 ~ . . _ ıra er er ~ 
Karııyaka bostanlı tramvay .caddesınde taksım soka· = K w 1 A m Rıza 1li 

bb 50 
= uzu og u çarşı11 sı ~ 

gwlDID kötesinde 1 DO 119 metre mura aı arsa = b' d ) ' ~ · ::;: ve ıra er erı ~ 
-~---------., Karantina halil rifat paşa caddesinde 262-1 °0

• arsadan := yeni manifaturacılarda mimar ~ 
1 UaJkevİ müfrez 15 parsel numaralı 113 metre murabbaı arsa 39,55 ~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal· 1 

- Arkası var -

1 
Karantina halil rifat paşa caddesinde 262-lno. arsadan =: lar pazarı F. Kandemiroğlu lllllPllll 

ilk ve Orta tahsil müfrez 16 parsel numaralı 125 metre murabbaı arsa 43,75 iillllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Karantina halil rifat paşa caddesinde 262-lno. arsadan fdllll 

k U rsları açılıyor müfrez 17 parsel numaralı 126,25 metre murabbaı arsa 44,20 ~ .. \\\llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ••--ıJ 
Halkevinden: Htlk ders- Karantina halil rifat paşa caddesinde 262-lno. arsadan ~ ~ 

haneleri ve kurslar şube· müfrez 18 parsel numaralı 138,75 metre murabbaı arsa ·\8,60 =rr • • k H K rllt)~ 
miz, geçen yıl olduğu gi- ikinci karantina mısırlı caddesinde 1737 adadan müfrez ~ ur ava uru J.J..' ~ 
bi, bu yıl da ilk ve orta 63 parsel no. 225 metre murabbaı arsa 67,50;: • ~ 
tahsil kursları açmağa ka· ikinci karantina mısırlı caddesinde 1737 adadan müfrez ;; Bu·. yu·. k PıyangosU ~ 

65 parsel no. 512 metre murabbaı arsa 179,20 =: ~ 
rar vermiştir. KurslarArap = • ~ fırınındaki Dumlupınar ilk Birinci karantina fethiye sokağında 7-1 kapu 7 taj ;; ş· d• k d b• J kİQjyJ ~ 

DO· 172 metre murabbaı arsa 43 =- JID tye 8 ar }ll erce V ~ 
okulunda açılacaktır.Kurs- :B Birinci karantina fethiye sokağında 7-2 kapu 9 taj = ,• • ı• 1 
lara devam etmek istiyen· - zen'-'10 etmış ır no. 854,50 metre murabbaı arsa 213 := rııı • • ~ 
,~·~=~:n!~:d:t;t;:ık::7~. Birinci karantina fethiye sokağında 7-3 kapu 11 taj ~ l. inci keşide 11 ikinciteşrin 935 tedıt· ı 

no. 177 metre murabbaı arsa 44,25 ;; • dıt 1 
giderek ve birer fotoğraf Birinci karantina fethiye sokağında 7-4 kapu 13 taj = BOyOk ikramiye: 25,000 Lıra ~ 
vererek kayıtlarım yaptır- no. 233,50 metre murabbaı ars~ 58,40 ~ rrıab1' 1 
malıdırlar. Birinci karantina fethiye sokağında 7-5 kapu l!l taJ ~ Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo 1 

)>it 1 
Kursların ne zaman açı- no. 262,50 ~et.re mu~abba.ı arsa 6~,651 ikramiyelerle beheri (2p,ooo) liralık 1 

lacağı ve derslere hangi Yukarıda yazılı arsaların mulkıyetlerı peşan para ıle = ı 
saatlarda başlanacağı ay- ödenmek üzere artırmaya konulmuştur. isteklilerin 21-10-935 ~ mOkatat vardır. 
rıca ilin edilecek tir. • ~::::;::,. gUnü 18 at 1 ~. l ~e milli emlik mUd üri yet;;~ m ii · \ıııılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllUIUllllUllllUlllllllHllff lll 
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~li Rıza 
~tlcellitbanesi 

lh.! 
~"I Kavatlar çarşısı 

No. 34 

o~~ k" ·•aer ve şOre a-
limitet vapur 
acentası 

~deli Han. Birinci kor· 
Tel. 2443 

~ 'nermaa Liayn Ltd. 
!"Pooı hath: 

~AMINIAN" vapuru 16 
~ teırinde Liverpool ve 
~leadan gelip tahliyede 
it Lı~cak ve ayni zmanda 
~ci teırine kadar Li
~ 1 ve Glaıgovv için 

, .a.caktır. 
\ ::BIAN • vapura 26 
~ nde Liverpol ve 
~ladan gelip tahliyede 
l~cak ve ayni zamanda 
~ el teırine kadar Liver
s~•e Glaıgovv için yük 
~~tır. 
~hattı: 
~ CASTILIAN " vapuru 
~ li'Danımııda olup 18 
't;l i . kadar Londra ve 
'il ÇiQ yik alacakbr. 

' ARONIAN" vapuru 20 
~~ilde beklenilmekte 
aNr 'O B. teırine kadar 
~~ ve Hull için yük 

'~İtso. vapuru 15 
~ de Londra, Hull ve 
~ ea gelip tahliyede 
'\ t._ taktar. 

eraı Steam Navigation 

'
"~1> Co. Ltd. 
J_~T ANT., vapuru 30 

~~de beklenmekte 
~ !k~nci teırine kadar 
~lçı1a yllk alacakhr. 
"80 he Levante Liaie 
~FIA,, vapuru 28 B. 
\ ~' Hamburı, Bremen 
\ ı_~rıten beklenilmekte 
~ liyede bulunacaktır. 

\''1rat tarihleri ve 
ialmleri tlıerine 

..... .:.• mea'uliyet 

--------·· ---------ÖkeOrenler! Mut Tire'de 
lstanbul sabık~Alemdu 

Sıhhat Yurdu hekimlerin
den. 

DOKTOR 
Süleyman Sırrı 

Hasta kabulOne başla· 
mıştır. Akciğer Veremi 
Hava verme usulile te
davi edilir. 

Tire - Tahta Kale Geçi
di. No. 19-1 

ihtiyat zabiti 
olacaklara! 

laka (Okamentol) 

ôksftrftk şekerle- ~ 
rini tecrObe edi ~ 

ıiz •• ~ 
~ 

~ 

Ve Pnrjen ~ahapın ~ 

en tlstftn bir mfts· ~ 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 
.. VVINFRIED,, vapuru ha

len 1 imanımızda olup Roter
dam ve Hamburg için yük 
ala maktadır. 

"TROJA ,, vapuru balen 
limanımızda olup Hamburg 
ve Bremen için yük almak
tadır. 

"VVASGENVVALD,, va
puru 14 Bci. teırinde bek
leniyor, 14 Bci. teırine kadar 
Anvers, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala
caktır. 

"SOFIA,, motarn 31 Bci. 
teşrinde bekleniyor, 4 ikinci 
teırine kadar Anvers, Ro
terdam, Hamburg ve Bremcn 
için yük alacaktır . 

.. MOREA" vapuru 5 ikinci 
teırine doğru bekleniyor, 
Hamburg, Bremen Anver1· 
ten yük çıkaracaktır. 

"ANUBIS" moti5rü 11 
ikinci t'eırinde bekleniyor, 
15 ikinci teırine kadar An
ver1, Roterdam, Hamburg 
ve Bremen için yük ala
cektir. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"NORBURG" vapuru 8 
Bci. teşrinde bekleniyor, 
Anvers, t<oterdam ve Ham
burg için yük alacaktır. 
DEN ı NORSKE MIDDEL -
HAVSLINJE ( D-S. A:s. 

SP ANSKELINJEN ) 
OSLO 

"80SPHORUS" mot&rü 
23 Birin" i T eırinde beki eni -
yor, Dieppe Dllnkerk ve 
Norvec limanlarına yllk ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES-

lzmir askerlik şubesinden: 
ihtiyat zabiti yetiştirilecek 

kısa hizmetlilerden 330 do· 
ğumlu ve bunlarla muamele 
görenler ve daha evvelki 
doğumlulardan olupta muh
telif sebeplerle geri kalmıt 

olanlardan yalnız askeri yük
sek ehliyetnamesi olanlarla 
deniz sınıfına aynlmıı bulu
nanlarda dahil olduğu halde 
1 ikinci teırin 935 ihtiyat 
subay mektebinde bulunmak 
tızere sevkedileceklerinden 
25-11-935 tarihinden itiba
ren yerli ve yabancı bilumum 
kısa hizmetliler askeri yilk
sek ehliyetname hüviyet 
cüzdanı ve mektep şahadet-

hil tekeri olduğu 
ou unutmayınız. 

~~- NEVYORK 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat stırgfln 

haplannı Maruf ~ 
ee7.a depolarından 
ve eczanelerden 

arasınlar. 

nameleri beraberlerinde ol
duğu halde şubeye müra-
caatlara. 

Tam vaktinde mektepte 
bulunmıyacaklar hakkında 
kanunu muamelenin tatbik 
olunacağı ilin olunur. 

"EXMOUTH" vapuru 16 
Bci. teırinde bekleniyor, 
Nevyork için yilk alacaktır. 

"EXCELSIO R" vapuru 30 
Bci. teırinde bekleniyor, 
Nevyork için yOk alacaktır. 

SERViCE DiREKT 
DANUBIAN 

TUNA HATTI 
" ALISA" ıuotör& 12 Bci. 

teırinde bekleniyor, Belgrad, 
Noviaad, Komarno, Buda
peıte, Bratislava, Viyana ve 
Linz için yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE
ANVERS 

"EG YPTE" vapuru 20 Bci. 
teıriade bekleniyor, Anver1 
Direkt yOk alacaktır. 

.it,~ ... ~ 
2 ve 20 komprimelik ambalajlarda .. , bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan © markasını arayınız. 

16 Birlacl Tıına 9S5 

- . 
Fratelli Sperco \' apur Acenla~ı 

ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
Anvers, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanları 

için yilk alacak olan vapurlar 
"ORESTES,, vapuru 23 eylülden 30 eylüle kadar yllk 

alacaktır. 
"ACHILAS" vapuru 24 eyliilden 30 eylüle kadar ylik 

alacaktır. 

"HERCULES" vapuru 7 1 nci teırinden 12 1 nci teırine 
kadar yiik alacaktır. 

"HERMES" vapuru 21 1 nci teşrinden 26 1 nci teırine 

kadar yllk alacaktar. 
"GANYMEDES" vapuru S 2 nci teşrinden 8 2 nci teı· 

rine kadar yük alacaktır. 
Burgas, Varna ve Köstence limanları için yük alacaktır. 

"HERMES,, vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar için 
ylik alacak. 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdyaia, Oalo 

ve lskandinavya limanları için yilk alacak olan vapurlar 
" VINGALAND " vapuru 2 1 nci tşrinde bu limanlar 

için yiik alacacakbr. 
"V ASALAND" motörü 16 1 nci teşrinde buradan hare· 

ket edecektir. 
"NORDLAND" motörn 2 2 nci. teırinde buradan hare· 

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselone ve 
Cezair limanlan için yük alacak vapurlar. 

" ALBA JUL YA ,, vapuru 2 1 nci teırinde gelip ayni 
gtlnde hareket edecektir. 

"SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 
teırinde hareket edecektir. 

Yolcu ve yllk alır. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 

Doğru Anvers ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 
"LEVVANT" motörü 10 1 nci. teşrinde yük alacaktır. 
Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki deiitikliklerdea 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilit için ikinci Kordonda Tahmil ve Talıliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

ilanda yazıla tarihlerdeki değiıikliklerle navlonlardaki 
değişikliklerde acente mesuliyet kabul etmez. lstanbul ve ·r rakya 

Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000Tork lirası 

"ESPAGNE" vapuru 5 
ikinci teşrinde bekleniyor, 
Anvers, Direkt yllk ala
caktır. 

.-Sümer· Bank--
lıtanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

BAŞ DURAK 

HAMDİ N ÜZBET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz temiz ve ucuz iliç 

ve tuvalet çe,itleri &atar. 

Geliı tarihleri ve vapur
lann isimleri Ozerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

"Vapurlann isimleri, gel
me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahh&de 

DOKTOR 
Ali AgAh 

Çocuk H•ıtabldan 
M&tehauııı 

1J.inci Beyla So~ N. 68 
Telefon 3452 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesan"' kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazaı·r 
lzmir şubesinde bulursunuz 
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Romen siyasal partilerinin genel toPlantılarından ue çikacak 

Bül\:reste ikinci tesrinin 14 nde 800 
' ' hin kişi toplanmış olacalitır 

Çiftçi, ııasyonalıst ve Romeıı hristiyan partileri, üyelerini 
çağırdılar hükumet, etraflı tedbirler Almıştır 

f stanbul, 1 7 (Özel) - Bil kreşten habtr veriliyor : 
Romanya çiftçi partisi, 250 hin ki~iye baliğ olan nye
lerini. ikinci Teşrinin 14· nncü gnnn toplantaya çağır
ını~tır. Bunu gören :Nasyonalistlerde, bir toplantı yap· 
mağa karar vcrmi~lerdir. Her iki partiye mukabil bir 
hareket olmak Qzere ayni gnn toplanacak olan Ro· 

men Hristiyan partisinin, nçyilz binden fazla nyesi var· 
dır. Şu hale gôre, ikinci Teşrinin 14 ilnde DO.kreşte 
a~ağı yukarı sekizyüz bin kişi toplanacaktır. Hi1k0met 
o giln için çok geniş tedbirler almıştır. Partilerin hu 
genel toplanhlarındao ne gibi sonuçlal' husule gele· 
ceğini şimdiden tahmin etmek gnçtOr. 

~~~~~~----.. ~ ............... --~~~~~~ 
lngilteı"e, Italyanın muvafta-1 Ankara 

Eostitii~Dnde havact· 
Jık dersleri liiyetini nıeşru saymıyor Ankara 16 (A.A) - Gazi 

terbiye enstütüsü beden egi· 
tim kurulunun öğretmenleri 
havacılık sporunun önemini 
göz önünde tutarak çok ye
rinde bir karar vermişlerdir. 
Bu kararda, okulun resmi 
dersleri arasında uçak pla-

(Morning Post) gazetesi, Mussolininio zecri ted
birlere boyun eğecegini zennetmiyormuş 

Londra, 16 (A.A) - Sulhu dağını ve ancak kendisinin 
korumak için Fransa tara- tayin edeceği vakit gelince 
fıodan sarfolunan çalışma· konuşmalara başlamak te
dan bahseden Morning Post mayülünü göstereceğini yaz
gazetesi, M. Mussolini'nin maktadır. 

zecri tedbirler tehdidi kar- Bu gazete diyor ki : 
şısında eğilmiyeceğini san- - Vukuat ta bu şekilde 

----------------~ ..... -..... ~ ..... --~~~~ 
ltal ye-Habeşistan Har hı 
-B~tarafı 1 inci sahifede -
lerek yerine ordudan başka 
biri gönderilecektir. 

Milaoo 16 (A.A) - Gazete 
Del Popolo yazıyor: logilte· 

renin, ltaJyaya karşı harp et
meğe karar vermiş olduğu 
zannolunuyor. 

lngiltere bize hücum et
mek için her türlü hazırhk
larıoı yapmıştır. Şimdi hü· 
k ümetlerin dikkatlerini bu 
noktaya çevirmelerinin tam 
zamanıdır. logiltereyi, ltalya
ya k"arşı bir taarruz hazır· 
lamakta olan bir millet ola· 

rak uluslar -;osyetesine ve 
kelloğ misakını imza eden· 
lere haber vermek lazımdır. 

Popolo Ditalya, zecri ted
birler için vesile teşkil eden 
Britanya imparatorluğunun 
ltalya tarafından tehdit su
retindeki lngiliz iddiasınfn 
yerinde olmadığını vekayi 
isbat ediyor diye yazıpakta 
ve Italya, Britanya impara· 
torluğunu tehdit etmiyor, 
bilakis ltalya Tsana gölünde 
mavi Nilin ayaklarında Bri· 
tanyanın menfaatlerine ria· 
yet edecektir, demektedir. 

Ingilizler Sudan da bir ltalyan tay-
yaresini düşürdttrer, pilollar yaralı 

Kahire, 16 (A.A) - Mor· Jiz uçakları tarafından yere 
ning Post gazetesinin 'öğren· enmeğe mecbur edilmiıtir. 
diğine göre, Sudan üzerinde it 1 •1 t .1 • • 

inkişaf ediyor. lngiltere hü
kumetinin umumi hattı ha· 
reketi uluslar sosyetesi ta
rafından mühürlenecek bir 
hal sureti elde etmek arzu· 

nör, modelcilik ve paraşüt 
sporlarını da eklemeği ge
rekli görmüşlerdir. 

sundan ilham almaktadır. ln· 

giltere hükumeti ltalyanın 
Habeşistandaki muvaffaki· 

ikinci ve son sınıf okurlar 
haftada bir öğleden sonra 
Türkkuşunun uzman öğret· 

yetini meşru gösterecek bir menleri ile çalışacaklar ve 
sulbü kabul etmemeğe az· ders yılının sonunda imtiha· 
metmiştir . na gireceklerdir. 

~~-----------..--·---~--~-~---
Hollanda' da altın bolluğu, pahalılık 

Istanbul, 17 (Özel) - Amsterdam'dan haber veriliyor: 
Piyasaya muhtelif memleketlerden fazla mile.tarda altın 
gelmektedir. Bu yüzden Hollanda'da iptidai maddeler ve 
bavayici zaruriye fiatleri çok yükselmiştir. Hükumet, siyasal 
durumdan dolayı baş gösteren bu halin suiistimal edilme
mesi için tedbirler almıştır. 

Varna limanında limonları kapıştılar 
lstanbul 17 (Özel) - Italyadan limon ihracatı yapılma· 

ması yüzünden Romanya, Bulgaristan ve Rusyada limon 
fıkdanı baş göstermiştir. Geçen hafta V arna limanına Su
riye Filistinden gelen 75 bin sandık limon, bir kaç saat 
içinde satılmıştır. Bunların 30 bin sandığı Romanya için 
satın almıştır. 

Selanikte hileli bir iflas 
Istanbul 17 (Özel) - Selinikte bileli bir surette iflas 

eden Kostantin Papalyos adında bir kösele tüccarı, muh
telif tüccarları 10 milyon Drahmi zarara sokmuıtur. Hileli 

fotoğraf çekmeğe t~şebbüs a yan pı o u ı e muavını 
eden bir Italyan uçağı, lngi- hastahaneye yatırılmıştır. ____ ___,_ ___ .. - ....-t~ ...... ~-------

A J man silah r:b;ik:i°~rında faaliyet .... Dün akşa~ Çıkan iki.ne~ bas· 

müflis, derhal adliyeye verilmiştir. 

Istanbul 17 (Özel) - Paristen haber veriliyor: kımızdakı baberJerın ÖZÜ 

Alman hükümeti, hususi demir imalathanelerinde kulla

nılan ve mühimmat imaline elverişli olan muhtelif maden· 
lerin stoklarını ve ithalatını kontrol altına almış, bunlardan 
lüzum gördüğü miktarı, parasını vermek suretile müsadere 
etmeğe başlamıştır. Alman silah fabrikaları, geceli gündüz
lü işlemektedir. 

lngilizler ve akdeniz hakimiyeti 
lstanbul 17 (Özel) - lngiltere hükümeti, akdenizdeki ' 

hakimiyetini sarsacak her hangi bir kuvvete karşı koyma· . 
ğa karar vermiş bu husus için etraflı ve önemli tedbirler 
aldığı gibi, bütçeye büyük tahsisat dahi koymuştur. 

Istanbul 16 (Telefon) - 1 

Cenup hudutlarımızdan mem· 1 
leketimize giren bir mel'un 
yakalanmış ve Ankaraya 
gönderilmiştir. Bu hainin 
muhakemesi bugünlerde gö· 
rülecektir. 
§lstanbul 16 (Telefon) -

Doğu illerimizde dördüncü 

genel espekterlik tesis edi
lecektir. 

§ Istanbul, 16 (Telefon) -

' 
, 

tr A VV ARE Süu=ıemaso 
U" gördüğü ve beğendiği Filmi devam edecektir. 8 oün ısuou Jzwtrh'oto R O ç J L O 
18 Blrlnclte~rlo CUMA dao hlbareo FRANZISKA GAAL'io büyftk oôhretinl ebedtleotlreo 

ehe er s'Ô' k.S\ fi~ fPOa r eğ a0 Ayrıca FOKS "Dünya havadlelerl,, 
filim ~ ~ ~ ~ ~ ~ l\llki .. Fabrlkatôr komik 

Dikkat: Fıatlcr teoıil cdilmfotlr.30, 40, 50 kuroştur. Seans eaatlerl: HergOn 15-17-
19-21,15. Cumartesi 13-15 - 17 eeaoelarmda talebeye teoztl&th bilet vuUlr. 

, ............. s.ıo•e•m•a•d•ao .. e•on•r•a•h•c•r•e•e•m•te .. o•ıo•b•a•e,•K .. •rmom•Y••~.a.y•a•v•amp•u•r•v•a•rd•ır• ............. .. 

Yunanistanda krallığın iadesi 
münasebetile cumuriyetci • 
lerde bir teliş baılamıştır. 
Bunlardan bazı zenginler, 
Iskenderiye'ye kaçmışlardır. 

§İstanbul 16 (Telefon) -
Raı Seyum orduları Adua 

civarında ltalyanlarla yap
tıkları kanlı bir mharebede, 
ltalyanlardan 2 bin esir al
mışlardır. 

Sıhhat 

1Balık 
IYağı 

Norveçyanın halis Morina 
Balık yağıdır. 

Şerbet gibi ;çilebilir iki 
defa süzülmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

SıuuAT EzANESI 

: ............. ! ..................... ...... 
Muharriri (.'n·iren 

MtŞEL ZEVAKO - 21 - F. ŞEM .. ımotN • ... •· 
Kraliçenin vakitsiz olarak evine gel· 

• 
mesı, 

yük 
büyücü Saitano'da bil .. 
bir h;ıyret uyandırdı 

Bu aralık Brankoyanı ko · Büyücü, yalnız kahaı''' 
lundan birisi tuttu ve: kendi kendine: . 

- Haydi. Dedi. Sana ar- Kraliçe, benim efİ~1 

tık lüzum yok. ziyaret etsini Hem de b~~l'e 
Bu sözleri söyliyen Grandi gece yarısı .. Gündüzü be1P1

' 

idi. Esir: yecek kadar vakti yok 1110 

- Fakat duymıyor mu 'd"? D d' ı ı. .. e ı. } 
sun?. Kapı çalınıyor! Dedi. ( Deı:am ede~ 

.. ~:::::t. ::'·: .. :::i gi:: lngil ter~ 
kapı çalınıyor. Ben artık biç 1 ) • dd tb 
bir kimsenin evime gelmesini ta yaya şı e 
istemiyorum. Sabahın suyu nota verecek. 
mu çıktı, sanki?. 

Dedi. Istanbul 17 (Özel) -L011
' 

Bu sırada Grandi kapıya 
gitmiş ve dönmüştü. 

Saitano bili söyleniyor ve: 
- Ben misafir istemiyorum 

artık. Sakın ha kapıyı açma
yınız. Vursun, vursun ve ce
hennem olup gitsin dedi. 

Hizmetçi ; 
- f3kat dedi, gelen biz

zat Kraliçedir. 
Sihirbaz hayret ve endişe 

ile : 
- Kraliçe mi dedin?. Fa· 

kat bu saatte benden ne is· 
tiyor aceba?. Diye sordu. 

- Kendisinden ne istedi· 

ğini elbette öğrenece kıiniz. 

Ben kapıyı açmağa gidiyo
rum! 

Atina 'da çarpışma· 
lar oldu 

dra'dan haber veriliyor: ·d· 
logiltere'nin, ltalya'ya ~ . 

detli bir nota vererek ' 
beşistan'daki orduların• dr; 
hal geri çekmesi ihtarıll 

-~·· bulunacağı siyasal ve ala . 
dar mabafilce temin 0111

1111 

yor. ./ 
~t 

(Deyli Telgruf) gaıe~ . 
sinin cephe mubab•'

1 

ne yazıyor . 
Başıarafı 2 inci jalıijeJe fe 

Habeı ordularında ıs ,, 
fakat ıon sistem toplar ~~ 
dır. Bu toplardan iotı ,J· 
eden dört taraflı atefr 1~, 
yanları müşkül mevkie • dO' 
maktadır. Ras Seyuaı or bO 
ıu, Dankil civarıod• ,.. 
toplarla yaptığı bir aın.d• t•' 
ada, Italyanlara mütbıf 

1 
,, 

-BQ.#tarafı birinci sahifede- lefat verdirmiıtir. Bu toP ~· 
iç ve siiel durumu incelen· dakikada 60 mermi ıtlll• ... 

. •""' miş ve askerlik hizmetinin ta ve mukabil cep~~yı ,ı· 
18 ay olması için bir karar- derece sarsmağa kafı 1 
name imzalanmııtır. mektedir. . °"' 

Ayni toplantıda balen Ber· Adua civarında gayrı~ osif 
linde bulunmakta olan M. lazam ve çete haline gır of' 
Streyt'in, Kralın özel müşa· olan Habeşler, ltaJyao . lı or 
virliğine atanması kararlaş· vetlerini muntazam bıt ııt• 
tırılmıı ve keyfiyet kendisine dudao ziyade işgal etOI' ,~· 
bildirilmiştir. ve harekatı itkil eylelll 

İstanbul 16 (Özel) - Atina tedirler. 1'" 
ajansı bildiriyor: Harb baıladığınd•0 ıd• 

Veniıelist ve komünistler• güne kadar ltalyan'larıllffe lıİ' 
den mürekkep bir grup dün ettikleri önemli m~'~ • sıı 
Akşam saat 19,30 da meş- yet, Adua'nın işgaJıdıt· S•' 
rutiyet meydanında cumuri- da, Adua müdafii R•• •''' 
yeti alkışlamışlar ve bir po· yum, kafi miktarda kU' ot•' 

lis memurile dört kişiyi yarala· malik olmadığı için Ol~ "' 

mışlardır. Polis derhal ıükü- zam surette ricat et~•ftır 
nu tesis ve dört kişiyi tev- Adua'yı harpsız olar• 
kif etmiştir. ketmiştir. / 

' lzmir vakıflar direktöl'IUğüode~:. 
lcarei müecceleden tahakkuk etmiş olan 217 lira 6~ ce~ 

ruş borcunu bugüne kadar ödemiyen ve paraya çevrı e ,;t 
menkul eşyası da olmadığı anlaşılan Nuh oğlu Ha~aP; r•' 
Mesudiye mahallesinin Gazi kadınlar caddesindekı rilli 

kamlı hanenin icarat ve mukataalı vakfiyenin 111e111u011sı 
vakfiyece tahsili hakk1ndaki 20 temmuz 330 tarihli,, k:d•~ 
uyar1nca haczine ve satılmasına karar verilmiş oldlll

11 
,tefi 

almak istiyenlerin 18· 11-935 tarihine rastlıyan P~~ Jir•' 
a-ünü saat on beıte kıymeti m11hammenesi olan ~6 o" uod• 
nın yüzde 15 depozito akçesile vakıflar direktorl ~4o6 
satış komisyonuna gelmeleri ilin olunur. 17-23-30 

lzmir milli emliik müdürlOğilDde~~ 
Kızlarağası hanı içinde 25,68 numaralı dükkio 5D 
Darağaç şark sokağında 89 numaralı ev i 'j 
Tepecik kiğıthane caddesinde 149 numaralı dükk 

0 ıo05 Tepecik tramvay caddesinde 83 numaralı ev 5 
Kahramanlar dördüncü sokakta 2 numaralı dükkiO ıoO 
Karşıyaka feryat sokağında 28 numaralı ev ·biodeSI 
Yukarıda yazılı emvalin bir seneliği 14·10·9~S t~:ir· 1~: 

itibaren bir ay zarfında pazarlıkla icara verıl~ce ıoocli1'1 

liplerin bu müddet zarfında her gün milli emlak 34oS 
yetine müracaatları. 


