
• ltalyaıı gazeteleri Hoar'ın 
11tıtkunu bir riya abidesi ola
rak tavsif ediyor ve ltabeşis
lao'ın ltal ya için bir devrjm 
•snacı olduğunu yazıyorlar. 
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• ULUSAL 

İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• logilizler, Bari'den yapıla~ 
Arabca neşriyatın MOslDman 
efkarı umumiyesi Ozeriode 
aksi tesir husule getirmesin· 
den endişe etmektedirler. 
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Af rik a' ya asker gönderiyor 
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Cene,·re'deki siya11al konuşmalar p • a O 1 Anlaşmazlık yoK 

Şinıdi de arsıulusal bir l{on- 0011~!k:;~~ ka· Çaldaris, Kondilis 
feranstan hahsolun":yor ~.~:~: .~7~:.~a·~:1. ile beraberdir 

S yare piyangoıunun ıon ke· 
ir Samııel Hoar yeni bir söylev verdi. Beşler 1ideıinde kazanan numara arı 

komitesinin raporu verilmek nzere bıildsiriyooruom =OLı·ra 
tim, ve İtalya ile ltalyanla
ri ve ltalyanın son senerler-

~ de başardığı terakkileri da 27167 Numaraya 

Ce l luslar /:urumu toplantı lıali11dc 

&.; llt9re 12 (A.A) - Sir Uluslar sosyetesi paktında 
)'clt .. el Hoar bu akşam rad- resmen verdiğimiz sözü tut
baa •erdiği bir söylevde mak için olan azmimizi ifa
~le demiştir ki: deye çalıştım. Habeşistana 
~ ltalyan-Habeı anlaı· karşı dürüst davranmaya ça
~llıa halli iyi yolda ol- lışırken ayoi zamanda genel 
'-t d u, bu yoldaki imkin- harp müttefikimiz İtalya ile 
~'1ttaaıun fenalaşmamıı olan dostluk bağlarımızı ida 
~ 1a; 111lll ıöyliyebiHrim. Ken- me edebileceğimizi ümit edi
'ti el labıaııza bu imkanları yorum. 
~lltQllıa ıokmak için eli- İngiltere ile ltalya arasın· 
~- ıeleni yaptık. Va- da anlaşmazlıklar fikrinden 
~larundan büyük bir herkesten fazla nefret ede
~ '•Jetin hissiyatını ifade rim. Bizzat kendim ftalya'da 

•li11ıden geleni yaptım. savaş esnasında hizmet et-l Ha:ıırlıklar devam ediyor 

tıgiltere, her ta-
raf ta uyanık 

~tahistan sahill~rinde süel fls-
ler ve veni tahkimat 

kabe ile Tiranede deniz üs · 
leri ve Sollim, Marşah ve 
Matrubda da bava üsleri ih-

das etmektedirler. Abukire 

yeni tipten üçyüz tayyarenin 
geldiği bildirilmektedir. 

Aden 12 (A.A) - Beş lngi
)jz destroyeri buraya gelmiş· 
tir . 

~~---------~~ 
Yeni mahsul 
Elmalar vapura 

ynklendi 
İnebolu 12 {A.A) - Bu 

yılan ilk elma ürünü bugün 
törenle vapura yükletilmiş

tir. Bu münasebetle vapur 
donanmış, elma yüklü kayık
ları düdükle selamlamıştır. 
Bu yıl elma çok bereketli
dir. Yafa, Berut, lskenderi
yeye gönderilmektedir. Her 
hafta beıbin ıandık ıevkolu· 
aacatı tab.uin edili7or. 

ima takdir ve hayranlıkla 
karşıladım. Hem Habeşista
nm ulusal haklarını ve hem 
de İtalyanın genişleme hak
kındaki isteklerini tatmin 
eden bir sureti tasviye bu-
lunmasını Avrupada herkes 
kadar hararetle arzu ettiği
me italyanlarm inanmasını 
teme;"Jni ederim. 

Hava dalgalarının acı ol
makla beraber doıt ıöıü 

olan bu sözleri bu aktam 
ltalya'ya götürmesini dile
lerim. 

Sir Hoar ıunları ilive et
miştir: Memleketimizin maz
har olduğu hürmet bende 
büyük intiba hasıl etmiıtir. 

Bu bizim hepimiz için Avru
pada barıı divaııoa yardım 
için biiyOk bir mes'uliyet ta· 
zammun eder. Bunun için 
tahrik edilmiyen her türlü 
tecavUze karıı müıterek mu· 

J2000Lira 
19697 Nunıaraya 

isabet etmiştir. 

3000 Lira 
4520 5778 

Numarala biletlere dliımilıtilr 

500 lira kazananlar 
546 3134 6353 8150 

96R6 12454 13269 14964 
17068 18134 20014 220SS 
26283 28417 1943 3577 
6862 8166 10004 12611 

13927 16594 17211 18328 
.20796 24258 26313 29917 

2017 4735 7633 8713 
10889 12671 14084 16722 
17575 19310 21563 24509 
2Bl75 29993 2164 6067 
8000 9750 11186 12774 

14107 16819 17626 19492 
21609 24823 28177 

-Devamı 4 ünrü Sahifede- - Devamı dlJrdüncü şaJıifede 
~~~--..-.M ... -•••~•· ..... ·~-~--~~---

Suri yed en bir heyet 
Anka~aya gelecek 
Şam elektrik şirketine bomba 

atanlar mahkum oldular 
Türkiye ile Suriye hü· 

kumetleri ilgilendiren eko 
nomi ve gümrük nıesele-

Araplar 
Habeşlere yardım 

edecekler 

C: llmissuud 
lstanbul 13 (Ôzel) - A

raplardan gönüllü olarak Ha-
beı ordusuna iltihak etmek 
isteyenlerin Hicazda toplan
maia baıladıkları Kabiredea 
haber veriliyor. 

Jeri hakkında konuımak ilze· 
re Ali komiserlikten bir he
beyetin yakında Ankaraya 
gideceği söylenmektedir. 
lranlı Talebeler: 

Iran - lngiliz petrol tir· 
keti, kendi hesabına tahsil· 
lerini yapmak ilzere 15 lran
lı talebeyi Avrupaya gönde· 
rmiştir. Talebeler Tahran
dan ayrılmıılardır. 
Şam~da bomba atanlar: 

Elektrik tirketine kartı 
yapılan boykota ittirik et· 
-Devamı 4 üncü ıahifide-
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20 ILKTEŞRIN 

.PAZAR 
•• 

GENELNUFUS 
SAYIMI 

BOtOo Ulusal Kuv· 
vetlerin Kay n ağı 
NOfustur ••• 

BAŞVEKALET 
IST ATISTIK UMUM 

MODORLOCO 

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

Yunaoistanda tütün piyasası açıldı, 

Yunan donanması Ist~nhula gidiyor 

Çulclari~ Korıdilis ile bir arada 

Atina 12 (A.A) - Libe· uğrıyacaktır. 
ral partisi gazetesine sıöre, Istanbul 13 (Özel) - Seli· 
Venizeloı cumuriyet rejimi- nik ıaylavlanndan Mııırb 
Dia mBdafaaıı mDcadeleıini oğlu adında bir m&badil, neı
şahsen idare edecektir. reylediği bir beyannamede 

lıtanbul 13 ( Ôzel) - Yu- Makedonya halkını Krallık 
naniıtanın birçok yerlerinde aleyhine tahrik etmek iıte· 
tütün piyasası açılmıştır. Ko- mit ve Kral geldiği takdirde 
zanada orta mahsul 40 • 42 Trakya ile Seliniğin d&ıman 
drahmiden satılmııtır. Bu eline geçeceğini ileri ıilrmliı· 
mallar, geçen yıl 30 drah· tOr. Hüküm~t, bu saylav 
miye ıahlmıştı. Aınerikahlar· hakkında takibat yapacaktır. 
dan baıka daha birçok ec- Atina 12 (A.A)- Yetkili 
nebi firmalar, Yunanistan· çevenler, M. Çaldariıle Kon· 
dan tlitOo almağa baılamıt· 
lardır • dilis arasında anlaımazhk 

lstanbul 13 (Özel)- Yunan mevcut olduğu hakkındaki 
donanma11, bu ayın 18 unda yayıntıları kesin olarak ya
Sellnik limanından hareket lanlamaktadır. 

ederek lıtanbula gidecek ve Atina 12 ·(A.A) - Kral
orada ayın nihayetine kadar hk için yapılacak geneloyun 
kaldıktan ıonra dönüıte Mi- tarihi 27 Ilkteırin olarak 
dilli ve Mondros adalarına teshil edilmiıtir. ····-Mfttbiş kasırga 

Florida civarında 
f elilket koptu 

-Korkunç kasırga köyleri süpürdü. 
Beş yoz kişinin cesetleri bulundu 

ıL~ 

lstanbul 13 (Özel)- Ame· • j' 
rikanın Florida balıesibde ı 
vukubulan çok tiddetli ka • 
ıırgadaa mlitevellit tahribat 
henilz aalaıalamamııtır. Bir 
çok k6yleria,' yıkıldığı ı&yle· 
niyor. Kaıırıanıa vukubuldÜ
iu mıntaka dahilindelsi ıe
hirlerde m&nakalit hill te· 
'mia edilememiıtir. Şimdiye 
kadar teıbit edilen insan 
zayiatının, 500 kiıiden ibaret 
olduiu haber verilmektedir. 
Raz•elt, vlıi mikyaıta yar· 
dım edilmt1iai emre7lemittir. M. Ruıvelc 
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= = Tam bir Yahudi Esrarengiz Adam, zındaO" 
~Beyaz Papağanın! yuvas• oluyor ı dan nasıl kapabildi 
= SIRRI= Gerek Almanyadan ve ge· ~ 
- \ 1'ilrkçeye. ,. 1 ~ rekse baıka ülkelerden Filis· 
:= 13-9-935 Çeviren • KA I ORAL --- d tine gi en YahudiLrin, ge· türli\ unvanı olan Radoha Gaca nın hayatı Yedi 
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- Golter'in odasında hiç dar nasıl ve nerede vakit 
birşey bulamadım. Fakat o· geçirdiniz, lütfen izah eder 
dadan çıkarken telefon çaldı. misiniz ? 
Telefona gittim, idareden - Sinemaya gidip mad· 
bizi aradıklarını söylediler. mazel Barkeri almak ve bi· 
Grinevil poliı müdüriyetine raz gezdirmek istiyordum . 
çekilen telgrafa cevap gel- Fakat iıe daldım. Saata bak
miı, Sevienin Şikago trenin· tığım zaman vakit çok geçti 
de bulunmadığı bildiriliyor. Con Straun tekrar sordu : 

Con Straun, oturduğu yer· - Saata baktaiınız zaman 
den fırladı ve bağırdı : vakit nasıldı ? 

- Eee ! avucumuzun için· - 12 yı yirmi dakika reç· 
den mi kaçta Boni ? miıti. Pansiyon sahibi ma· 

diye sordu ve birkaç da· dam Pontuten, yalnız cumar· 
kika düıündükten sonra tek· teai akıamlan için saat 12 ye 
rar etti. kadar makine ile yazı yaz· 

- Boni, ben öyle zanne· mak mtisaadesini almıı bu· 
derim ki Sevie Şikago tre- lunduj'umdan serbestçe çalı· 
ninde bulunsaydı, bizim mes· ııyordum. Sahifemi doldur· 
ele hal edilmiı olacakta. lh· duktan sonra soyundum. A
timal, ara istasyonlardan bi- radan çok reçmedi, sivil bir 
rinde enmiı ve J:>u 1ayede memur kapımı çaldı ve ci· 
ortadan kaybolmuıtur. nayeti bildirdi. 

- Filhakika öyledir am· - Odanızda çalıprken bir 
ma, biletlerin muayenesi ne· sıürllltli falan iıitmediniı mi? 
Uceainde Sevie'nin trende - Golter, bir aralık tra· 
olmadığı görüldü. Taharriyat çanın penceresinden reldi 
yapıldı; fakat Sevie gene ve selim verdi. Birer sirara 
meydanda yok 1 içtik; fakat bir fevkalldelik 

Con Straun, bir lahza dal· hi11etmedim. A, evet; panıi· 
dıktan sonra kendi kendine 
mırıldandı : yona yeni gelen Donti adın· 

_ Hududu geçmediyse da bir genç te odama geldi. 
mutlak surette elimize ae- Filhakika Mata bakmadım, 

• fakat takriben 11 wardı. 
çec~ktir.r Pol müıyü Mak· Bu sırada odaaın kapısı 
nuı u ge ır. çalındı. Maknuı ta söz6n6 

Con Straun bu emri ver· kesti; Con Straun ( firiaiz!) 
dikten sonra telefona koıtu diye ıealenince biraz evvel 
ve merkeze lizım gelen doktorla beraber gelen Sivil 
emirleri vererek alelacele memur alelacele içeriye girdi 
döndO. Boni, gene parava· ve Con Strauaun kulağına 
nanın arkasında aaklanmııtı. birıeyler a6yledikten sonra 
Ona doiru ilerliyerek ya· cebinden bir kaıket çıkardı 
vaıça: taharri imiri, kasketi eline 

- Delikanlı, burada bey- alınca sivil memur : 
bude yere vakit kaybediyo· Aman ıefim, dikkat edi·I 

!uz. Bununla beraber panıi· ni"E üstündeki beyaz tliy bo· 
zulmasın 

yonda oturanların hepsini 
Diye haykudı. 

isticvab etmek zarureti var, 
- Arkası var 

nalar yaptırdıklarını, Kahire 
gazeteleri yazıyor. Ayni ga-
zetelerin verdikleri haberlere 
göre, Filistinde Yahudilerin 
yapılarında iıliyen Arap a· 
melelere doliun yevmiyeler 
verildiği gibi Yahudilere sa· 
talan arazi ve arsalar da yük· 
sek fiatlarla verilmektedir. 
Almanyadan gelen Yahudi· 
ler, miltemadiyen arazi sabn 
alıyorlar. 

Bizans 
Arkeoloji sayesin· 
de ihya ediliyor 

" Larevu " Mecmuasının, 
nlkemiz hakkında yazdığı 
aıağıdaki ıatırları aynen ter· 
elime ve iktibas ediyoruz: 

"Kamil Atatllrk Türkiye· 
sinin ne b&ylik bir ıayretle 
aarileıtiii mal6mdur, fakat 
Tiirkiye ayni zamanda, çok 
mlllüm bir prestij unsuru 
olan uzak mazisinin iz ve 
bakiyelerini yeniden canlan· 
dırmaia çalaııyor. 

Bu itibarla lstanbul'da ya
pılmıt olan arkeolojik arat· 
tırmalar, Bizanı imparator· 
lannın sarayının lıakiki mev
kiini teıbit etmiılerclir. 

Bu meyanda bir de <:esim 
ze mozaik döteli geçit mey· 
dana çıkarılmııtır. Bu geçi· 
din, hippodrome'a nazaran 
amudi bir galeri teıkil etti· 
ii zannediliyor. Görülüyor 
ki Türklerin de yerinde bir 
iftiharla ıCSyledikleri gibi, 
lıtanbul, gCSğsiinde barındır· 
mıı olduğu veya bir-birleri· 
ni takip etmiı ve yahut ta 
bir-birlerine firift surette 
yaıamıı olan medeniyetlerin 
blitün aslrı yerden çıkaral· 
dıktan ıonra dünyada eııiz 
bir yer olacaktır. 

olur ki, bunların içinde ci· l•lfl!!llll••• ... •••••~I 
nayetin iç yüzü hakkında ÔbQrenler! Mut Piket 
bize ip ucu veren bulunur.. laka (Okamentol) 

Straun, alaylı bir bakışla öksnrnk şekerle· 
kafeste duran papağana ha· 
karak bir kahkaha kopar· 
dıktan sonra: 

- Zavallı ku~, seni de uy-
kusuz bıraktık, sen de bizim· 
le beraber uyumak mecbu· 
riyetindesinl 

Dedi. Bu sırada sivil me· 
mur Pol, müsyil Maknus'u 

getirmiı bulunuyordu. Coo 
Stran, giriniz emrini verin· 
ce, müsyfi Maknus yalnız 
olarak içeriye girdi. Sivil 
memurlarından Payin de, al· 
mıı olduğu emir üzerine 
Maknus'un odasında araştır· 
malara başlamış bulunuyor· 
du .. 

Taharri amirinin karşısın· 
da oturmuş olan Maknus, 
uykudan yeni kalkmıŞ gibi, 
ikide bir gözlerini açıp ka· 
pamakta idi. Taharri amiri 
Con Straun, mutat suallerden 
sonra mt.ltefit bir çehre ile 
Maknus' a şu suali irad etti: 

- Bir ricamız vardır : bu 
gece yemeği yedikten, ma· 
dam Hoahard'ın ölüm habe· 
rini alcbjuuz dakikaya ka· 

rini tecrflbe edi 

ıiz .. 

' Ve Pnrjen ~ahapm 

en Qstnn bir mfts· 

bil ~keri olduğu· 
ou unutmayınız. 

Kuvvetli mftshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sDrgO.n 

ikinci bir (Lav· 
rens)midir? 

Habeıistan'da büyilk imti
yazlar alan sermayedarın, 
Piket adında bir lngiliz ol
duğunu ve ıimdiye kadar 
kapitalistler aleminde ilk 
defa olarak isminin duyul· 
doğunu, Viyana gazeteleri 
yazıyorlar. Verilen tafıilita 
göre Piket, 40 yaılarında 
bir adamdır. Bu adamın, 

ikinci bir livrens ayarında 
olduğu ve siyasal amaçlar 

için lngiltere'nin çok b~yllk 
bir sermayesini daima emri 
altında bulundurduiu söyle· 
niyor. 

Bari panayırı 
Geçen hafta açıldı 
Roma - Bari panayırı ge• 

çen hafta açılmııtır. Pana· 
yırın, geçen yıl olduğu gibi 
bu ıene fazla raibet g&re· 
ceji zannedilmemektedir • 
Bari panayırını geçen sene 
bir milyoa 200 bba kiti ziya· 
ret etmitti. lıtirak eden 
ekapoıaalar i8e S biD kiti idi. 

baştan başa maceralarla doludur.. . it 
üzerine Ruıyaya nakle~. 
olan Romanya milli bs• dl 

Eczacı kalfası, muhacir bö· 
lükleri zabiti, doktor, yaban· 
cı gönüllüler kumandanı, mil· 
li kahraman. Hasılı daha bir 
ıürü unvanları ve mevkileri 
taşıyan Rodola Gaca ismin· 
de bir adam bundan bir 
müddet evvel esrarengiz su· 
rette Macaristan hapishane· 
!erinden kaçmıştır. Bu adam 
ayni zamanda Çekoılavakya 
askeri mahkemesi tarafından 
mahk(im edilmiıtir. 

Bu esrarengiz adamın ha· 
yatı hakkında Viyana gaze· 
telerinde gördüğünüz malô· 
matı naklediyoruz: 

Bu adam Çekoılavakya· 

nın Mirno şehrinde doğmuş· 
tur. Asıl iımi Rodolf Haydi· 
dır. Gençliği fakirlik içinde 
geçmekle beraber kafasında 
daima bnyük hulyalar bat· 
lanmııtır. 

Umumi harbın ilanında, 
ilk iı olarak Çekler namına 
Avusturya aleyhine bir ha· 
reket uyandırmağı düşünmüş 
ve ilk fıraatta, karanlık bir 
gecede Sırb ordusuna iltica 
etmittir. 

Sırblar bunu bir üsera 
karargibına gönderecekleri 
yerde, milli bir kahraman 
diye kabul etmişler ve bir 
hatahaneye memur etmiı· 

Jerdir. Burada Gaca is· 
mını takınmış ve Sırb 
ordusu ile birlikte Seliniğe 
ve oradan da Korfoya geç-
miştir. 

Burada ancak birkaç gün 
kalmıı ve bir ıabah soluğu 
Marsilya'da almııtır. Bundan 
birkaç gün sonra da Paris 
tabip yüzbaşısı Gaca ile te· 
şerrüf etmiıtir. Bu doktorluk 
unvanını, bir vakitler eczacı 
kalfalığı yapmış olmasına is· 
tioaden almış olsa gerektir. 

Buradan da Rusya'ya geç
geçmiş ve Çek ırkına men· 
ıup Alman ve Avusturya 
esirlerini toplıyarak bir kuv
vet vücude getirmeğe çalış· 

mıştır. Fakat 1917 de Bol· 

şevikliğin ilinı üzerine bu 
Çek taburlarile allkadar 
olan kalmamııtır. Buna rağ· 
men, general .. unvanını takı· 
nan ıabık eczacı kalfası 
ve sahte doktor, Çek tabur· 
larını Sibirya tarikile Çekos
lavakya'ya sevke teşebbüs 
etmiştir. 

Bu sırada mahut amiral 
Kolçak hareketi başlaaıış, 
sahte renerali de bu hare· 
ketinden istifade yolunu bul
muştur. Kolçak bu adama 
çok yardım etmiıtir. Kolça· 
kın yanında Alman istilası 

b' ,.,~ 
nın altınları vardı ır Sat'' 
içinde Kolçak ile bu ,.,... 
Çekoslavak generali • ~ 
da tarihi bir anlaşdl• o1' 
ve Gaca bir gün R~ıD• ~ 
milli bankası altınları ıle ti' 
likte garip bir vaziyet 
kınmağa başlamııtır. ı" 

General Gaca bir k•:,.,,. 
esrarengiz bir takılll . ~ b•' •. 
ketlerde bulunmuş ve da,;. 
Kolçak en kıymetli .• ~ 
rile birlikte Bolşevık .,, 

1 • • 1 ' •• vet erınc esır o mu i~ 
kaç gün içinde de 
edilmiştir. ,,; 

Grandük Aleksaodr, tal'' 
ral Kolçağın bu Gıac• ,;; 
fından Bolşeviklere ~ ~· 
edildiğini iddia et~İI~ 
rünüıe göre bu iddıa ,. 
ve yersiz değildir! SO' J 
beraber, Gaca'nın esr•' lfll'. 
ve şüpheli maceraları p,.ı 
mamıştar; biraz soor•ı ,;,. 
şehrine milli bir kab~ ..... 
gibi, alkışlar, teıa 
arasında girmiştir. ~~ 

Gaca, Rusyada tefe~ 
eden taburları dai'1t':,. ; 
fakat Romanya bank ~ 
tanlarından hiç babset~f fi 
ve ansızın Paris'e gitllO ti-': 
burada bir sene kad~,ıi" 
biye mektebinin de 

U- ç devlet hı· r ara- devam etmiştir. . e 4;: Bir senelik HarbıY ~ 
lerine devam ile bu 1 ,ı• 

Ya geıı. rlerse kendisine Çekosla~•"1 "' 
kinı harbiyeiumumıye 
unvanını vermiıtir · ,pİ~ 

• • ) f Burada ve hiç bekle:~ 
Seferberlik halinde küçük iti a bir sırada adeta sah0 ' f• b~ 

ne kadar kuVVet top11.,V8bilir gibi bir hadise ollJIUf otO' 
adamın korkunç bir c••oı-" 

Bu hiikümetlerin her bi- duğu ıüphesi ileri ,nr,_._tl· Bükreı'te çıkan ( Uoivcrıul) 
gazetesinden tercüme edil· 
miıtir: 

Romanya, Yugoslavya 
ve Çekoslovakya hükumetleri 
aıkeri vaziyetleri bak· 
kında Cenevre' ye bir fezle
ke takdim etmiılerdir: 

Mesahayı sathiyesi 
Romanya 265,000 Km.m. 
Yugoslavya 247,542 " 
Çekoslovakyal40,000 ., 

lzmir tapu sicil memurlu· 
ğundan: 

Reıadiye mahallesinde üç 
kuyularda urla ıosesi üze· 
rinde sağı 1135-1 numara· 
tajlı mehmet ustanın evi 
solu sayısız ve bakkal ah· 
dullaha ait ev arkası dere 
önii urla caddesi ile çevrili 
1029-1135 sayılı ve 99 metre 
murabbaı ölçüsündeki ev 
maliye hazinesince metruke 
malı olarak satılmıı ve kim· 
den metrük olduğu biline· 
mediği yazılmıı ve senetsiz 
olmak llzere yeniden tescili 
istenilmiıtir. Bu evin mülki
yeti hakkında yerinde tah
kik1t yapılacaktır. Mülki· 
yette, sınırda ve herhangi 
ayni bir hak iddiasında bu
lunan var ise on gün içinde 
birinci mıntaka tapu sicil 
muhafızlığına veya 23-9-935 
pazartesi günü yerinde tah· 
kikata gelecek memura bel· 
ıelerile birlikte mllracaatı 
yayahr. 

rinde merkezi bir teşkilat fakat yakası nıFranııı ıtıf• 
mevcut olup bütün askeri sının elinden kurtarlll;9,, 
kuvvetleri emri altında bu· Bir müddet ıoor•1 

;' 

lunduran harbiye nezareti- bu her telden ça1•0 
1 

.,,,_. 

dir. Romanya'da 88, Yugoı- serseri, yakayı Viy•0

10pb'' 
lavya'da 58, ve Çekoslovak· sinin eline vermit ve cari•t'' 
ya'da 48 piyade alayı mev· li iş dolayısile M~ıdJİt'~' , 
cuttur. Buna diğer teşkilitıda zabıtasına teslim ed rd•'''il. 
Zammetmek icabeder: süvari Bu şüpheli adaDI d ~·' 

d 
• ·-· topçu, tayyare ve ilh.. tan zindanların • 0 
e t' 

Tayyare ku\· v~tleri: mak yolunu bullJIUf ;yı -': 
Romanya'da 213,766 ber di bütün Çekdosla•:,,orP'~ 

gir kuvvetinde 773 tayyare bıtası tarafın an ,,,,,,,.,-1 
ve 10,647 h.p.dede 26 adet tadır. ~ 

Ulusal 

Birlik 
deniz tayyaresine maliktir. 
Muhtelif tarihlerde küçük 
itilif hükumetleri tarafından 
verilip uluslar kurumunun 
1935 senesine ait neşrolunan Ctlndelik eiyaııal g•-:OtfJll"' 
teslibat salnamesinden aşa- Sahibi: Haydar Rill o: 
ğıdaki malumatı istihraç Neşriyat miidilr 
edelim. Hamdi Nııshe~ 

Ahalisi Demiryolları Telefon: z77 1·~ ., 
Romanya 81652000 11219Km Adres: lıD11 

Yugoslavya 14280000 10113 ,, Beyler sokatı 
Ç. lovakya 14823000 13611 " Abone şartlot' : li1' 

Yugoslavya 269,585 Hp 700 kurut selle tılJ 
568 adet tayyareye maliktir. 400 . .. altı •1 

Çekoslovakya 262,069Hp. . l" şartiııtl 
adet tayyareye maliktir. R 1 ~nilinlar jçiO .: • ..-t 

Bunlardan maada bu tiç esmı . ti ~l' 
hUkümet zabıta ve hudud Maarif cemıye t ,,,,,. 

b bu"rosuna Dlnrac•• muhafaza kıtaatı gi i kuvvet· _11' 

lere de sahiptirler. Romanya melidir. id"-
harp esnasında bu kabil müs Hususi Uinlar : ,JI! ~ 
tabfaz kıtaata da maliktir. hanede kararl~(JOJ, 
Yugoslavya Adriyatik sahil- Buıldığı yer :AN 

.DetJamı 4 Qncü Sa/al/ede- ~:m~a-tbmaiıiaiiiıiiııı --~ 
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Olivier ve şQrekA· N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası • aze temız ucuz sı Limitet vapur 
acentası 

VV. F. H. Van ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 

Cendeli Han. Birinci kor .. 

Der Zee 
& Co. 

"ULYSSES., vapuru elyevm limanımızda olup 14 eylBlde 
Anvera, Rotterdam, Amıterdam ve Hamburg limanlan 
için yllk alacaktır. il il.; 

Her tOrlo tuvalet çeşitleri 
don. Tel . 2443 DEUTSCHE LEV ANTE LıNIE "ORESTES., vapuru 23 eylülden 30 eylillde Anvers, Ro

terdam, Amıterdam ve Hamburg limanları için yilr 
alacaktır. 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Ellerman Linyn Ltd. "CHIOS" vapuru 16 ey· 
Liverpool battı: lülde bekleniyor, Hamburı. 

"ROUMELIAN " vapuru Bremen ve Anversten yOk 
20 eylülde Liverpool ve alacaktır. 
Svvenıeadan relip tahliyede "ITAURI,, vapuru 16 ey .. 
bulunacaktır. lülde bekleniyor, 20 eyinle 

"DfDO" vapura 17 ey.. kadar Anvera, Direkt, Ro· 
lülde beklenmekte olup 21 terdam, Hamburı ve Bre .. 
eylüle kadar Liverpool ve men için yOk alacaktır. 

b Glasgovv için yGk alacaktır. •VVINFRIED" vapuru 1 
anıza Rüstem fotoğrafhane ve "ROUMELIAN .. vapura 29 Bci. teırindıe bekleniyor. s 
~ f } eyltllde beklenmekte olup Bci. teırine kadar Aaven, 
Otoğra ma zeme mağazası s birinci teırine kadar Li- Roterdam, Hamburg ve Bre· 

,_~~ Rilaıem beyin foıosrafhane.i, lzmirde en iyi verpool ve Glaııovv için men için yilkliyecektir. 
·~f çelmN1ıle ~hret bulan bir lllll'tU ocagıdır. En için yBk alacaktır. ..VVASGENVVALD., va· 
~paenı olanlar dahi, 6uradd çektirdi/deri foıolaaJ· Londra hattı: para 14 Bci. teırinde bek-
-cıaıa naemnwa kalmı,lardu. "FABIAN,, vapura 12 ey· )eniyor, 18 Bci. teırine kadar 

llanasa R~ beyin, /oıo8J'aı naalremai satan ma- illide beklenmekte olap 18 Anvera. Roterdam, Hambarı 
......... da rnuhıerem mil,ıerilerinin ince sevlderirıe ,,IJre ve Bremen için y&kliye .. lı.,--;: . o eyl&Je kadar Londra ve Hali k ..__ """ mallan, fotokroı makinelerini bulundunnalaa· ce tir. 
~ !>_!_ L- '-""fi için yük alacakbr. • u"' sıyweı ner ıeyi iıpata iKi idir. •SOFIA" mot&rll 31 Bci. ıt_ - .. EGYPSIAN ,, vapura 

\Qlldr • Bafturak caddesi, Refik bey ÇS11181) teırinde bekleniyor, 4 ikinci 

• 
- 27 eyllllde Londra, Hali ve teırine kadar Anvera, Ro· 

ftlllffflllflllfllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllll llllHllllllllllllllllll llf lll __ • Anveratea ıelip tahliyede terclam, Hambarı ve Bremea 
f>nı • • • = bulunacak •• ayni amanda için yllkliyecektir. 
~ }f yurı mensucatı~ 6 teırlnievvele kadar .y&Jr .... ANUBI~.. motar& 11 

k A k 
5 alacaktır. l ıkınci teırıade bekleniyor, ür nonim şir etı·~ The General Steam Navigatioa 15 ikinci teırine kadar AD-
§ Co. Ltd. vers, Roterdam, Hamburı 

8a maeeıeee, iki yaz bin lira sermaye ile ~ "STORK., vapuru 20 ey· ve .Bremen için y&kliye-

~aı etmı. ve Di Ory en tal Karpet Manu.§ hUde beklenmekte olup 27 ;;kt~MENT 
t.Jtç•.._ Li •ted (Şa-'- 'L-•-) i ket" • s eyinle kadar Loadra için ytk M HA H. SCHULDT 

Ua ııı;1a 8 mı ra mili ' r ıne aıt == 1 kt MBURG 
ı--ıı 5 a aca ar. "TRO 
..-Ut> Halkapınardaki kumat fabrikasını sabo !5 Deat•cbe Levante Llnie . YBURG,, vapara ha-

~br. Fabrika batan tefkilAt ve tesisat ve ma1- § • GALIL"EA ,, vapura 10 len lımanımızda olap Anvers, 
~•ini ile eekiei gibi 1 kanunuaani 1935 ta· § eyl&Jd;: Hamburı, Bremen R:~e~dam ve Hambarı için 
~ itibaren yeni 'lirkct tarafından ifletil- ~ ve Anver1ten gelip tahliyede '/ • • ıyor. 
~ir. a. nevi ~D j tikleri kum batta- i5 balanacakhr. NORB~RG" Yapa~ 8 

J - P • ' 8" 5 Not: Vuut tarihleri ve Bci. tetnnde beklenıyor, 
~ ~ ~ imal edilecektir. Mamalabn emsa- §5 vaparlann isimleri &zerine Aavera, 'oterclam ve Ham· 
'- flıkiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiftir. 5 detifildiklerd• mu'all1et burs için ,ak alacalcbr. 
...._~aiti Pqtemalcılar hafmda eski Oromibak § bhledllmes. DEN NORSKE MIDDEL • 
~deki eergide tethir edilmekte Ye satıf fab- ~ HA VSLINJE ( D-S. A·S. 
~-q ı..ı-.ı z:: Kitaplaruua G•...._ı Bir 1 p ~e yapılmaktadır. =: llAIC SPANSKEL NJEN ) 

Olta katuu: 127 § Cilt, Bamalannıza Şık OSLO 
?e&p.f lldresi: fzmı~:Aluacak ~ Bir Albam, Ve IBlr "SArDINIA,, motarı • 27 
1'etefoa oa .. ra11 2452 ve 3564 5 Eylllde bekleaiyor, Havre, 

llllllRlllHHUI• HIHlllHlllllYUllllllllllHll IHIHlllllllllllllllllllJUİi Cilt f,Ieri Yapbr- Dieppe ve Norveç limanla· 

tılık motör DOK O • ;:.~ ı:.:;;::11 • ""!'s_:" _t~~::;~ motıra 
~"1 kavetinde (Dizel) Ali AgAJı Çarıııında 34 Numarada 23 Birinl i Teıriade bekleni .. 

aı bllaaılmıt bir Çocuk Haatahldan •• AJı• Rıza • • yor, Dieppe ve Nor· 
•tıbkbr. Taliplerin Mitebauım vec limulanaa yllr ala· 
-.. •• mlracaatlan '~inci Beyler SoluJRı N. 68 M&celHtbanesiae ajT&JIDIL cakbr. 

Telefon 3452 ARMEMENT DEPPE-

"HERCULES" vapuru 7 teırinievvelde gelip 12 teırini· 
evvelde Anvera. Rotterdam. Amsterdam ve Hambarı 
limanları için yllk alacakbr. 

"HERMES., vapuru 21 teırinievvelde gelip 26 teıriniev· 
velde Anvers. Rotterdam, Amsterdam ve Hamburır liaianlan 
için yllk alacaktır. 

"HERCULES., vapuru 20 eylülde gelip yiikilnli tabliye· 
den sonra Burgaı, Varna ve K6ıtence limanlarına hareket 
edecektir. 

"HERMES., vapuru 4 teırinievvelde gelip yllkllnn tabii· 
yeden sonra Burıaı, V arna ve Köstence Jimanlanna 
hareket edecektir. 

"GANYMEDES., vapuru 19 teırinievvdde gelip yBkilnll 
tahliyeden sonra Burgaı, Varna ve Köıtence limanlarına 
hareket edecektir. 

SVENSK.A ORIENT LINIEN 
"HEMLAND., motCSrO limanımızda olup yDkllnll tabliye 

ettikten sonra 15 Ey16lde Rotterdam, Hamburg, Copenhıge, 
Dantziı, Gdynia, Goteburg. Oslo ve lıkandinavya limanları 
için ylik alacacaktır. 

"VINGALAND., mot6rll 2 teırinievvelde .gelip yOkdnD 
tahliye ettikten sonra Rotterdam, ~Hamburg, Copenh.e, 
D•ntzfg, Gdynia, lıkandinavya ve Oalo limanlarını içia yllk 
alacaktır. 

•v ASALAND,, mot6rl 15 teırinievvelde relip tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hambarı, Dantzıg, Gdynia, ve lıkandi· 
navya limanna hareket edecektir. 

.. NO~DLAND,, mot6rn 2 teıriniıanide beklenmekte olup 
yBkBnll tahliyeden ıonra Rotterdam, Hamburg, Copenbal'e, 
Daatzıı, Gdyaia, Oılo ve lıkandinavya limanları için ylk 
alacakbr. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
• ALBA JUL YA .. vapuru 30 eylOlde gelip 1 teırinlev· 

velde Pire, Malta, Napoli, Cenova, Marsilya ve Barselona 
içia y&k alacaktır. 

•SUÇEAV A.. vapuru 27 teırinievvelde gelip 28 teıriai· 
enelde Pire, Napoli, Ceaova, Malta, Ceaova, Marailya ve 
Baraeloa için ylk alacakbr • 

ZEGLUGA POLSKA S. A. Kumpaaya11 
"LEVV ANT., motörn 15 teırinievvelde Anvers ve Gdynia 

limaaları için yik alacaktır. 
Hamit: Dladaki hareket tarilıleriadeld detitikliklerdea 

Acente meı'uliyet kabul etmeı. 
F ula tafaillt içia ikinci Kordonda T abmfl ve Tabliye 

tirketi binuı arkumda FrateW Sperco aceatahtıaa mlracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 • 2005 • 2663 

lstanhu1 ve 'frakya 
Şeker Fhrikalan TOrk Anonim Şirketi 
Sermayesi3,000,000"fork lirası 

lstanbul Bahçe kapı dörd&ncii Vakıf ban 30-40 

ANVES 
"EGYPTE,, vapuru 12 Bci. 

teırinde bekleniyor, Anvera 
Direkt mal y&kliyecektir. 

THE EXPORT s-s coRPO- su .. mer Bank 
RATION-NEVYORK 

1
•-- --• 

Jlırı 

• • 

KUrU.f 

' .... 

N~A 
o JI ıu u-' 

Birlefik Amerikaya dofra 
seferler 

"EXECUTIVE,, vapuru 18 
eyllllde bekleniyor. 

"EXILONA,, vapura 30 
eyllllde bekleniyor. 

.. A80UKIR.. vaP.ara 20 
eyllllde gelip 30 eylllldc, 
Birleıik Amerika için aidatı 
malları lıkenderiyede "EXE
TER,, tranutlaatik vapuruna 
aktarma edecektir. 

SERViCE DIRECT 
DANUBIAN 

TUNA HATii 
" ALISA,, motarı 10 ey

lllde bekleniyor, Belrrad, 
Noviud, Komarno, Buda· 
peıte, Bratiılava, Viyana ve 
Linz için ylkliyecektir. 

"TISZA" mot6rl 18 ey
l&lde bekleniyor, Belıracl. 
Noviud, Komarno, Bada· 
pqte, Bratillava, Viyua ve 
lJıq içia JttlrNı•cektir. 

•BUDAPEST" motlrl 25 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 
Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar,, 
lzmir şubesinde bulursunuz 

pefte, Bratialava, Vivana ve 
Liaz için )'tlkliyecelrtir. 
AVUSTRALYA HATTI 
HidiviJe kumpanyaıının 

•A8QUl(IR. vapara 29 ey
l&lde IMkle•iyor, Paainaalar 
Qriqt LİDe kampaaya•DID 
•BENDICO .. vapanaaa Port· 
..ıtte aktarma edilmek mre 

"ABOUJIR.. vapuru ayni 
zamanda Partsait aktarmam 
olarak, Hindistan, Aksayi 
prk ve ıarki Afrikanın ba .. 
tlla limanlarına mal ala· 
cakbr. 

Gelif tarihleri ve vapur· 
lana ilimleri lzeriae mea'a 
U,et kabal eeu• 
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Italyu • Habeşistan ihtilatı etrafındaki konuşmalar bitmek üzeredir. Teklif üstüne teklif 

Tali komitenin vereceği l{ararın, ya-
rın bildirilmesi muhtemeldir· 

~--

l{omitenin k.ararı, şimdiye 

caktır. Ve mutavassıt bir 
kadar yapılan teklifler esasına dayana
tarzı hal teklifini tazammtın edecektir 

lstanbul ] 3 (Özel) - Cenevreden haber verildiğine 

göre, Jtalya . Habeşi tan ihtilafı için tali komitenin ve

receği karar, yarın bildirilecektir . Bu kararın, ilıtililft 

kaldıracak mahiyette olduğu söyleniyor. 

Cenevre 12 (A.A) - Bu akşam toplanan beşler ko· 
mitesi celse esnasında yapılan teklifler esasına daya
narak bir mutavassıt tarzıhal teklifi için tali komiteyi 
memur etmiştir. Bu karar uluslar sosyetesi koridor· 
larında memnuniyetle karşılanmıştır. 

Fransa 
Afrikaya asker 

gönderiyor 
Marsilya 12 (A.A) - Müs· 

temleke kıtaatına mensup 
170 kişi vapurla Cibutiye 
hareket etmiştir. 

Ceuevredeki sivasal 
~ 

konuşmalar 

-Baştara(ı birinci. sahifede -
kavemeti müdafaaya azmet· 
miş olduğumuzu söylevimde 
açıkça söyledim. Bu da bütün 
dünya için bir mes'uliyeti ta
zammun eder • 

Sir Hoar sözlerini lngilte· 
renin dünya ekonomik kay· 
naklarmdan daha iyi istifade 
mes' elesini daha iyi tetkike 
hazır olduğunu teyit ederek 
bitirmiştir. 

Cenevre, 12 (A.A) - Roy· 
ter ajansından: 

Beşler komitesinin muta
vassıt tarzı bal hakkında taJi 
komiteden istediği rapor iki 
tarafa tebliğ edilecek ve son 
uzlaşma teklifini teşkil ede· 
cektir. Bu raporun esasını 
1930 tarihli Irak mukavele· 
sinin teşkil edeceği ve ltal
yan mümessi inin tt:klıfi mü
nakaşaya hazır olacağı zan· 
nedilmektedir. 

Cenevre 12 (A.A) - Se
nator Lope Habeş savaşıoın 
önüne geçmek üzere Briand
KelJoğ paktını imza etmiş 

olan devletler arasıoda arsı
ulusal bir konferansın top· 
!anmaya çağırılmasını tele· 
fonla Hul'a teklif etmiştir. 

Cenevre 12 (A.A) As-
samble bugün genel görüş· 
mesine devam etmiştir. Fe
lemenk mümessili M. Deg
raef, İsveç dış bakanı M. 
Sander ve Belçika başba· 

kanı M. Van Zeeland mem
leketlerinin uluslar sosyete
sine bağhhğını teyit ve Üzer
lerine düşecek soravı almaya 
hazır olduklarını bildirmiş 

lerdir . 
Müzakere yarın sabaha 

bırakılmıştır. 
Istanbul 13 (Özel) - Av

rupa genel efkarı, uluslar 
kurumunun çok zayıf Jadığı 

ve ltalya • Habeşistan mes· 
elesinde müsbet biç bir iş 
görmiyecegı gibi, bundan 
sonra çıkması muhtemel 
olan arsıulusal herhangi bir 
ihtia lfı halletmek hususunda 
müşkülat çekeceği kanaatin· 
da bulunuyor. Paris siyasal 
çcvenleri; bu yüzden 
ltalya'nın da uluslar kuru· 
mundan çekilmesi ihtimalin· 
den endiıe ediyorlar. 

Anlamlı bir tekzib 

Italya yalnız ka
lıyor galiba 

Fransa'nın takib edeceği yolu, 
Laval yarın gösterecektir 

Cenevre 12 (A.A) -Fran· 
sız çevenlerinde söylendiği· 
ne göre, M. Laval'in ltalya· 
ya kartı zecri tedbirler yo• 
Juna giriJmesini kabul etmi· 
yeceği hakkında gazetelerde 
çıkan haberlerin resmi veya 
yarı resmi hiçbir mahiyeti 
yoktur. Zira Fransız duru
mu M. Laval tarafından an• 
cak yarın assamble önünde 
tasrih edilecektir. 

Paris 12 {A.A) - Paris 
Soir gazetesinin Londra'dan 
aldığı bir habere göre M. 
Laval Sir Hoar ile uluslar 

Suriyeden bir heyet 
Ankaraya gf>lecek 

-Başıarafı birinci sahifede -
miyenlerin evlerine atılan 
bombalar yüzül)den Tevkif 
edilen gençlerin ilk kafilesi 
geçenl~rde ecnebi mahke· 
mede muhtelif cezalara mah • 
kum edilmişlerdir. 

Bu kerre ikinci kafile de 
muhakemeye sevkedilmit ve 
gençler muhteJif hapis ceza
ları geymişlerdir. Gençlerin 
polisler tarafından dövülme· 
sini protesto makamında Şam 
şehri cumartesi güoU dük· 
kanlarını kapatmıştır. 

Asuri'ler Lilzkiye'de: 
Irak başveziri Yasin paşa 

mebuslar meclisinde sorulan 
bir suale cevap verirken, 
Asuri'Jerin Suriye'ye nakle
dilmekte olduğunu, Fransız 
idaresinin bir kısım Asurı'ıerı 
Lazkiye'ye yerleştireceğini 

beyan etmiştir. 
- Paristen gelen bir tel

grafa göre, Suriye Vezirler 
reisi Şeyh T acceddin, Mar· 
silyadan Beruta mütevecci
hen vapura binmiştir. Şeb 

Taceddinin bu hafta sonunda 
Beruta geleceği hesap edil· 
mektedir. 

Suriye Vezirler reisi, Pa • 
risten hareketinden evvel 
Ali komiser Kont Dö Mar· 
teli ziyaretle uzun müddet 
görüşmüş ve vedida bulun· 
muıtur. 

- Bu ay içinde, lran'dan 
bir çok Suriye ve Lübnan'Jı 
aileler ıelmiılerdir. Bunlar, 
çoktınberi lran'a hicret et· 

sosyetesi haricindeki, ve 
Edenle de bir Avvupa an· 
laşmazlığı vukuu lıalinde 
logiltere'nin hattı hareketi 
hakkında görüşmüıtnr. M. 
Laval ve Sir Hoar Avustur· 
yanın istiklali mes' efesine 
temas etmiılerdir. Bu görüş 
teatileri iki memleket dip· 
lomasisi mes'elenin teklif 
kısmını ıimdiden tetkik 
edecek kadar ileri gitmiştir. 
Fransız büyük elçisinin dün 
lngiltere dış bakanlığı dai· 
mi sekreterine yaptığı ziya
retin sebebi de budur. 

1 Kayseri 
Fabrikası üç gün 

sonra açılıyor 
Istanbul 13 (Özel) - Kay

seri mensucat fabrikasının 

üç gün sonra açılacağı söy
leniyor. Fabrika için müte· 
hassıs yetiştirmek üzere bir 
de mektep tesis edilmiştir. 

Amerika 
Barışı mubafaya 

çalaşacak 
Vaşiniton, 12 (A.A) - M. 

Hull verdiği bir söylevde 
Sir Samuel Hoar'm söylevini 
barış için mahirane ve mev
siminde bir hitap olarak 
tavsif ve Amerika hüküme
tinin mesaisini barışın mu· 
hafazasına katmak için bü· 
tün imkanlarını kullanacağını 
ilave etmiştir. 

Bari'den 
Yapılan Arahça 

neşriyat 
Londra 12 (A.A) - ltal· 

ya 'nın Bari Telsiz istasyonu 
tarafından Arap dili ile ya· 
pılmakta olan bazı telsiz 
neşriyatının Müslüman efki· 
rı umumiyeıi üzerinde ha· 
sıl edeceği tesirlerden endi
ıe edilmektedir. 

miş ve orada yerleımiı 
kimselerdir. 

Ancak ıon zaman1arda 
lran hllkQmeti banlar hık· 

Roma 
Gazeteleri lngiJiz dış 
bakanına çatıyorlar 
Roma 12 (A.A) - Stampa 

gazetesi, Sir Samuel Hoarin 
söylevini bir riya abidesi o· 
larak tavsif etmektedir. He· 
men bütOn matbuat buna 
benzer vasıflar kullanıyor. 
Roma 12 (A.A) - Sir Sa· 

muel Hoarın söylevinde tek· 
lif edilen ham maddelerin 
yeniden tevzii hakkında tah· 
kikat yapılması mes' elesi Gi
ornale D'İtalia ve Lavora Fa 
şiıta gazeteleri tarafından 
hayaliham olarak tavsif edil
mektedir. Lavore Faşiıta ga· 
zetesi ıunları ilive ediyor. 

Italya, Habeşistana yalnız 
ham madde ve mahrç ara· 
mak için gitmiyor. Habeıis· 
tan bizim için bir devrim 
amacı ve Faıist ltalya kud
retinin teyidi için hareket 
noktasıdır. Bu işte Mussolini 
ltalya'sının iman ve ıerefi 
mevzuubahistir7. 

Piyango 
-B~ıarafı 1 inci salıif ede -

150 Lira kazananlar 
23455 9633 14900 23462 

5 5842 26885 15312 
132 4005 8536 9379 

24647 15933 20147 2529 
27048 47 24622 11785 
19401 27130 24127 27758 
1920 12126 25051 14794 

29273 17027 2374 11114 
15634 23850 
100 Lira kazananlar 
19444 1657 27023 24716 
22041 25834 lı973 2629 
3750 27119 20989 7988 
6296 21305 3906 222~7 
lt5ı3 6869 22110 21049 
21347 26540 496 •3297 
28570 1661 8111 3807 
20552 26255 14702 22311 
27727 11715 17072 656 
16142 12067 18144 29348 
15794 2935 11667 14791 
4370 16659 21623 4800 

10152 
50 Lira kazananlar 

13088 5660 22304 27075 
2033 5805 21688 6319 

10137 17830 3292 21591 
27749 18837 25437 25046 
14697 10028 25117 26760 
kında da mecburi askerlik 
kanununu tatbik etmek iste· 
diğinden bırakıp gelmeğe 
mecbur olmuılardır. 

Suriye • Irak arasında 
yolcu taıımak üzere hava 
servisleri tanzimi için Ali 
komserlikle Irak hükGmcti 
arasında mllzakerelere baı· 
lınmııtır. 
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,, alaybey sevda sokağında 12 eski 6 t-j 11u111r• ı~ 
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Tepecik sevgi sokağında 12-14 numaralı ev h ef ,tiP 
Tepecik mısırlı sokağında 3 eski 3 taj numar~ ·oeİ t~, 
Yukarıda yazılı emvalin bedelleri peıin vey~ ık;,,,, 1" 

mübadil vesikasile ödenmek Uzere mülkiyetleri •s 1p~ 
Jile müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin 26·9-93 t1~ 
ıllnO ıaat 15 de milli emllk mlldriyetiae mOrac•;,.f' 


