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lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

... 
Yurdun toprağı kadar, onu i~liy~n ve im. 

ruyan nüfusunu da ııoımamız lazımdır . 
Bunun için de: 

20 İLK TEŞRiN - PAZAR 
Güuü yapılacak ol:ıo genel nüfus ıa)lmında, 

eorgulara ılo!ru ceı-ap vermeliyiz. 
.BaeveUlcı 

istatistik umum rnüdürlüAG 
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Bizi Uçuruma Sürükleyeceklerdi 
liügü~, hepbi;de~-Ataifirk'ün -Allıli- -Aıtinda hÜyük ·bir 
tniting yapacağız ve mel'un herifleri tel'in edeceğiz 

Yu .. dumuzun her yanı olduğu gibi, lzmir de dünden heri derin bir asabiyet içinde çırpı"uıyor. Memleke
rnıizi badirelere snrnklemek i.stiyen alçakların, Büyük önderimiz gözhebeğimize karşı tertip ettikleri 
lrıel'unane suikasd, u)us11 baştan-haşa harekete getirmiş ve umumi bir nefret uyaudırmışllr. Genç, ihtiyar, 
kadın, erkek, bu menfur hareketin haberini aldığı andan biri hainlere l3oet, kin ve gayz yağdırıyor. Kahr· 
olsun mel'unlar!.. · 

Ürfa say lavı Ali Saib, dü~ gece tevkif edildi ve hapishaneye gönderildi 
- ~kırı 18 (Özel) - Ka- ı adamların sevk ve idaresini ~ maddesine muvafık görüldü- 0Jmasın1 yalvarmıştır. 
\ ~., ıaat llçte Trabzon taahbüd ettiği anlatılmakta ğünden dahili nizamcamenin Bunu müteakip Muğla say-.!"•• Haıan'ın baıkanlığında olduğundan hakkında kanuni 180 inci maddesine tevfikan lavı Yunus Nadinin başkan· 
ı._Pltaauıtar. Celıe açılınca takibat yapılması başbakanlı- kendisinin teırii maıuniye· lak ettiği ihzari encümen ilk 
.,~ta euıiye ve adliye ğın tezkeresi ile talebedilme- tinin refine karar verildi. toplantısını yaptı . 
'-tlaaenlerinden milrekkep si üzerine bu baptaki evrak Mazbata kabul edildikten Yapılan tahkikata göre; 
~ naubtelit eactlmeain re· muhtelit encümene h vdi kı· ıonra, Ali Saib kllrıliye gel· ıuikastcıJar, Ali Saib'ia Ur-
t Refet ( Bursa ) kllrsilye hamakta dahili nizamnamenin di bu auçla alikaıı olmadı- fadaki çiftliğiDde buluımağa 
'1trek ıunlan söyledi : 178 inci maddesi hükmüne ğıaı, kendiıine iftira ettikte- karar vermiıler ve budutla-

...... Htıkfimetçe yapılmakta tevfikan bu evrak, tetkik rini ıöyliyerek dediki: nmızdan öylece girmiılerdi. 
~ bir tahkikat dolayııile edilmek üzere ihtisas eneli· - Candan bağla bulundu- Kamutay dağıldıktan sonra 
~ · ld k d A ~li Şaip, mllddeiumumiliğe 
~ laylavın teırii maıuniye· menme veri i." ğum, •t ını tııı ıj'ım ta- gıtmıı ve hakkında kesilen 
-.a... kaldırılması hakkında Yapılan tetkikata ve Ali tOrk'e yapmak istedikleri bir tevkif müzekkeresi ile bera-
~erek encllmenin vermiı Saibin iıtimaına ve ifadesi ıuikaaclda milfteriler male· ber oradan hapishaneye rön-
~ iıa mazbatanın burilnkü alınmış olanların söyledikle· sef benim de adımı karıttar· derilmiştir . 
~naeye alanmaaını rica rinin hulisasına göre, Suri· dılar. Bir ayda1Jberi bu elim Ali Saib'in muhakemesi, -a::• · yede Cumur Reiıi Atattirk'e ızhrabın altında eziliyorum. Ankara Ai1r ceza mahke· 
lifı t6aıen reiıinin bu tek· kartı suikaıt yapılması ka· Dilndenberi çok mtısteribim. meıfade mevkifen ıörille-
"1ıı .. kabul edilerek mazbata rarlaıtmlmıı ve Yahya ile Gerek benim masuniyetimin cektir. 
~eye alandı. Kamutay dört arkadaıı tabanca vr. kaldırılmasını teklif eden Muhakeme bu günlerde 
~t oa yedide ikinci celıe· booabalar ile silihlandmlarak adliye bakanhj'ına, ve muh- baılıyacak, Büyük Kurları· 
M •ktetti. Bu mazbatada suikasta memur edilmiş, Ha· telit enctlmene candan te- cıya el uzatmak iıtiyen al· 
.. ~ deniliyordu: lepten bir otomobille budu· ıekkilr ederim. Ben bu ifti- çaklar liyik oldukları ceza· 
~iıicumur Atatilrk'e ıui- da yakın bir yere gönderil· rayı meydana çıkaracafım, yı rörecek erdir. 
tit1ı Jıpmak için aralarında mit ve Kilis'ten Türkiy ~ hu· karıınıza ve 1'UyUk Atatnr- Miting 
'il& bir ittifak aktederek dullarını gizlice reçmiı ol· k'nn karıııına, sevrinize il-
~ illa cemiyet teıkil etmek· duklannı ve tasarlanan ıui· yık bir arkadaıınız olarak Bugiin ıaat on yedide bil· 
~ lraıznun y ahya ve arka- kaıtın ne ıuretle yapılacağı· çıkacajım. tün lzmirliler, Gazi meyda-
~L.ı ~rı hakkında yapılan nı Urfa saylavı Ali Saibin (lnplllh candan dileriz. nında Önderimizin anıta al· 
ı_ ""likat arasında Uıfa say· idare edeceii anlaıılmış· Seıleri) tanda toplanarak büylik Ata· 
fa~ .\li Saibin de bu itti- tar. Ali Saib, bundan ıonra tlirk'e olan sevgi ve bağh· 
~:'~ .e~i bulundu~u ve sui· Şu hale nazaran meb'uı len suçun mahiyeti Türk 1 hükümlerine göre teşkilitı izahat vermiı ve bizzat Baı lığımızı göstereceğiz ve mel· 
,.... ıçua Tilrkiye ye gelen Ali Saibe atf ve isnad edi· ceza kanununun bu baptaki esasiye kanununun on ikinci bakanımızın ba itle meıiul un hainleri tel'in edeceğiz. 

lfabe~Ier Aksumun istirdadı Ingili~ ·. F.ra~ısız Rodos'ta, bir çok depolar 
, "'ıf ' Mes'elesı cıddı hır saf· 

lt;in bir hücum hazırlıyorlar p.,;,h:r<A~1~~ Ana- Italyanlarca 
dolu Ajansının aytarı bildi· h ı • .._ 

zaptedilmiş 

çevrilmiştir ... riyor: cep ane ıge 
Son günlerde lngiliz Fran· 

ı. ~lıalyan yerli askeri lıiicum halinde 
~ taıabuı 19 (Özel) - Ha· bl\cum hazırladıkları ıöyleni- lıtanbul 19 (Özel) - Ci· 
~-Ordularının, ltalyanlan yor. Bu hllcum için 80 bin buti yolile Habeılere gönde· 
~~elan çıkarmak Bzere kiplik bir ordu hızu lanmıı· rilen top ve mühimmat, aer-

lrir kunetle yeni bir tar~· beıtçe talali7e edilmit •• be· 

ıız mllnasebatı ciddi bir saf· 
baya girmektedir. Finansal 
Taymis gazetesi, M. Lavalın 
yerine siyasal çoğunluğa da
yanan birinin iş haşana ge· 
tiriJmesi zamanıdır. Diyor. 

Bu neşriyat Senato maba · 
filinde hoşnutsuzluk uyan · 
dırmışhr. Fransız iç işlerine 

yabancı müdahalesi sayı)ao 

bu neşı iyala şiddetle karşı 

hk verilecektir. 
-men Adis·Ababaya sevkedil-

miıtir. Bunu haber alan ltal
yanlar, Cibuti ile Adiı-Aba
ba araıındaki ıimendifer yo
lunu bombardıman etmek 
iıtemiılerso de Franaıılar 
mani olmuıtur. 

Rodos'tan bir görünüş 

lıtanbul 19 (Telefon ) - akıam saat 20 den ıonra 
ltalyaalar, 12 adada yeni ted· evlerinden hiç bir tarafa çık· 
birler almağa baılamıılardır. mamata mecbur tutulmuıtur 
Adaların bir kısmında örfi Romadan relen ltalyan aı· 
idare ilin edilmiı •• halk, -Devamı 4 ılncıl sahifide-
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" Norma burada İken 

taharriyatıma devam edemi· 
yeceğim. lyisimi, şöyle böy
le yemek zamanına kadar 
oyalanayım.,, 

l 7 inci fasıl 
Madam Pontes, müşteri · 

lerini memnun etmek için 
mutbahta aşçının başında 
dolaşıyordu. Pansiyonda otu-

ranlar da birer birer gelmeğe 
başladılar. Herkesin kaygusu 
hapishaneden yeni çıkmış 
Kora'yı neş'elendirmek için 
bir vesile bulmaktı. Fakat 
buna rağmen, Kora meliil 
ve müteessir olarak yemeğe 
oturur ve gene düşüoceh 
bir halde yemeğini bitirir 
kalkardı. Koranın yanındaki 
boş sandalyaya ekseriyetle 
Maknus otururdu. 

Yemekten sonra herkeste 

(Sarp) ın odasına girdi. 
Burada şüpheyi davet ede
cek en ufak bir şey yoktu. 
Bunun için sathi bir araştır
madan sonra, hizmetci kızı 
Tilda'nın odasına geçti. 
Burada da hiç bir şey 
bulamadı. Cinayeti müteakib 
pansiyonu terkeden Deizi
nin odasında da taharriyat 
yapması lazımdı. Ti ki araş
tırılmamış hiçbir oda kalma
sın. Boni, Düzi'oin odasında 
da hiçbirşey bulmağa mu
vaffak olamamıştı. Meyus 
bir halde aşağıya indi. Mut
bah kapısının önünde ayak
ta duran madam Pontes, 
genç Dedektifi görünce, 
müteessirane bir eda ile : 

- Artık araştıracağınız baş· 
ka birşey kalmadı zannede
rm. dedi. 

Boni, madamın hayatını 
bir fikir belirdi: Korayı işle- bildiği için güldü ve: 
mekte olduğu sinemaya ka-
dar götürüp bırakmak. Bu - Hayır madamcığım, 
suretle kendisine refakat kalmadı! Mahaza, bina için
edilecek ve pansiyonda otu- de daha başka ne yerler 
ranların, ona besledikleri olduğunu siz söyliyeceksiniz. 

Madam Pontes, bu uzucu sevgi ispat edilmiş olacaktı. 
Boni'nin de, diğer kiracılar· işten biran evvel kurtulmak 
la birlikte Koraya refakat için, mfimükn olduğu kadar 
etmesi pek tabii idi. Genç genç Dedektife yardım et
Dedektif, yolda, kah müsyü mek istiyordu. Bu sebeple 
Sarpla, kih Norma ile ko- hiçbir şey saklamak lüzumu· 

k nu hissetmiyordu; 
nuşa onuşa sinemaya kadar 
gitti. Norma ile yan _ yana - Merdiven altında pan-
oturan Boni, sözü Koraya siyonun süprüntülerini attı
intikal ettirmek için dereden ğımız uf ak bir oda ile eşya 
tepeden vesile aramağa baş- anbarı vardır. Buralarda da 
ladı. Norma hemen lafa ka- araştırmalar yapmak ister· 
rıştı ve: seniz anahtarları vereyim. 

- Kora cidden masum- Dedi. • ... 
dur. Ona olan merhametim Boni, istemez demedi ve 
fazladır. evveli merdivenin altındaki 

Dedi ve menhus bir hi- süprüntü odasında taharri
dise dolayısile Koranın, Mak- yat yapmağa karar verdi. 
nusla çok sıkı bir halde Ve: 
bağlandığı itiraf etti... - Şu halde, odalardan 

• * • toplanan ufak tüfek lüzum-
Boni, odasında otururken, suz kağıtlar, hili bu odada 

emniyet merkezine telefon bulunuyor demektir?. 
ederek yeni malumat iste- Dedi. 

meği hatırladı. Sevie için · 
yeni hiç bir haber yoktu. 

Madam Pontes hemen ce· 
vap verdi: 

Mikrofonu yerine koydu ve 
kendi kendine dütünmeğe 
baıladı: 

"Acaba bu adam, şimdi 

- Evet, fakat bu kağıt
ların, hangi odadan toplan· 
dığını nereden anlayacaksı· 
nızf? .. 

nerede olsa gerek? - A.rkwı var -

Eğer, Boni'nin farzettiği ,.._ __ ••--1
•---.. 

gibi maaum idise, ne diye 1 
saklanıyordu? Bu nokta, 
Boni'nin zihnini çok işgal 
ediyordu. Yavaş yaı yerin
den kalktı ve koridora 
çıktı. Pansiyonda kimseler 
yoktu. Bu münaıebetle od•
larda noksan bıraktığı araş
tırmaları ikmal etmeğe 
karar verdi. Evveli Müsyü 

Sıhhat 

IBalık 

Halkevi 
ilk ve Orta tahsil 
kursları açılıyor 

Halkevinden: H•lk ders· 
haneleri ve kurslar şube
miz, geçen yıl olduğu gi· 

bi, bu yıl da ilk ve orta 
tahsil kursları açmağa ka· 

rar vermiştir. KurslarArap 
fırınındaki Dumlupınar ilk 
okulunda açılacaktır.Kurs
lara devam etmek istiyen-

ler her gün öğleden son-

Norveç yanın 
Balık yağıdır. 

IYağı 
halis Morina 

ra Bahribabadaki Halkevine 
giderek ve birer fotoğraf 

Şerbet gibi içilebilir iki 
defa ıllzülmütiir. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi ftzhet 

SıuuAT EzANEsı 

vererek kayıtlarını yaptır· 
malıdırlar. 

Kursların oe zaman açı
lacağı ve derelere hangi 
saatlarda başlanacağı ay
rıca ilin edilecektir. 

(Ulusal Birlik) 19 Birinci Tetrln 955 ~ 

Erkek görmemiş Turizmikolaylaştı-
ihtiyar kız! racak hareketler 

--~~--··---~·--~-----~~-Aşk, öyle bir amildirki, insana 
her fedakarlığı yaptırır! 

Yeni Türkiye .. artık " bilmem meııı

leketi " olmaktan çıkmıştır. 
ve görülecek bir memleket 
olmuştur.,, 

Aık ne yaman şeydir; aşk 
insana ne fedakarlıklar yap
tırmaz?. 

Asrımızın yüksek tahsile 
devam eden, Üniversitelerin 
kızlarına aşk ta hiç emniyet 
edilmiyeceğini iddia edenler 
çoktur. 
Bizce aşk; ne devirler, ne 

de devirlerin hoppahklarına 
göre ölçülen birşey değildir. 
Her yerde ve her zaman ayni 
kuvveti mu haf aza eden bir 
histir. 

Bu iddiamıza, Belgrat'ta 
geçen bir aşk macerasını 
delil gösteririz: 

Belgrad tıp üniversitesine 
Zakodin kasabasından genç 
ve güzel bir kız, OJiver 
Tontoroviç isminde bir kız 
devam etmekte ve Belgrad 
tüccarında genç ve oldukça 
zengin Stanilas Popoviç ile 
sevişmekte, fakat bu iki 
sevdalı birbirile nikahlan· 
mağa bir türlü muvaffak 
olamamaktadır. 

Bu ademi muvaffakiyetin 
kanu i ve ahlaki hiç bir 
cephesi yoktur; yalnız tüc
carın annesi, böyle yüksek 
tahsil gören, doktor olmağa 
hazırlanan ve kifi derecede 
asri ve hoppa bir kızla 
oğlunun mesud bir aile 
kuramıyacağına ıiddetle ka
nidir ve bu izdivaç için 
rızasını verdirmemektedir! 

Genç ve işık tüccar, an· 
nesinin kanaatinin yanlıı ol
duğunu göstermek için şöyle 
bir tedbire baı vurmuştur. 
Genç kız, baba evini ve tah
silini terkedecek ve tüccarın 
annesi sadakatını tasdik edin 
ceye kadar sevgilisinin mü
essesesinin tavan arasında 
bekliyecek 1. 

Kızın gaybubeti gerek aile· 
sini ve gerek üniversite ida
resini telaşa düşürmüş ve 
hadis polise bildirilmiştir. 

Belgrad polisi, günler ve 
haftalarca kızı aramış, fakat 
izini bile bulamayınca, es· 
rarengiz bir cinayete kur
ban gittiğine hükmetmiştir. 

Genç kız bu suretle haf
talarca dar ve gayri sıhhi 
bir yerde yalnız olarak ya
şamış ve kendisine yiyecek 
getiren Stanislastan Sradere 
bir kaç dakika olmak üzere 
başka bir kimseyi görme
miştir. 

Kızın bu halini Stanislas-
tan başka bilen tek bir kom
şu vardır. Bu hayatında erkek 
görmemiş ihtiyar bir kızdır, 
Fabrikaya bitişik bir evde 
oturmaktadır. Kızın feci va
ziyetini ve tecrübenin bir 
türlü nihayet bulmadığını gö· 
rerek zabıtaya müracaat et-
miş ve Olivera'nın bulundu
ğu yeri haber vermiştir. 

Zabıta bu fedakar kızı gö
rünce, halinden korkmuştur. 
Üniversitenin güzel kızı, bir 
iskelet haline gelmiş fakat 
buna rağmen ailesinin yanına 
dönmemekte ısrar etmiştir. 

Bu vaziyet OJivera'nın 
ailesini fazla müteessir etmiş 
ve tüccar aleyhine dava ika
mesine sevk etmiştir. Fakat, 
bu iş iyi netice bulursa, ne 
kadar fena olsa, gene iyi 
adoluour. 

Stanislasın annesi, Olivera 
sadakatine emin olmuş ve 
oğlule evlenmesine müsaade 

etmiı. Bunun üzerine dava 
ve takibat durmuş, Belgradın 
merkezi kilisesinde mutan
tan bir nikih merasimi ya· 
pılmıı, iki gencin izdivacı 
resmen tasdik edilmiştir. 

Türkiye Cumurluiu, on 
iki yıl içinde çok büyük iş-
ler başarmıştır. Bütün bu 
işler arasında, ülkemizin, 
baştan başa dinecek dere
cede demir yollarla süslenme
si işi de var ki, bu önemli 
ve çok faideli eser, yabancı· 
ları bile hayrette bırakacak 
mahiyettedir. 

Yunan gazetelerinden birinin 

yazdığı gibi: "Türkiye, daha 
düne kadar bir (Bilmem 
Memleketi) idi. İstanbul, bü

tün dünyayı alakadar eden 
ve her taraftan türist çeken 

bir şehir için bile Anadolunun 
içlerinden değil, lstanbula 

yakın her hangi bir kasaba 
ahalisinden bir kimseye sor
duğunuz zaman size verece· 
ği cevap: (Bilmem) den baş
ka bir şey olamazdı .• 

Daha düne kadar devam 
edip gelen bu hal, şimdi 
değişmiş, Türkiye, hem ken
di evlatları ve hem de tü
ristler için kolayca gezilecek 

Manisa Sulh mahkemeıin
den: 

Uzun burun köyilnden Emin 
kızı Ayşenin vefata üzerine 
terekesi tahrir edilmiıtir. 

Bu veresenin kimlerden 
ibaret ise mahkemei aidesine 
müracaatla veraset ilimı ala· 
rak ManİH Sulh hukuk mah
kemesine üç ay zarfında mü
racaat etmeleri aksi takdirde 
terekenin hazineye devrolu· 
nacağı ihbar olunur. 3424 

Zayi şahadetname 
lzmir Kız Lisesinden 929 

yılında aldığım ~304 ıayılı 
tasdiknameyi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmamıştır. 

Şerivan. Ahmet 
Genç ve güzel Olivera, 

en küçük bir itiraz bile 
yapmadan sevgilisinin bu 
teklifini kabul etmiş ve bir 
gün ortadan kaybolarak mü
essesenin tavan arasına çe
kilmiştir. 

Satılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmış bir 
'"otör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 
ilin olunur. 

1··-o·o~K_T_O_R __ _ 
Ali Agih 

Çocuk Hastalıklara 
Mütehassısı 

'"inci Beyler So'/cagı N. 68 
lzmir ithalat gümrüğil m-Odiirlil· • Telefon 3452 

ğünden: 
K. G Eşyanın cinsi Tesbit No. 

3678 000 Köhne otomobil parçaları 146 
Yukarıda yazılı eşya 25-10-935 inci Cuma günü saat 14 le 

açık arttırma suretile dahile satılacağından işine gelenlerin 
ithalat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

3310 

Manisaı vakıflar direktörlüğünden: 
Manisa merkez ve köylerinde bulunan 4142 ağaç zeytinin 

bu seneki mahıulü artırmaya çıkarılmıştır. istekli olanların 
25-10-935 cuma günü Manisa evkaf direktörlüğüne müra-
caatları ilin olunur. 18·22-25 3434 

Manisa sulh mahkemesin-
den: 3423 

Uzun burun köyünden Ah· 
met oğlu Mustafanın vefatı 
üzerine terekesi tahrir . edil-
mittir. 

Bunun veresesi kimlerden 
ibaret iıe mahkemei aidesi· 
ne müracaatla v

0

eraset ilimı 
alarak Manisa sulh hukuk 
mahkemesine üç ay zarfında 
müracaat etmeleri aksi tak
tirde terekenin hazineye 
devredileceği ihbar olunur. 

TAYYARE SiNEMASI 
BUGÜN 

Fransiıka GAAL' in yftksek ~öhrctioi ebedileştiren senenin en bnynk filmlerinden 

ırtt Sokak Çöçeğö ,, 
iki saat devamlı kahkaha Nefis - musiki - Cazip sahneler 

Franıiska Gaal bu filimde zoraki erkek rolüde olup seyircileri gUzel seai 
ile gaşyetmekte ve mütemadiyen güldürmektedir. 

Ayrıca Foks "Dftnya havadisleri,, Türkçe ıözlü l\liki "Karikatftr komik,, 
DiKKAT : Fiatler ucuzlamıştır. 30 - 40 - 50 kuruştur. ---

Seans saatleri: Her gün 14,30. 16,45. 19. 21,15. Cumartesi 13,30. 14,30 Talebe seansı 
Pazar günü nüfus sayımı dolayısile 14,30 baılıyacaktır. 

Yabancı bir ulusun gaıe· 
tesinde yazılan bu yaıılaf• 
hiç şüphe yok ki bizim gat· 
sümüzü sevinçle kabartacak 
derecededir. Filhakika dllO 
öyle idi, fakat bugün de· 
ğişmiştir. Dün, muntaıaJll 
ıoselerimiz bile mefkuddOı 
bugün ise birkaç gün içiod• 
bizi memleketimizin en uıak 
köşelerine kadar ulaştıracak 
şimendiferlerimiz vardır. Bir 
tün bunları bittabi Cu1111ıf"' 
luğa borçluyuz . 
Bayındırlık bakanlığı, melll" 

leketimize gelecek olan 'f•• 
ristlerin, kolayca ve rabıt· 
ca gezebilmelerini temin içil 
geniş mikyasta tertibat al· 
mak üzeredir. 

Bu tertibatin turizm hart" 
ketlerini kolaylaştıracak fi 

tanıttıracak derecede ohD~~ 
temin edilecektir. BayındıflP' 
bakanlığı bu esas dabiJioclt 
çalışmalara baılamııtır. / 

Bulgar 
Ajansı kral ha"' 
k ı ndaki şayialar• 
yalana çıkarıyot 

Sofya - Bulıariıtao'cl• 
bat gösteren siyasal bldi,e• 
ler münasebetile hllkftmetlf 
geoit tertibat aldığını, sol· 
gar ajansı haber verit°'' 
Ayni ajana, Bulgar halkıoı'r 
Kral Boriıe bağlı oldu~ 
ve hiçbir zaman onun fe.,,. 
lığını dilş6nmediğini yaıaı•~ 
ta, şimdiye kadar de.,
eden ıayialarıo, tem•lll" 
uydurma olduğunu ileri 181' 
mektedir. 

Lebrun 
Taraftodan verileJJ 

av şöleni 
Pariı - Fransız gaı•t" 

leri, Franaa reiıicumb~ 
Müsyü (Lebrun) un, verCPtl' 
av şölenine ehemmiy• 
bahsediyorlar. Cumur "'f; 
kanı, bizzat ava iıtirak etlllt 
ve kendisini, Parist' eki ~ 
tün kor diplomatik t• 

1
, 

etmiştir. Bu av şöleni, taJl9 
men ıiya1aldır. ./, 

Manisa Asliye Hukuk aı•~ 
kem esinden: 

Manisanın Molla şabl' 
mahallesinden kahveci s~! 
rü tarafından karısı Mao.,... 
nın terzi oğlu mahallesi~~ 
Yusuf kızı Hatice aleylP"J 
açılan çocuk teslimi ve 
fakasının teslimi hakkıad 
davaya ait Manisa a 
hukuk mahkemesinden " 
olan 19-7-935 tarih ve 
607 nolu ilim Haticenio i 
metgihı meçhul kaldıj'ıO 
tebliğ edilemediğinden t• 
liğ yerine kaim olmak 
re ilimın bir suretini .-; 
keme divanhanesine a11IOI 
tır. ilin tarihinden iti~ 
15 glin içinde Hatice tıt' 
fından kanuni yollara aıo; 
caat edilmediii halde b W' 

miln kat'ileıecefi illa "' 
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N. V. Olivier ve şOrekA·j Fratelli Sperc~ Vapur Acentui 

VV. F. H. Van * sı Limitet vapur ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Der Zee 
BAŞDURAK Anve11, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburı Jimanl•n 

~ & Co. 
U'rSCHE LEVANTE LıNIE 

1 
11

VVINFRIED" vapuru ha-
:_u111anımııda olup Roter
llt ve Hamburg için yük 

• lll•ldadır. 
-...!'ROJA " vapuru halen 
'- ınuzda olup Hamburg 
~remen için yük almak-

"Vv ASGENVV ALO" va
~ 14 Bci. teırinde bek
~ Yor, 14 Bci. teırine kadar 
t ••ra, Roterdam, Hamburg 
~L.. Bremen için yük ala
~ur. 

~OFIA" moUSrü 31 Bci. 
~de bekleniyor, 4 ikinci 
~ e kadar Anve11, Ro
'11.a 111, Hamburg ve Bremen 

11 1'lk alacaktır. 
~OREA" vapuru 5 ikinci 
~ e doğru bekleniyor, 
t-.. bıırg, Bremen Anvers-
11rk çıkaracaktır. 
~Nueıs" motörü 11 
ıs l)d teırinde bekleniyor, 
'"-. bci teırine kadar An
t\ Roterdam, Hamburg 
~remen için yük ala-

~2'.ENT H. SCHULDT 
.. ~ HAMBURG 
'l 0RBURG" vapura 8 
' teırinde bekleniyor, S"' Koterdam ve Ham
~ için ytlk alacaktır. 
it NORSKE MIDDEL -
~VSLINJE ( D-S. A-S. 
SPANSKELINJEN ) 

" OSLO 
2s 8oSPHORUS" mot&rü 
~ "1i11l i Teırinde beki eni· 
~ Dieppe Dilnkerk ve 
~te limanlarına ynk ala· 

~İCAN EXPORT LINES-
" NEVYORK 
~~MOUTH" vapura 16 
~ teırinde bekleniyor, 
,~rlc için yllk alacaktır. 
~ CELSIO R" vapuru 30 
~ teırinde bekleniyor, 

Strk için yük alacaktır. 
RVICE DiREKT 

DANUBIAN 
" TUNA HATTI 
~SA" motörü 12 Bci. 

H 
. N .. acenıası için yik.,aıacak olan vapurlar 

A MDI UZHET Cendeli Han. Birinci kor- "ORESTES,. vapuru 23 eylülden 30 eylille kadar yflk 
d T 1 2443 alacaktır. 

S hh E • on. e. } at zan esı Ellerman Linyn Ltd. "ACHILAS,. vapuru 24 eylülden 30 eyinle kadar yllk 
Liverpool hattı: alacaktır. 

Yalnız taze temiz temiz ve ucuz ilAç 
ve tuvalet çeşitleri satar. 

,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll' 

!'f ürk Hava Kurumul 
! Büyük Piyangosu 1 
j Şimdiye kadar binlerce kişiyi 1 
= • . . -
~ zen~ın etmıştır. § 
~ 1. inci keşide 11 ikinciteşrin 935 tedir. ~ 

~ Büyük ikramiye: 25,000 Liradır 1 
~ Ayrıca: 15,ooo, 12;ooo, 10,000 liralık §§ 
~ ikramiyelerle beheri (20,000) liralık bir § 
§ Diikatat vardır. = 
\n l l l l l l l l l l l l il lll l l l l l l l l l l l l l l l l ll ll l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l lll l l l l l l il l l l l l l l llllll l l l l l il l il# 

Istanbul ve 'frakya 
Şeker Fhrikaları Tftrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000Türk lirası 
lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf ban 30-40 

teşrinde bekleniyor, 8elgrad, 

Novisad, Komarno, Buda
peşte, 8ratislava, Viyana ve 

Linz için yük alacaktır. 
ARMEMENT DEPPE

ANVERS 
"EGYPTE" vapuru 20 Bci. 

teşrinde bekleniyor, Anvers 
Direkt yük alacaktır. 

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

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

Birinci Kordon, · telefon 

N o. 2007 - 2008 
"Va purlann isimleri, gel-

Tire' de 
lstanbul sabık Alemdar: 

Sıhhat Yurdu hekimlerin-
den. 

DOKTOR 
Süleyman Sırrı 

Hasta kabulftne başla

mıştır. Akciğer Veremi 

Hava verme usulile te· 
davi edilir. 

Tire • Tahta Kale Geçi
di. No. 19-1 

me tarihleri ve navlun tari
feleri hakkında bir taahhüde 
girişilmez.,, 

"FLAMINIAN" vapuru 16 "HERCULES,. vapuru 7 1 nci teşrinden 12 1 nci tetrine 
rinci teırinde Liverpool ve kadar yllk alacaktır . 
Svvenseadan gelip tahliyede "HERMES,, vapuru 21 1 nci teırinden 26 1 nci teırine 
bulunacak ve ayni zmanda kadar yük alacaktır. 

19 birinci teırine kadar Li- "GANYMEDES" vapuru S 2 nci t~ırinden 8 2 nci tef• 
verpool ve Glasgovv için rine kadar yük alacaktır. 
yük alacaktır. Burgas, Varna ve Kastence limanları için yilk alacaktır. 

" LESBIAN " vapuru 26 
8. teırinde Liverpol ve "HERMES,. vapuru 4 1 nci. teşrinde bu limanlar içia 

Svvenıeadan gelip tahliyede y6k alacak. 
bulunacak ve ayni zamanda 
2 ikinci teırine kadar Liver
pool ve Glasgovv için y6k 
alacaktır. 

Londra hattı: 

" GASTILIAN " vapuru 
halen liıııanımızda olup 18 
teşrine kadar Londra ve 
Hull için yük alacaktır. 

"MARONIAN" vapuru 20 
8. teşrinde beklenilmekte 
olup 28 8 . teırine kadar 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

"THURSO" vapuru 15 
8. teşrinde Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacaktır. 

The General Steam Navigation 
Co. Ltd. 

"ADJUTANT" vapuru 30 
B. teşrinde beklenmekte 
olup 7 ikinci teşrine kadar 
Londra için yük alacaktır. 

Deutscbe Levante Linie 
"SOFIA,, vapuru 28 B. 

teırinde Hamburg, 8remen 
ve Anversten beklenilmekte 
olup tahliyede bulunacaktır. 

Not: V urut tarihleri ve 
vapurlann isimleri üzerine 
değiıikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

Ali Rıza 
Mncellitbanesi 

Yeui Kavatlar çarşısı 

No. 34 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
Rotterdam, Hamburg, Copenhage, Dantzig, Gdynia, Osfe 

ve lıkandinavya limanları için yilk alacak olan vapurlar 
" VINGALAND ,, vapuru 2 1 nci tırinde bu limanlar 

için yllk alacacaktır. 
"V ASALAND" motörü 16 1 nci teşrinde buradan hare· 

ket edecektir. 
"NORDLAND" motöril 2 2 nci. teırinde buradan hare

ket edecektir. 
SERViCE MARITIM ROUMAIN 

Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Ba11elone ve 

Cezair limanluı için yük alacak vapurlar. 

" AL8A JUL YA " vapuru 2 1 nci teırinde gelip ayni 
günde hareket edecektir. 

"SUÇEA VA" vapuru 27 1 nci. teşrinde gelip 28 1 nci. 

teşrinde hareket edecektir. 
Yolcu ve yük alır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpanyası 
Doğru Anverı ve Gdynia limanları için yük alacak olan vapur 

"LEVVANT" motörü 10 1 nci. teırinde yük alacaktır. 
Hamiı: Ilindaki hareket tarihlerindeki deiiıikliklerdea 

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

ıirketi binası arkasında FrateUi Sperco acentalığına mDracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

llinda yazılı tarihlerdeki değiıikliklerle navlonlardaki 
değişikliklerde acente mesuliyet kabul etmez. 

.-Sümer Bank-. 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esan ° kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

laka (Okamentol 

öksflrtlk şekerle 

~ Somer Bank yerli mallar pazar1 
~ lzmir şubesinde bulursunuz 

rini tecrftbe edi ~ 

tiz •. ~ !!!!!111111 111111111111u1111111111111111~ ~ 111111111111111111111111111111111111 llllllll llllllllllllllll~ 

Jlırı 
CQ ~lzmır yun mensucatıı 
~ ITürk Anonim şirketil 

JK[]rU/ 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en tlstftn bir mtls· 

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

~ lzmir Yon Mensucatı Ttlrk A. Ş. nin Halka· $ 
Q ~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan 5 
~ ~ mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaaiye, § 
~ ~ şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci § 
~ ~ kordonda Cumhuriyet meydanı civannda 186 § 

CQ § numaradaki (~ark Hah TOrk Anonim şİr· ~ 
§ keti) mağazasında ıatılmaktadır. MezkGr fabrika· ~ 
§ nın metanet ve zerafet itibarile herkeeçe malum § 
~ olan mamulahnı muhterem mfttterilerimize bir § 

~·-= defa daha tavsiyeyl bir vazife biliriz. § 
~ Perakende satıı yeri T optın ııtıı yeri § 

Kuvvetli mtlshil § Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark 1 
istiyenler Şahap ~- § Kemalettin Cad. Satır zade halı T. A. Ş. § = biraderler e 
Sıhhat sOrgOn ~ ~ Kuzu otlu çarıııı Aıım Rıza § 
haplarını Maruf 5 ve biraderleri 5i 
ecza depolarınd r;f) ~ Yeni manifaturacılarda mimar ; 
ve eczanelerden 5 Kemaleddin Cad. Yllnlll mıl· == 

arasınlar· __ .. iıffiİı11fıİıÜİ1ÜııFıiıııThôiıfıiliıff l//i111111111ııııınıııııı111ıııııııııııııııııııııııu 1 



f ~ (Ulusal Birlik) 
~-------------------------~ 

................................................ 
Muharriri 

MfŞEL ZEVAKO •• Yugoslavya hazır olduğunu sosyeteye bildirdi 
-23 -

allian İttifak.I ile kfiPÜl{ itilaf zorlama Kral.içe, mermerteşrihmasasıoıll 
's ' üzerınde yatmakta bulunan Pastı" 

tedbirleri hakkında konusacal{lardir vana baktı, kaldı! .. 
' Bua Redon elini kılıcının j 

b 1 • •J f J • h ) k d• ( • kapzasına ath. Eier krali-
Talİ ({Olllİte, am argo mese csı 1 e ta yan ıt a atının yasa e 1 mesı mes- çeoin önünde olmamış ol-

ettiniz. Ben de uyuttuııı· 

Hatta, diyebilirimki ~ büyD~ 
tecrübenin hu.tul bulaı•51 

elesiniıı birleştirilmesi hakkındaki teklifi kabnl etti saydı, sihirbazın hayatı 
hemen oracıkta çoktan ce-

için bu genç benim euıııe 
mukadderat tarafından göO' 
derilmiştir . Ccne\'re 19 (A.A) - Ekonomik zecri tt:dbirler tali 

komitesi, umbargo ıııcs'elesinin Italyau ithal4trnın ya· 
nk edilmesi mes'elesile birleştirilmesi hakkında Fran· 

s ız delegesi 1'1. Caulaııdun teklifini kabul etmiştir. 
Cenevre l 9 (A.A) - Yugoslavya uluslar so~yeteei 

genel sekreterliğine yapllğt bir tebliğde,zecri. tedbirler 
komitesinin birinci teklifinin tatbiki için gereken ted
birleri almış olduğunu bildirmiştir. Knçnk antaod ve 
Balkan anlandı ikinci teklifin ayni zamanda t:ttbiki 
için arnlarmda g<Srilşmcğe karar vermişlerdir. 

Arnavutlul\: sahille Zorlamalar ve ltal
ri tahkim ediliyor yan gazeteleri 

-
Italyanların, llazı yerlet9e asker 

bile çıkardıkları söyleniyor 
lstanbul 19 (Özel) - ltal· rilmektedir. Kral Zogonun 

yanların Anavutluk sahille- aleyhtarları, bu hadiseyi bü-
. ' . yük bir infialle karşılamış-
rınde tahkımata başladıkla· 1 d A ti k d h'J' d ar ır. rnavu u a ı ın e 
n gibi bazı yerlere de as· ikinci bir ihtilalden korku· 
ker çıkardıkları haber ve· luyor. 

-----------------..--~------------

1{ om ite dün gizli 
bir toplaııtı yaptı 

-·--Veı·ilen kararlar,Uluslar sosyetesine 
dahil olmı rau devletlere bildirildi 

.ı 

Londra 18 (A.A)- Deyli gosu hakkındaki kararlar da 
Telgraf gazetesine Cenevre- memleketlere bildirilecek 
den bildiriliyor: ve bu mes'eleler hakkındaki 

Telif ve tanzim komitesi mütalaalara istenecektir. 
gizli bir celsesinde konsey Bu devletlerden ltalya ile 
ve Asamble celselerine ait şimdiki tecim hacimlerini 
raporların Amerika, Japonya muhafaza edererek zecri 
Brezilya ve Almanyaya tebliğ tedbirlerden hasıl olacak 
edilmesine karar vermiştir. boşluğu doldurmak için bu 
Keza finansal ve ekonomik tecimi arttırmaları rica edi· 

zecri t edbirlerle silah ambar· lecektir. 
~--~~----·--··· ......... ----~~~~-

Ousani ltalyan 
vapuru battı 

240 kişilik taifesinden yedisi 
dil yedisi de yaralandı 

öl-

lskenderiye 19 (A.A) -
içinde yangın çıkan 12 bin 

tonluk Ousania Italyan va· 

puru batmıştır . 

İ skenderiye 19 (A.A) 

Ousania vapurunda çıkan 
yangın neticesinde 240 kişi
lik tayfasından 7 kişi ölmilş 
7 kişi de yaralanmıştır. Va
purdaki yolcu miktarı yalnız 
35 idi . 

---------~----.---· --~------~~--

Rodos ada sın da 
12 adanın hir çoğunda da örfi idare 
ilaıı edilmiştir. Şimdiye kadar Ro
dosa getirileıı asker 8 bin kişidiı· 

-JJaşıarafı 1 inci sahif ede -
kerleri, g eceleyin karaya çı· 
karılmakta ve kasabalar dı-
şındaki mevkilerine sevke· 
dilmektedir. 12 adanın önle· 
rinde Italya n torpitoları gez· 
mekte ve g eceleyin yerlerini 
terkederek adalardan uznk
Jaşmaktadırlar. 

Rodostan alınan son ha
berlere göre, mezkfır adada 
birçok tüccar depoları hüku· 

met tarafından işgal edilmiş 
ve cephanelik haline kon· 
muştur. 

Rodos'un birçok tepelerine 
ve bilhassa 800 metre yük-
sekliğindeki Aya İlya dağı
nın muhtelif yerlerine uzun 
menzilli toplar yerleştirilmiş· 
tir . 

Şimdiye kadar bu adaya 
getirilen ltaJyan askerinin 
miktarı sekiz bin kiıidir. 

-·-(Popolo d'italya) ve (Jurnale d'ltal
ya), halkı alıştırmağa çalışıyorlar 
Roma - halyan gazete

leri, zorlama tedbirlerinin 
tesirini hafifletmek ve halka 
cesaret vermek için uzun 
makaleler yazmaktadırlar. 
Milinoda çıkan ve bizzat 
MussoJinini mala olan (Po
polo dltalya) ve Romada 

çıkan (Jürnale D'halya) ga

zeteleri, uluslar kurumunun 
ekonomi ve finansal ted
birleri etrafında yazdıkları 
yazılarda, bu tedbirlerin 
müessir olamıyacağını ileri 
sOrmektedirler. 

(Jurnale d'ltalya), buna 
dair uzun bir makale yaz
mıştır. Bu gazete, uluslar 
kurumunca ltalyan'lara tev
cih edilmek için Habeşistan'a 
silah verilmesi hadisesinin 
hiç bir zaman ltalyan mille
tince unutulmayacağını kay
dettikten sonra diyor ki: 

lzmir ahkimı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

1 - Alsancakta birinci 
kordonda sağ tarafından 620 

sayılı kahvehane sol tarafın
dan 624 sayılı kebapçı dük
kanı arkası bornova cadde
sinde 101 sayılı lokantanın 
havlusu ile mahdut işbu 
622·422 kahvehanenin varis
lerinin hisselerine göre gayri 
kabili taksim olup mevkin 
ıerefi ve yeniliği göz önüne 
alınarak bugünkü rayice göre 
4000 lira değerindedir. 

2 - Karşıyakada feryat 

sokağında 19 numara tajh 

evin sağ tarafında 21 sayıla 
ev sol tarafında 17 sayılı ev 

ve önü zafer sokağı ile çev

rili bir ahşap ev kezalik ka· 
bili taksim olmayıp bugünkü 
rayice göre 300 lira deie
rindedir. 

3 - Yukarıda yazalı gay

ri menkulat ölü aziz tereke
sinin varislerine ait olup 
aralarında uzlaşamamazlık yü
zünden mahkemenin 17-9-935 
günü kararile açık artırma 
kararile açık artırma sure
tile satıhğa çıkarılmıştır. 
Birinci satış günü 19 ikinci 
teşrin pazartesi güünü saat 
on dörttedir. Satış bahçeli 
han ahkamı ıahsiye ıulh hu
kuk mahkemeıi salonunda 
yapılacaktır. 

" Italya, alınan zorlama ted
birlerine mukabil öyle ted
birler alacak ki bütün dün
yayı hayrette bırakacaktır." 

( JurnaJa D'italya) petrol, 
benzin ve buna mümasil ma-
yilerin sun 'i surette imal edi

leceğini ve bu mailerin, ha

kikilerinden farksız derecede 
iş göreceğini ilave ettikten 
sonra ıunJarı yazıyor : 

"ltalya, zorlama tedbirle· 
rine iştirak etmiyen ve bi· 
taraf kalan devletlerle der-
hal ekonomik münasebetler 
tesis edecek ve kömürünü 
müstakil lngiliz iilkelerinden 
temin edecektir. Bu tarihi 
günleri gören Italyan ulusu, 
vicdanile bat başa kalacak 
ve lüks ihtiyaçlarından vaz 
geçeceği gibi, zaruri ihtiyaç· 
ları da asğari dereceye in
direcektir.,, 

Hugün Ankarada 
Maç Var 

Ankara 19 (ÔzeJ) - Sov
yet sporcuları şehrimize gel
miş törenle karşılanmışhr. 
Misafirler bugün ilk maçla· 
rını yapacaklardır. 

Manisa ıulh mahkemesin
den: 

Manisanın yar basanlar M. 
bazubant sokağında 35 nu· 
maralı hanede oturan 288 
doğumlu Mehmet karısı Ze· 
liba ölmüştür. Terekesi mah· 
keme marifetile yazılmıştır. 
Veresesi halen meçhuldur. 
Varisleri vars üç ay içinde 
veraset ilimile varis olduk· 
larını isbat ederek sulh mah· 
kemesine müracaat etmeleri 
aksi taktirde terekenin ha 
zineyc! devredileceği ilin 
olunur. 3443 

4 - Bu satışta gayri men· 
kulata konulan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmazsa 
satış müddeti daha on beş 

gün geri bırakılır. 
ikinci satışı 3 kanunu ev· 

vel 935 salı saat ondörttedir. 
S - Artırmaya girecek 

olanlar yüzde yedi buçuk 
pey akçesi ve miJli bir banka 
mektubu getirmeleri lazım· 
dır. Daha fazla bilgi istiyen· 
ler her ilin mahkeme kale
mine ielmeleri ilin olu-
nur. 3438 

henneme gitmiş olacaktı. 
Kraliçe, mermer masa üze· 

rinde derin bir uykuya dal
mış olan Pasavana bakıyor 
ve bundan başka hemen biç 
birşey görmiyor gibi idi. Bir 
müddet böyle baktıktan son· 
ra, Saitanoya : 

·- Bu delikanlıya böyle ne 
yaptın? diye sordu . 

Büyücü bir öJü sesile .. 
- Onu uyuttum Haşmet· 

meip; dedi. 

- Uyuttun mu? Ya .. Fa· 
kat şimdi onu, ne yapacak
sın? 

Saitano, kraliçenin ayak
larına kapandı ve: 

- Haşmetmeap! dedi.Bu· 
nu bana siz teslim etmiş 
idiniz. Hatırlıyorsunuz, de
ğil mi?. Bunu bana Bua Re· 
don omuzlarında taşıyarak 
getirdi. 

Kaplan muhafızı, gök gür
ler gibi bir ıesle:} 

- Ben mi getirdim? Di · 
ye sordu. 

Bu arahk Burunskoy, Br•~· 
kay ve Brankayon, üç e•1' 

birden : 

- Bizi kurtarınızl dedtl•'· 
Rüyücü Saitaoo bunları d• 
duymamış görünerek : 

- Madam 1 diye def•~ 
etti. Siz bundan tam 011 i~ 
sene evvel bana yardım ede' 
ceğinizi vadettiniz. Bu y'1' 
dımlardan çok istifade ettilll 
Bugün büyük mucizeyi y•' 
pacak mevkie gelmiş bıılO' 
nuyorum. Bu mucize içio b'' 
na, üç canlı lizımdır ve t' 
bağlı esirler, üç canladır. 

"Bir de ölü IAzımdır; Jıll 
ölü de işte şu mermer dJ"' 
üzerinde yatan dt:likanlı~ 
Buraya mukadderat kelleli' 
sini göndermiıtir. Ben d•'~ 
etmedim, gelmesi bakkıoİ 
da en klçük bir şeyde ~ 
lunmadım! Madam, bu .~ 
şam; bana on iki sened•' 
beri yapmakta olduj'11oıtl 

Sihirbaz sözüoe 
etti: 

büyük yardımların ıonuacUI ... 
devam da yapabilirsiniz. 

- Bana siz gönderdiniz. 
Hiç füphesiz (bilyük tecrü
be) için bana bunu temin 

Kraliçe: 
- Size f U anda ne y•P'' 

bilirim!. Diye sordu. 
Devam•;:/ 

Menemen malınildürlüğündPJJ: 
Tahmill ~: 

Cinsi Miktarı Mevkii Lir• ~ 
Buhar kazanı pazar başı zıya gökalp t50 ıın 

" makinesi 30 B. ,, 6o0 V' 

Hurda au kazanı ,, " tO r' 
12 yağ lancası " : t20 ~ 
Dinamo 110 VO. " 75 ~ 
iki su tulumbası ,, : ısO ~ 
Büyük ya_ğ lancası ,, " kilosu oO ~ 
Mera 300 hektar Seyrek klSy kumtepe 1~~ ~ 
Arsa 101-3451,50 M2 Esatpaşa istasyon ou ~ 

" 1-82044 Abihıdır kiremitçi 75 ~ 
" 112,84M. Ali ağa köy içi t6 ~ 

Tarla 27576 M. Helvacı köy yaprak köy 150; 
" 40444 ,, " akçakmak 220 ~ 
" 27576 " Kesik köy ökmz kuyusu t20; 
,, 11030,40,, ,, panaz 60 ~ 
,, 5.:>152 " Seyrek köy kumtepe 3oO ~ 
,, 13788 ,, Ulucak bucak azmak l~!; 
Bağ 1838,40,, " eligöz bağları 11" -

Harap hane32no. Yanık köy köy içi ıS -
" bağ 1840 M.M Mermerli kıraç 30 

Arsa miifrez 2 no. ~ 

870,20 Esatpaşa kemaJpaşa ı,O ~ 
" " 3 " " " ı,o 9 
" " 4" " " ı30~ 

Bardakhane arsası Abihıdır fabrika 39 ~ 
Harap bağ 7094,40 Kayık başı ı50 ~ 
Tarla 5515,20 M.M Kıraç demiryoJu ü.stü 60, 

Yukarıda evsafı yazılı menkul ve gayri menkul ero'' t 
artırmaları sonunda isteklisi çıkmadığından 11-11 ·935 I ~ 
nüne kadar bir ay pazarlığa bırakılmıştır. lsteklilerİCI l 
müddet içinde yüzde 7,5 depozitol111ile Menemen ıo'1~jll 
sinde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatlar•/ 
olunur. ~ 

lzmir nıiUi emlak mildürlilğüode~ 
Bayraklı muradiye sokağında 54 eski 73 taj no. e"I !9" 
Darağaç demir mehmetcik sokağında 4 numaralı ey oil' 

Yukarıda yazılı emval bedelleri peşin veya gayri ~ ~ 
dil bonosile ödenmek üzere 17-10-935 tarihinden itıb', 
bir ay zarfında pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin bu .., ol 
det zarfında her gün milli emlak müdüriyetine ~a 
caatları. 34"' 
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