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Uomuda bulunmakta olan 
Fenlaııdiya oy al işleri haka-
111, kapital arayında Italya 
kralı Viktor EmanoeJ tara
fından kabul edilmiştir. 

e ı UL~USAL • lngilteı·e dış bakanının Ber
liıı'i ziyaretinde vuku bulacak 
siyasal görüşmelerden F.ran· 
sa hükOmeti Ingiliz sefiri va· 
sıtasile haberdar edilecektir. 
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fzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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Yunanistan' daki isyan Bastırıldı 

ta~yareleri 
Atioa 2 ( A.A ) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 

bir torpitoyu tahrip ettiler 

Harbiye Na.ıırmın beyana
tına göre; tayyareler isyan 
halinde bulunan gemileri 
bombardıman etmişlerdir. 

Harbiye Nazırı Bay Ve
nizelosun asilerle beraber 
olduğunu teyit edemiyece
ğini, ancak halen asilerin 
elinde bulunan ve hareket 
etmiş olan dört gemi Giri· 
de gittiii takdirde bu hu
susun tahakkuk edeceğini 

ilave etmiştir. 
Paris, 2 (A.A) - Atina-

Başbakan JJay Çaldaris 

lehinde bir nümayiş yapmış
tır. 

Selanik 2 (A.A) - Rcs
[mi bir tebliğe nazar~n Ve

nizelos taraftarı olan askeri 
zevat Atina'dan verilecek 
iıareti bekli~rlar2•:.___;_ F~ka.!_ 

'!bu işareti getirecek~olanlar 
tevkif edilmişlerdir. Venize
losun taraftarı olan gazete
ler tatil edilmişti. 

A$İ/eri ıal.ib eden Deni:. 
Bakam llucı Kiryal:os 

dan Tan 2azetesine gelen 
bir telgrafnameye göre, tay-
yareler isyan halinde bulu
nan ve bir harp gemisi 
tarafından çekilmekte olan 
bir torpido muhribini iş 
göremiyecek bir hale sok
muşlardır. HUktımct isyan 
halinde bulunan gemilerin 
itaat edinceye kadar veya 
tahrip olununcaya kadar 
bombardıman edilmesini em
retmiıtir. 

Selinik 2 (A.A) - Ma· 
kedonya ve Trakyada tam bir 
sükün hüküm sürmektedir. 
ihtiyaten örfi idara ilin e
dilmiıtir. Venizelos taraf· 
tarlarından birkaç kişi tev
kif !edilmiştir. 

Atina 2 (A.A) - Ecnebi 
memleketlere gönderilecek 
olan bütün telgraflara san· 
sör konulmuıtur. Muhalif 
gazeteler tatil edilmiştir. 

Amiral Fipoldos; hükumet 
le bir kruvazördeki asiler 
arasında taYassutta bulun
oıuıtur. Asiler cevap vermek 
için yarım saat mühlet iste
mişlerdir. 

Atina 2 (A.A) - Gazete· 
lerin hususi muhabirleri, ya
rı resmi bir surette, tevkif 
edilmiş asilerin divana harbe 
sevkedileceklerini haber ver· 
mektedirler. Öğleden sonra 
kanuni esaıi meydanında mu· 
aııam bir halk kitlesi isyan 
failleri aleyhine ve hllkumet 

Atina, 2 (A.A) ·- Atina• 
ajansı bildiriyor: ~ 
Başbakan Bay Çaldaris 

Ortalıgı lwrıştırau Bay J' enize!os 

ulusa hitaben aşağıdaki be· 
yannameyi neşretmiştir: 

"Bahriye tezgahlarında, iki 
efzun bölüğünde ve harbiye 
mektebinde bazı beyinsizler 
hükümete karşı isyan etmiş
lerdir. Hükumet; sadakatla 
mücadele eden askeri kuv
vetlerile vatan aleyhtarı te
şebbüsü bastırmış olup 
vaziyete temamile hakim 
bulunmaktadır. Elen ulusu 
temamen müsterih olabilir. 
iki rıldanberi irtica tutmak 

için bütün gayretlerini sar
fetmiş olan hükumet şimdi 
nizamı muhafaza ve Elen 
vatandaşlarının istirahatını 
lemin için tahrikatçılara karşı 
şiddetle hareket etmek mec
buriyetinde bulunmaktadır. 
Bu mücadeleden ölen ve 
yaralananlara memleketin 
bütün askeri kuvvetlerini 
tebcil etmek vazifemizdir. 

Atina 2 (A.A)- Gazete
lere nazaran Girit valisi bay 
V enizelos'tan isyan hareketi 

hakkmdaki hattı hareketini ilan 
etmesini taleb:etmiştir. Ter-

Sü Bakam Gcnncl Kondilis 

sanede vukua gelmiş olan 
isyan teşebbüsünden başka 
Evelpi'den askeri kolleji ile 
Atina'daki Efzun kıtalarında 
da bu kabil teşebbüsler ya· 
pılmıştır. 

Atina 2 ( A.A ) - Atina 
Ajansı bildiriyor: 

Dün akşam tesrsanede 
Plastiras taraftarları ubit-
ler bir fesat hareketine te
şebbüs etmişlerse de bu te
şebbüs bastırılmıştır. Hüku
met vaziyete hakimdir. Bü
tün memlekette tam bir sü-
kun hüküm sürmektedir. 

Atina 2 (A.A) - Atina 
Ajansı, Başbakan Bay Çal· 
daris Yunan milletine hü
kumetinin vaziyete tamamile 
hakim olduğu hakkında te· 
minat vermiş olduğunu, an· 
cak sükun ve huzuru temin 
için tahrikAtçılara şiddetle 
hareket etmek mecburiye· 
tinde kalacağmı ilan ettiğini 
bildirmiştir. --------

ithalatın 
1'anzimi mee'elesi 
Romn, 2 (A.A) - ithala

tın tanzimine dair olan 
mütemmim hükümler bil
hassa ltalyan tüccarlarının 
ihracata karıı teklif ede· 
cekleri miktar nisbetinde 
ithalata mezuniyet verilmesini 
ihtiva etmektedir. 

Kaideleri hakkındaki 
yanlış haberler 

Ankara 2 (A.A) - 1 Mart 
1935 tarihli Milliyet ve Son 
Posta gazetelerinde ve (P) ile 
nihayetlenen kelimelerin im
laları hakkmda son iÜnlerde 
yapılmış olan değif menin 
şah i bir mütaleadan ibaret 
buh.nduğunu ve gene evvel
den olduğu gibi tedrisata 
devam edilmesi lazımgeldi-
ğinin Kültür bakanlığınca 
mekteplere tamim edildiğine 
dair görülen havadisin ash 
yoktur. Bu iş için Kültür 
bakanlığınca mekteplere hiç 
bir tebligat yapılmamııtır. 
Bu hususta kat'i kararlar 
alınması ancak Türk Dili 
Tetkik Cemiyetinin imlida 
ve gramerde devam eden 
tetkikleri neticesine bağh 

Makdonald bir mektub yolladı 

lngiltere işsizleri
ne yardım planı 

Bay Mahdonal<l 

Londra 2 ( A.A ) - Bay 
Makdonald Bay Loyd Cor
ca bir mektup göndermiş 
son söylevlerinde ana çizgi-

Belçika 
Kraliçesi Londrada 
Londra 2 (A.A) - Belçika 

kraliçesi tamamen hususi 
olarak bir kaç gün kalmak 
üzere buraya gelmiıtir. 

lngiltere 
Çin'e mali yardımda 

bulunacak 
Istanbul, 3 ( Hususi ) -

Londra' dan haber veriliyor: 
lngiltere hükumeti, Çine 

mali yardımda bulunmağa 

karar vermiştir. 

Herlin nıüzakerelerin· 
den haberdar edilecek 

Londra 2 ( A.A ) - Sir 
Con Simon Berlini ihtimal 
ziyaretinden birkaç gün son· 
ra Moskovaya gidecek ve 
bu arada Fransız hükumeti 
Berlinde cereyan eden mü· 

zakerelerden lngiliz sefiri 
vaaıtasile haberdar edilmiş 
bulunacaktır. ------·----
Zavallı kadııı 
Acaba ne oldu? 

Kap 2 (A.A)- Nort Ro-
dezya valisinin karısı Leydi 

olduğunu alakadar makam· lere istinaden Anadolu ajansı 
llar nezdinde yaptığıl tetkik· tebliğe mezundur. 

Yang'ı 5 tayyare, 200 yerli 
asker ve 170 demiryolu me· 
muru aramaktadır . Leydi 
Yang ve bir arkadaşı bun· 
dan iki gün ıvvel hususi bir 
tayyare ile Levingstondan 
Lusavaya hareket etmişlerdi. 

----------------------------------
Ara hl ar isyan mı etmiş?. 

/ıalyau Somalisindeki Araplar lwfilc 1ıali11t/P. pcızora giderken 

Son posta ile gelen Pariı ga~etel.er.i, ltalyan Somalisin.de ki Ar~b kabilelerinden bir kıs· 
mınm ltalya aleyhine kıyam ettıklerını haber vermektedırler. Aynı 5(azetcler, bu haberi 
teyid edecek yeni malOmat gelmediğini illve ediyorlar. 
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Tarihi Tefrika: 238 3 Mart 1935 

ittihat ve Terakki 
(Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Rusyaya kaçan bir sof-
ta 31 Mart vak'asını 
nasıl anlatıyordu .. 

o hAdise üzerine Rusya hu
duduna yakın bir mahalden 
doktor Bahaeddin Şaki rbe
ye gönderilmiş olan bir mek
tubu neşrediyoruz. Müstebid
lerin, bürriyetperverlerin, 
okumuşların ve cahillerin 
böyle bir hadiseyi nasıl te
lakki ettiklerini pek güzel 
tanir eden bu mektupta 
deniliyordu ki: 

" lstanbuldaki müessif 
vak'alardan Ruıya tarikile 
haberdar olduk. Pek ziyade 
mtrak ettik. Bir takım ca-
hiller "eyvah hürriyet elden 

gitti!" diyerek mahzun ol
dular. Fakat ben "korkma-
yınıı:, sonu hayırlıdır, yarın 

öbür gün ne iÜzel haberler 
alacağız, görürsünüz!,, de
dim. Herkes bir dereceye 
kadar müteselJi oldu. 

Fakat birgün sonra Batum
dan hain, müstebit hacı Ali 
paşa geldi. Yanında bir Rus 
gazeteıile istipdat taraftarı 
olan bir akşam gazetesi ge
tirdi. Bunları kahvede açık 
okumağa başladı •e " işte, 
dedi gazeteler yazıyor, Sul
tan Hamit gene kuvvet bul
du. Ahmed Rızayı ve meb' -
uslardan otuz kadarını öl
dürdüler. Ve diğerleri de
liklere gizlendiler. Nüfuz Pa
dişahın eJine geçti." 

Bu haberi duyan duyma
yana haber verdi. Herkeı 

müteessir oldu. Ben iıe 
lıerkese: 

- "Korkmayınız, kat'iyen 
bir şey yoktur. Hacı Ali paşa 
müstebittir. lıaveli söylüyor. 
İnşallah muzafferiyet bizde
dir!" diye teselli vermekte 
devam ediyordum. Nihayet 
bana da gazeteler geldi. 
Ahaliyi kahveye çağırarak 
haberleri okudum. Abdül
hamidin muhasarada oldu
ğunu, Seliniğe nefyedilece
ğini bildirdim. 

Umumi ahali bu haberleri 
alkııladı. Aradan iki saat 
geçtikten sonra deli Hüse
yin oğlu Ahmet ile mücade
leye giri§tik. Ben söyledim, o 

söyledi. Herkes bize bakı· 

yordu. Düşmanlarımız cemi
yete karşı tecavüzkirane H-
san kullanmağa başladılar. 
Abdülhamit gibi adam ol
maz, onµn bize yaptığı biz· 
metler çoktur. Abdülhamide 
karşı biç bir kimse bir ıey 
yapamaz. dediler. 

Ben onların bu sözlerine 
çok kızdım. Ağzıma geleni 
söyledim, söylemedik lif bı
rakmadım. " Siz hürriyete 
liyık değilsiniz; siz Acemis
tana gidiniz. Siz ittihadı 
muhammedi cemiyetindensi
niz, anlaşıldı.,, dedim. Bura
da cemiyet aleyhinde bulu
nanların hepsi ittihadı Mu
hammedi cemiyetine men
ıupturlar. Bunlardan başka 
bir takım cahil, rezil hoca
lar var ki b~nlar da kahve
ler de söylemediklerini bırak
mıyorlar. 

Şerait mes' eleaini açtılar. 
Eıki kaf ah adamlar baıta, 

beyaz sarık gördüler mi, on
lar ne söylerlerse inanırlar. 
Bu hocalardan birisi di
yordu ki: 

"İslamla hıristiyan arasın
da müsavat olur mu?,, 

Bu hocanın Fatih medre
ıesinde tahsil eden bir oğlu 
var. ismi hafız Halim efen
didir: Hoca o&"lundan gelme 
bir mektup çıkarıp okudu. 
Ben de yavaş yavaş yanına 
giderek dinledim. Bu mek
tupta deniliyorduki: 

" Bir zabit askere hitaben 
bir nutuk söyledi. Ey arka
daşlar, dedi; yarın ittihat ve 
Terakki cemiyeti biitün ho
caları, mollaları süngüden 
geçirecek. İttihat ve terakki 

cemiyetinin ve mebusan mec
lisinin maksadı namazı orta
dan kaldırmak, herkesi · cü-

nup gezdirmek, tehareti men 

etmek' kadınlardan tesettürü] 
kaldırmaktır. Bundan sonra 

müslümanların taharet ıçın 

hamama gitmelerine de mü
saade olunmıyacaktır.,, 

Ben bunları iştince fena 
halde kızdım. (Efendi, efen
di, dedim, bu gibi mektup
ları okuyup halk arasında 
fes at sokanların derhal hap
se tıkılmaları için Istanbul
dan telgraf gedi.) Bunu söy· 
leyince hoca derhal mektu
bu cebine koydu ve kalkıp 
gitti. Allah böyle mütaassıp 
hocaları kahretsin. 

Hareket ordusu Istanbulda 
harb ederken belediye civa
rında yaralanan Abdülhami
din zabitlerinden birisi ya
ralı olduğu halde kaçıp bu
ralara kadar gelmişti. O da 
fesad çıkarmak üzere iken 
kaçtığı için yakalanıp Trab
zona gönderildi. Abdülhami
din hal'i haberi buraya gelir 
gelmez bütün Lizistan aha
lisi son derecede memnun 
oldu. Her hangi bir köyde 
işe yarar tüfek varsa silah
lar atıldı. Üç giln üç gece 
şenlik yapıldı. Yaıasın şanlı 
ordumuz, batsın istibdat ve 
taassup!" 

- Arkmı var-

Ulusal 

Birlik 
Gılndeli.k ıiyaeal gazete 

Sa~ibi: Haydar Rüşdü Öktem 

Neşriyat müdürü : 
llamdi Nüzhet 
Telefon: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abone şartları : 
700 kuruş senelik 
400 .. altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

blirosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilinlar : idare
hanede kararlaıtırılır 
Buıldığı yer: ANADULU 
matbauı 

(UluıalB_ir_lik..:);._~------------ -----------~--..· ihtilaf Ordu Balkan actlaşması 
Avrupa gazetelerin· 
tayişkarane maka] 

Etrafında yürütü- ikramiyesi nizamna· 

len mütalealar mesine ilave olu -
nan madde 

ltalya ile Habeşistan ara
sındaki ihtilaftan bahseden 
(Le Temps) ve Mısır'da çı
kan (Elbelag) gazeteleri şun
ları yazıyorlar: 

" Bu ihtilafın bugün olduğu 
gibi mevzii bir mahiyette 
kalmasını temin etmek kabil 
olursa seri ve belki de mu
hakkak bir surette düşünül
müş bir hal çaresi bulmakta 
kabiJ olabilir. Vahim hadise
ler ancak tarafeynden biri
nin ihtiyatsızlık eseri olarak 
bir izzeti nefis mes'elesi or
taya atmalarından doğabilir. 

1897 senesinde Habeşis
tan ile ftalya Somaliıi ara
sındaki hudut hakkında 
aktolunan muahedeyi temam
lıyan 1908 muahedesi ah
kAmı hakkında Roma ve 
Adisababa hükümetleri bi
ribirinden farklı tefsirlerde 
bulunmaktadırlar. • Bu gibi 
zor hallerde yapılacak iş 
mes'eleyi muhtelit bir komis
yona vermektir. 

( Elbelag ) - gazetesi de 
şu mütaleayı yürütüyor: 

Habeşistan mes'elesi, di
ğer bütün müstemleke mes
elelerine benzemiyor. Tari
hin buna benzer hadiseleri 
de vardır. Avrupa devletleri 
bir müstemlekeyi işgal et
tikleri zaman, daima bu hat
tı hareketi takip etmişler

dir. 
Müstemleke harbı evveli 

tecavüz havadisi ile başlar, 
ondan sonra müstemleke 
işgal edilir. Çin-Japon itilafı 

bu gibi hadiselerle başlamış, 
ve bundan sonra Mançuri 
kıtaın Japonya tarafından 
iıgal edilmiıtir. 

İtalyanlar Habeıiıtan'a 
karıı harekete a-eçmekle 
Japonya'nın Mançuri kıta
sında olduğundan fazla haklı 
olduklarını iddia ediyorlar. 

Ame1e ~revi 
Pris - Elce.ı.irede genel 

bir grev olmuı ve bütün 
amele bu greve iştirak ey
lemiştir. Zabıta ve amele 
arasında müsademeler ol
muştur. 

Vekiller hey' etinin son iç
timalarında onaylanan nizam
nameler arasında, ordu ik
ramiyesi nizamnamesine bir 
madde ilavesi hakkındaki 
nizamnamede vardır. Bu ni
zamnar:neyi aynen aşağıya 

naklediyoruz : 

Balkan paktmın ·bir yıl içiod 
rupaya telkin ettiği ina 

Madde 1 - Ordu ikramiyesi 
Nizamnamesinin birinci fas
lına aşağıdaki madde eklen
miştir . 

Madde 2 - Bir talim sene
si içinde donanmanın top ve 
torpito atışlarını en yüksek 
muvaffakiyetle başaran ve 

bu suretle donanmanın top 
ve torpito atış birincilikle
rini kazanan gemilerin aşa

ğıda vazifeleri yazılı zabit
lerile mürettebatına iftihar 
atış hediyesi verilir. 
A ) En iyi top atışı yapan 

geminin topçu zabitine; 
B ) En iyi top atışı yo1pan 

geminin topçu nişancılarına; 

C ) En iyi top atışı yapan 
geminin beher topundaki ne
fer ve onbaşılardan vazifele
rinde en fazla muvaffak olan 
ikişer kişiye . 

D ) En iyi top atışı yapan 
geminin mesafe aletçi ve• 
manzumecilerinden altı kişiye 

E ) En iyi torpito atışı ya-

Balkan antlaşmasının yıl 
dönümü münasebetile bütün 
Avrupa gazeteleri sitayişka
rane makaleler yazmışlardır. 
Geçen hafta (Tan) gazete
sinin bu yıldönümü münase
betile yazmış olduğu maka
leyi tercüme ve iktibas et
miştik. Şimdi de diğer ba
zı gazetelerin makalelerini 
aşağıya neklediyoruz: 

Balkan andlaşmasının bi
rinci yıldönümü dünya mat
buatının zamanımızın en 
kuvvetli teşekkülü olan Bal
kan antlaşması hakkında 
sitayişkarane yazılar yazma-
sına vesile olmuştur. 

Bükreş'de çıkan Fransız
ca yarı resmi ( lndependan· 
ce Roumaine ) gazetesi bu 
yıldönümü münasebetile di· 
yor ki: 

Balkan antlaşması bir yıl
dan beri, her fırsat zuhurun
da tecrübe edilmişdir. Ve 
temelini kuranların bu te
şekküle bağladıkJarı ümit
lerin doğru oldukları tahak-
kuk etmişdir. Cenevrede, 
Marsilya suikasti münasebe
tile Macaristan'a terettüb 
eden mes'uliyetlerin müna

' kaşası sırasında Balkan ant
laşması, bu antlaşma düş-

manlarının ümit !tmedikleri 

pan geminin torpito zabitine 
{ Deniz altı gemilerinde ge

minin kumandanına) 
bir tesanüt göstermiştir. Ro

F) En iyi torpito atışı yapan ma antlaşmaları karşısında 
geminin sertüyüplerine ; Balkan antlaşması, Orta 
G) En iyi torpito atışı ya- Avrupa mes'elesinin halli 

pan beher kovandaki nefer için küçük itilaf kadar arzu 
ve onoaşılardan vazifelerinde göstermişdir. Balkan antlaş
en fazla muvaffak olan iki- · ması, Avrupa müvazenesin
şer kişiye. de itibar nazarında bulun-
H) En iyi torpito atışı ya- durulan bir kuvvet teşkil 

pan geminin mesafe aletçi etmektedir. \ 
ve manzumecilerinden altı Bir müddettenberi küçfik 
kişiye . itilaf ve Balkan antlaşması 

Madde 3 - Şürayı Devletçe reisliklerinin M. Titülesko-
görülmüş olan bu nizamname nun şal:ısında toplanmış bu

lunması bu iki grupman neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 - Bu nizamna· 

menin hükilm)erini Milli mü
dafaa Vekili yürütür. 

Hükumetin aldığı tedbir
ler, grevcileri yıldıramamış
tır. 

tarafından takip olunan ga
yelerin ayni olduğunun de
lilidir. Bir siyasetin kıymeti 
bu siyaseti idare eden şah
siyetlerin zekası, samimiyeti 
ve müşterek gayeye sedakat-

1 

çalıştıklarından k 
ve Balkan antlı 
gayet ıitayişkira11• 
bahsettikten sonr• 

"- •... Balkall 
ması bize bir bak 
öğretmektedir. 811 
yalnız Sovyetlerİll 
gayreti sayesinde 
muştur. Türkiyc'yi 
ya, Romanya ve Y 
la sarmaş dolaş ol 
keden kuvvet, sul 
mesini isteyen So 
Titulesko 18-1-93S 
vala: (Ben basar• 
rantisini Tevfık 
olduğu gibi Litvio 
aldım. Litvinof b 

rantiyi, bizzat bük 
kendisini henüz 
olduğu bir zamandt 
dir. "Bizim için 
de edilecek netice 
Fransa, Sovyetler 
zona dahil olmadıi" 
de, ne küçük itilif 
de ayni zamanda 
lif ve Balkan 
ile müessir ve fay 
surette faaliyette 
lir. Bunu, Tit 
Balkan antlaşması 

eline aldığı zaın• 
latmak faydasız d 

"Le Message d' 
de çıkan bir ma 
Jar söyleniyor: 

Antlaşmayı iınz• 
dört devlet ada 
çok doğru olarak 
"Bu antlaşmanıll 

gözönünde ve Y 
açıktır.,, Bu antl 
kanlarda uzlaşın• 
adadaki devletler 
güvenliğini koruıııl• 
meli ve ilk varağa 
imzalamış olan d 
barışı pekleştirmek 
kanların bugünkil 
statu quo'sunu 
Üzerlerine almıtl• 
devletler, bütün 

üyu 
Tayyare Piyangosu 

ları ile tebaruz etmekte 
olduğu aşikardır. Bu itibarla 
tarih Ben es, Y evtiç, Titü
lesko, Tevfik Rüştü ve Mak
ıimos hey'etine insanbğın 

çok şey borçlu olduğunu 
yazacaktır. 

Fransız matbuatının ileri 
gelen simalarından Pertinakı 
Balkan antlaşması yıl dö
nümü hakkında l'Echo de 

nırlarını karşılıklı O 

ranti etmektedirlet· 
başka antlaşm•Y1 

makla onu ilD 
olan başka Balkall 
topraklarının güve 
mayı da üzerler' 
oluyorlar. 

paktların yaşıya~İ 
realitelere, reaht 5 üncü Keşide 11 Mart 935 

Adet Lira 

1 Mükafat 20000 
1 ikramiye 30000 
1 

" 10000 
1 

" 4000 
1 

" 3000 
2 

" (2000) 4000 
4 

" (1000) 4000 
30 " (500) 15000 
50 

" (150~ 7500 
100 

" (100 10000 
300 

" (50) 15000 
510 

" (30) 15300 
1000 137800 
500 (20) 10000 

1500 147800 

Pariste yazdığı bir makalede 
bu münasebetle teati olunan 
tebrik telgraflarından, hadi
senin ehemmiyeti hakkında 
söylenecek sözlerin kat'iyen 
mübalagalı telakki olunmı
yaca&"ından, Balkan andlaş· 
masının Fransız diplomasisi 
ıçın bir imtisal nümunesi 
olacaifındao, küçük itillf ile 
Balkan antlaşmasının sulhun 
kat'i askeri taahhütler çer-

. . . 
karşılıklı ve bırbır 
menfaatlarına da 
gerekdiğini, böyle 
bunların kısır kal 
kum olduklarını s& 
sonra diyor ki : 

" .... Realiteye 11 

üreyen, kendi yol 
davasına varmak · 
lıklar bulan pakttt1" 

antlaşmasının böY~ 
lihi vardır. DoğdU»"' 
beri barış davasıo• 
yen bir kitle ile Y 

çevesi içinde vikayesine yor. ________ ;..... __________ __ 
lzmir vilayeti Nafıa 

hendisliğinden: 
Menemen-Emiralem-Muradiye yolunun 12-17 kilO 

arasındaki kısmın istikşafı 15 gün müddetle açık 
konulduğundan istekli serbest çalışan ınOb 
10-3-935 pazar günü saat 11 de vilayet daimi -
gelmeleri. 



::-:-~S_a~bi~fe~3----------~--------------------~--------------<~U_l~B_i_rl_ik.) _________ ~----~--------- 3 Mart 935 
O li vi er ve şüreka •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111• N • V · F ra tel] i _S_p_e_r-co_V_a_p_u_r--A-ce_n_t_a_s 

1 
-

81 Linıitet vapur lzmir yün mensucatı_ V. Ji""'. lı. V311 ROYAL NEERLAf'TOAIS KUMPANYASI 

O Ze 
11 

GANYMEDES ,, vapuru limanımızda olup 28 şubatta 

acentası =_Türk AnOllİID şirketi= er e ~:::~::,. Rotterdam, Ams"terdam ve Hamburg için yüL 
Cendeli Han. Birinci kor- & Co. 

don. Tel. 2443 ~ Bu mftessese, iki yoz bin lira sermaye iJc _ Dt:UTSCHE LEVANTE LıNIE "CERES " vapuru 10 martta gelip yükünü boşalt-
The Ellerman Lines Ltd. - kk ı D O - " THESSALIA vapuru tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence için yu .. k = leşe · ·n etmiş ve i rvental Karpet Manu-= . " 11 MARONJAN ,, vapuru - J = 5 martta bekleoıyor, 7 marta alacaktır. 

21 şubatta Londra, Hull fakçörers [-'imited (Şark hah) şirketine ait - kadar Anvers, Rotterdam, llORESTES,, vapuru 10 martta gelip l4 matta. Anvers, Rot
ve Aoversten gelip tahliyede ;;; Jzmir<le Halkapmardaki kumaş fabrikasını atın = Hamburg ve Bremen liman- terdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 
bulunacak ve ayni zamanda - almıştır. ~"'abrika bnuııı tcşkilflt "e tesisat ve mns. = larına yük alacaktır. " CERES " vapuru 23 marttan 28 marta kadar Anvers, 
Londra ve Hull için yük - lahdimini ile c ki i gibi l kunuııu.,,ani 1935 la· - ARMEMENT H. SCHULDT Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
.. ıacaktır. alacaktır. 

ıı EGYPS - rihiııden itibaren yeni şirket tarafından i~lctil- -- HAMBURG IAN " vapuru ay \' 
sonunda Liverpool ve Svven- - mektedir. Her nevi yün iplikleri, kumaş, batta- " HANSBURG ,, vapuru 
seadan beklenmektedir niye \'C çorap imal edilccekıir. l\lamulutm cmsa- = 27 şubatta bekleniyor, Ham-

" THURSO ,, vapuru 
0

mart linc (aikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. - burg ve Anvcrsten yük çıka-
ortasında Londra, Hull ve Bu mamulat Pc, tcmalcılnr huşmda eski Orozdibak = 
Anversten gelip tahliyede 1 <l 
b 1 k -

ittisa in eki ergide teshir t·dilmcktc \ ' C satış fab- --u unaca ve ayni zamanda · 

rıp Anvers, Rotterdaro ve 

Hamburg limanlarına yük 

= alacaktır. Londra ve Hull için yük _ ı·ika içinde yapılnıuktaclır. 
al1tcaktır. _ Posta kutusu: 127 " TROYBURG 11 vapuru 

"FLAMIAN., vapuru mart = Telgraf ndrcsi: İzmir - Alsaocak 
ortasında Liverpool ve Svven- - Telefon oumarası 2432 ve 3564 

- 23 martta bekleniyor, Ham-
-

seada n bek 1 en m ektedir. ., il 1il111111il11111il11111111111• 11111111111111111il11111111111111111111111111il11111il11111111 u• 
Not: Vurut tarihleri ve 

vapurların isimleri üz.erine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez • • 

Kitaplarınıza GOzcl Bir 

Cilt, llahralarmıza Şık 
Bir Alhnm, Ve sair 

Cilt f~lcri Yaptır
mak ister eniz : 

• l'ENı KAV AFLAR * 
Ç<1rşısmda 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -

lznıir ithalat 

dürlüğüııdeıı: 

giimrüğli mü-

Kilo Gram 

o 400 
o 110 
o 080 
o 485 
1 075 

Cinsi eşya Kıymet 

Lira Kr. 
Ketenli pamuklu mensucat 3 00 
Saf keten peşkir 2 00 

Yüzde 20 ye kadar ipekli pamuk mensucat 1 50 
Yüzde 50 ye kadar ipekli pamuk mensucat 5 00 

Yedin 11 50 

Yakarıda cins ve miktarı yazılı eşya açık artırma suretile 
satılacağından isteklilerin 5.3.935 salı günü saat l 5 te itha

lat gümrüğü satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 421 

burg ve Anversten yük 
çıkarıp Anvers, Rotterdam 
ve Hamburg limanlarına yük 
alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHiP 

CORPORATION 
11 EX ARCH .. vapuru 3 

Martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXECUTJVE" vapuru 19 
martta bekleniyor, Nevyork 

için yük alacaktır. 
Geliş tarihleri ve vapur

ların isimleri üzerine mes'u· 
lizet kabul edilmez.. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
11 HEDRUN ,, vapuru 2 martta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskan
dınavya limanları için yük alacaktır. 

" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve 1skandi· 
navya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NA VIGATION CO. OF GRECCE 
lzmir Nevyork ar. sında ayda bir muntaıam sefer 

"TAMESIS" vrpuru 12 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

" RINO ., vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARıTıM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 

"ALBA JUL YA., vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Malta, 
Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

" PELES ,. vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki deiişikliklerdea 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için jkinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

Mücellithanesine uğrayınız.. 1 

•' Satılık Motör 

.. IE 

Istanhul ve 1 rakya _n_o_K~To!-n-·.--Sümer Bank--
Ali Agah 

12 beygir kuvvetinde (Di
z.~l) markalı aı kullanılmış 
bır motör satılıktır. Taliple
rin iclarebanemize mUraca
atJarı illn olunur. 

Şeker Fabrikaları 'filrk Auoııinı Şirketi 
Serınayesi 3,000,000'fürk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü 

Tt:J R K iYE 

llRA~T 
BANKA5ı 

( 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

ikinci Beyler Solmğı /\'. 68 
Tel<>fou 3452 

............ 1 ......... 

Ôksilrenler! Mut-

Jaka (Okamcntol) 

ôksnrnk şekerle· ~ 
• . ilb d' C'tS rım tecr c c ı· ----4 

niz.. ~ 
~ 

:o 
v 
> 
= ~ 
>~ 
C'tS 

:o 
Ve Porjcn Şahapm 

en ftstnn bir mps

hil şekeri olduğu· 

nıı unutmayınız.:._ -t:5 
Ku,·,·etli mnshil -ı 

istiyenler Sıhlıut 

snrgiln haplarım 

arasınlar. 

Maruf eczaneler

den arayımz. 

Alman marka her şeyi 
sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla satılık

tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akıama ka· 
dar ULÜSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mil
caat etmelidirler. 

F ahrikaları ınanıulatı 

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

Heı·eke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümeı· Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde b1ılursunuz 

Sıhhat halı yağı 
orveç halık yağlarının 

en haJisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğane deposu 

llan1di Nüz)1et 
Sıhhat Eczanesi 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza RiJstem beyin f<>top,rafhanesi, /zmirde en 
foıograf çekmekle şölıret bulan bir san'aı ocagıdrr. En 

m~külpeserıt olanlar dalıi, burada rektirdikleri foıokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, f oıograı malr.emesi saımı ma
gazası da muhterem ma,ıerilerinin in,·e ıevklerine göre 
her çeşit malları, fatograf makinelerini bulundurmakta· 
dır, 

1

Bir zıyaret her şeyi ispata kafidir. 

(Jzmir • Başturak caddesi, Refik 



3 Martt ~5 

ltalya, yüzüudeki maskeyi almak 'ilzere bulunuyor 

Tahsidattan sonra Hahes hükfıınetine 
' ' 

bir oltimatun1 verileceği söyleniyor 
.tal va 

.1 
hiihumeti. HalJe~istan'ın 

~ . hukuku hükümranisini ihlal eclecek 

derecede ağır imtiyazlar istemeğe karar vermiş j nıiş 
litnnbul 3 ( Hususi) - Pnristeu haber 'eriliyor : (laki tah~idatınt ikmal ettiktt·n sonra Habet bükume· 
İtalya hflkuıııeti Jlnbe~istandan hir~ok imtiyazlar tin<~ bir oltimatnm vermek nİ) (•tiıulc imi~. 

isteıneğe kurar \'ermiştir. Bu imtiyazların, Habeşistu· Son gelen haberlere nazaran. Mısırdaki İtalyan te-
nm hukuku hükümraniı;ini ihlUI edecek derecede ağır baalarmm isuan dalıilindc olanları da silah altına alın-

olduğu öylcniyoren do buna dair vazilı malumat yok- nuş ve bunların bir kısmı, doğruca Habe~ hudutlarma 
tur. Siyasi malıaCilin lrnnaatmu göre, halya, Afrika- sevk olunmu~tur. ........... ~-------

f: .. elegüle Bay Hitler'iıı Sar-
naıaklığ• kurutuluyor 

Aksaray 2 (A.A) - Sıt
ma mücadelesi için kurutul
masına karar verilen Gele· 
güle bataklığını kurutma 
işine başlanmıştır. Bataklı

ğın genişliği 30 hektardır. 
Açılacak kanalın uzunlui"u 
iki kilometredir. 

Ulus 
Kadın Saylavlara zİ· 

yafet verdi 
Ankara 3 ( Hususi ) 

Ulus gazetesi, Kadın Say
lavlar şerefine bir çay ziya
feti vermiştir. 

Yakında 
Yeci nıuhac!r geliyor 

Istanbul 2 ( Hususi ) -
İlkbaharda Romanyadan yur
dumuza mühim mikdarda 
yeni muhacir gelecektir. Ro
manya hükümeti muhacirle
rin oradaki arazisini satın 
alacak ve arazinin bedelinin 
bir kısmını para olarak bir 
kısmını da petrol vermek ıu
retile ödeyecektir. 

Bay ~-,ethi 
Bulgar Hariciye 1azı· 

riyle görllştil 
lstanbul 3 ( Hususi ) 

Sofyadan haber veriliyor : 
Şehrimizde bulunmakta 

olan Türkiyenin Londra el
çisi Bay Fethi Bulgar Hari
ciye Nazıriyle bir mülakat 
yapmıştır . 

Belediye başkanı 
Bu gfio Stokholma 

gidiyor 
Belediye başkanı Doktor 

Bay Behçet Uz, bugün Ban
dırma tireni ve Isanbul yolu 
ile Stôkholma gidecektir. 

Belediye başkanı Stokhol
mda, Erikson telefon şirketi 
tarafından lzmir otomatik 
telefon şirketinden istenmek
te olan 650 bin Türk liralık 
alacak meselesinden doian 
ihtilafın halli için alikadar
larla müzakerede bulunacak
tır. 

Bay Behçet Uz, Stokbolm
dan dönüşte muhtelif Avru
pa şehirlerine uğrayarak 
benyelmilel dokuz Eylül pa
nayıra hakkında tetkitka ya
pacaktır. 

Belediye başkanımıza ha
yırla yolculuklar t-cmenni e· 
deriz. 

da, söylediği nutuk 
-----------

Alnıanya sevinç içindedir. Okullar 

bayram münasebetiyle tatil edildi 
lstanbul 3 ( Hususi ) - nutukta Sar'ın Almanyaya 

Alman Reisicümhuru Bay dönmesinin Fransa ile Al
Hitler Sar Brükende söyle- manya arasındaki münase· 
diği bir nutukta; Fransa için betleri devamlı bir surette 
iki milletin ve Avrupanın islib edeceğini ümid ediyo
istiklalini tabdid eden teh- ruz demiştir. 
likelere karşı bizimle birlikte Berlin, Sar'ın dönmesini 
hareket etmesi lazımdır. De- sevinlçe tesit etmektedir. Bü
miştir. yük bir alay dün öğleden 

Berlin 2 ( A.A ) - Bay sonra Lustgartenden geçmiş· 
Hitler Barbrukta söylediği tir. Mektepler kapanmıştır. ----------· ~--------

Yeni kabine 

Milli Kabinede yalnız 
Müdafaa bakanı değişti 

----------~----
Başkanlık vekilleı·i, idare amirleri 

ve divan katibleri seçildi 
Büyük Ulus Kurultayının 

açılma haberini ve Reisicüm · 
hur seçimi ile meclis başkanı 
seçiminin neticelerini dünkü 
nüshamızda yazmıştık. Ku· 
rultayın ikinci celsesinde ka
bine hakkmda Cümhurreis
liği makammda gelen aşağı· 
daki tezkere okunmuştur : 

B. .\-1. ~I. yüksek riya· 
seline, 

Yeni seçim dolay1sile icra vekil· 
leri h~yeti isti fa ctm ittir. Yeni 
heyetin .Malatya Saylavı lamel lo
önü tarafından te~kili tensib olun• 
muştur. Yeni heyetin te~ekkülfine 

kadar istifa eden icra vekiHeri he· 
yetinin ifa11 nzifeye 

ceğini arzederim. 

ılevam ede· 

Reisicnmbur 
Kamili Atatnrk 

8. M. M. meclisi yftk. 
sek reisliğine, 

Baovekll lamet lnönü'oün 

teklifi fizerine yeni icra vekil· 

leri heyetinin aşağıda isimleri 

yazıla zevattan teşkili tasdik 

olunmuş olduğunu arzederim. 

lleisicilmhur 
Kamili AtatOrk 

Adliye Bakanı: Şükrü Sarac· 

oğla İzmir saylavı 
Milli Mıidafaa Bakaoı: K4 

zım Özalp Balıkesir eaylavı 
içişleri Bakanı: ŞükrQ Kaya 

Muğla eaylavı 

Dıe l~lerl Bakanı: Tevfik 

Raşdii Arae lzmfr eaylavı 

Maliye Bakanı: Fuad Ağralı 

E14zlz eaylavı 

Kültür Bakanı: Abidin Ôz· 

men Aydın saylavı 

Bayındırlık Bakanı: Ali Çe 

tlokaya Afyon eaylnı 

Ökonoınl Bakanı: CelAl Ba· 

yar İzmir ııaylavı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Bakanı: Refik Saydam İetanbul 
say lavı ' 

Gümrük ve inhisarlar Baka· 

nı: Rana Tarhan lstanbul eaylavı 
• Ağrıkültür Bakanı: Muhlis 

Erkmeo Kütahya ıaylavı 

Bu tezkere okunduktan eon 

ra martın yedinci pereembe 

güuü toplanmak üzere lçtfmaa 
· nihayet verllmletir. 

na,kanhk vekilleri, idare 
amirleri ve katipler : 

Kurultayın Cuma toplantı
sında başkan seçiminden 
sonra başkan vekillikleri, 
idare amirleri ve katipler se
çimi de yapılmıştır. Başkan 

vekilliklerine Has.rn Saka 
( Trabıon), Nuri Cönker (Ga
ziantep), Tevfik FikretSilay, 

İdare amirliklerine Halid 
Bayraktar ( Beyazid ), irfan 
Ferid ( Mardin ) , Mehmet 
Ali (Çoruh ), katipliklere de 
Ali Muzaffer ( Kony~ ), Ali 
Zerh ( Çoruh ), Ferid Celil 
( İçel), Haydar Rüştü Öktem 
(Denizli·) Naşid Oluğ ( Kü-

Surye 
Fevkalade komiseri 

lstanhul'da 
lstanbul 3 ( Hususi ) -

Surye fevkalade komiseri 
Şam'a gitmek üzere şehri
mize gelmiştir. Komiser; ga
zetecilere vaki beyanatında; 

Ankara'ya giderek dostluk 
ziyareti yapacağını, Türkiye
Surye tebaasına ait olan 
işleri konuşacağını söyle
miştir. 

lngilteı-enin 
Akdeniz filosu Hahe· 
şistana ttıı gidecek ? 

İstanbul, 3 ( Hususi ) -
ltalya, doğu Afrikasına asker 
sevkine devam etmektedir. 
Cereyan eden müzakereler
den müsbet bir netice elde 
edilememiştir. Habeşistan, 
ltalyaya tazminat vermek 
istememektedir. lngiltere, iki 
devlet ansındaki müzakere
lerin Cemiyeti akvam çerçe
vesi dahilinde cereyan et
mesini istemekte; ltalya ise 
bu teklife yanaşmamaktadır. 

En son gelen bir habere 
göre, lngiltere hükümeti, Ak
deniz filosunu Habeşistana 
yollamağa karar vermittir. 

Bulgar 
Gazetelerinin uy· 

madu.,_. haberi 
Istanbul, 3 ( Hususi ) -

Bulgar gazeteleri son gün
lerde bizim hakkımızda bazı 
neıriyat uydurmaia başlamış 
lardır. Bu gazetelerin yaz
dıklarına göre; biz Trakyayı 
tahkim ediyormuşuz ve 24 
trenle asker sevk etmişiz. 

ölüm 
Uzun seneler lzmirde üzüm 

ve saire ticaretile çalıımış 
tüccarlarımızmdan ince, zade 
Bay Şükrünün müptela oldu
iu hastahktan kurtulamaya
rak, Menemende vefat etti
ğini teessürle haber aldık. 

Merhumun ruhunu taziz 
için Cuma günü Menemenin 
çarıı camiinde mevlut okun
muştur. Merhumun kederli 
ailesine ve damadı tüccardan 
Ayvaz oğlu Bay Halil'le şe
riki bay Ahmet vzgirgin'e 
taziyetlerimizi sunar ve ka
lanlara uzu~ ömürler dileriz. 

(Ulusal Birlik) gazetesi 
Spor muhabiri A. Özgirgin 

tabya), Sabiha Gökçel (Balı
kesir) seçilmiflerdir. Bayan 
Sabiha bu suretle büyük Ulus 
Kurultayının riyaset divanına 
giren ilk kadın saylav ol-
muıtur. 

J)ifter·i 
A~ı~ına haşlandı 

6-12 Yaş arasındaki çocuk
lara Difteri aşısı tatbikine 
dünden itibaren başlanmış· 

tır. Öğleye kadar dört mın
takaya getirelen çocuklara 
aşı yapan doktorlar, öğle

den sonra mektepleri dolaş
mışlar ve çocuklara mecbu
ri aşı yapmışlardır. 

Difteri aşısı çocuklara üç 

defa da yapılacaktır. Birinci 
aşıdan üç hafta sonra ikinci 

aşı ve ondan üç hafta son
ra da üçüncü aşı yapıla
caktır. -----------

Sokak 
Adları değişecek 
İzmir'deki semt, mahalle 

ve sokak adlarından inkılaba 
uymıyanları ve çirkin olan· 
ları değiştirmek için şehir 
medisince teşkil olunan ko
misyon çahşmağa başlamış

tır. Encümenin vereceği ka
rarlar Nisan ayında şehir 
meclisine bildirilerek tasdik 
edilmesi istenecek ve bun
dan sonra tesbit edilmiş 

olan sokak adları deiiştiri· 

lecek, sokaklardaki binalar 
bir numaradan başlıyarak 
sıra ile gidecektir. -----------

Yeni Bütçe 
194 Milon Lira 

Istanbul 3 ( Hususi ) 
Yeni Devlet bütçesi, on mil· 
yon lira fazlasile 194 milyon 
923 bin lira olarak tevazün 
etmiıtir. 

Traın vaylıı~ ıli 
Dün sabah şe~ 

detti yağmurl'1~ 
her tarafı sular 
Karataş ile Gö 
daki caddeye 
molozlar inmiş '~ 
tramvay seferletl 
için teebhüre U 

YagmurdaDı 
lelerde bazı 
bahçe dıvarJarı 

Turgutlu AsliY' 
kimliğinden : 

Turgutlunun 
hallesinden 
oğullarından Ab 
ranın kocası o 
Urfanın HasaD 
açtığı boşanın• 
davalı Velinin 
bulunamadığınd 
pılan tebliğata 
kemeye müracaat 
da bulunmadıit'.-ra11 

4 • 3 - 935 güoao' 
davacının iste~ 
rarı verilmiş bu 
bitlerin dinleD 
verilmiştir. DA 
Turgutlu Asliye 
kemesine baş 
itirazda bulunOI 
dirde gıyabında 
icra edileceii il 

Eşref paşa 

tinden: 
hastanesi 

Eşrefpaıa hastanesinde mevcut 6 adet dl 

termosifonlar ile köhne bakır kazan, tepsi, teD 
tarihi ilandan itibaren bir hafta müddetle m 
nulmuştur. Alıcıların hergün hastane hey'eti 
ihale günü olan 10 - 3 - 935 Pazar günü saat 
ikiye kadar hastane hey' eti idaresine müracı• 

İzmir milli eınlak müdürlüğünden: 
Karşıyaka mersinli boroova caddesinde 97 eski 1 

o• 
" alaybey raibot sokaiında 16 " 

il ,, sevda it 12 " 

" s " il il 

11 osmanzade intikam it 1.f 
reşadiye sokaiından 33 

11 bahariye afitap 11 20 ,, 

" alaybey uıer'at il 23.25 
" 

DO , bahçe 
11 bayraklı perakende ,, 

" ,. karanfil il 10 
il " 

bostanla mektep so. 30-124 
il " il il " 7-100 
il " il " " 9-101 
il il bahariye tasvir 

" 
,. bayraklı osmanzade caddesi 28 

il 

" 

" 

DO. 

,, dedebaşı yanı menemen 53 ,, 
caddesi 

,, turan iskele caddesinde 5 ,, 
no. kahvehanenin 96 his•' 

,, alaybey mektep sokağı 37,39,41 eslıi 

., bostanlı merkez sokağında 14-82 

Seydiköy hükümet caddesinde 24-1 numarala 
Karataş asansör sokağanda 19 eski 19 yeııi 

1 . 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri pef'~ 

ikinci tertip mübadil tasfiye kuyudile ödenı:O' 
zayedeye konulmuş ise de haddi layıkile 
etmediğinden bir haft_a müddetle temdidioe 
mittir. Taliplerin 7-r:935 perıembe gllnü ••' 
emlAk müdürlilğüne müracaatları. 


