
Hudapc, te'den gelen haber
li lf•r·c a(h·e, (:.öıııbfi, kabinesi 

1111l4hıtiia edecektir. Adli ye ve 

u u AL lugilteı·c dış haka111 Londra
dan Bedin 'e gitmiştir. Con 
Sinıon'un Berliıı'den onra 
Varşova ve ı\toskova'yı da zi
yaı·et etmesi muhteıueldir. 

.,, Dahiliye ı ,.azırı şinıdiden is
~.,. tifa etnıişle,.dir. 
ulr lzmirde çıkar, akş mcı siyasal gazetedir 
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~ Girid le b · rleşti 
IInkftmete Sad) k Kalmış Olan ı~ .. ilo, Asilere !{arşı Göndeı·iliyor eneral Gömhüs is-

' tifa edecek:mi? ,- Girid Adası 
o~ asa 

' ·; Asilere Ilti ıa 
~ ' ~----------Dahiliye nazırı ile adliye nazırı da

Isyaııı TertiJl lıa şimrliden çekilmiş buluııuyorlar. 

y r 
~ususi Divanıharh, Bugün Muhakeınata aşlıyacaktır. 
ci'l Edenleı·den Bazılaı·ının ölünı Cezasına Çar llırılnıa arı f uhteıneldir 
--~-=-~~~~ ..... ~~~~---·-- ~~ aris, 3 (A.A) - Havas 

Budapeşte 3 (A.A) - Ka
binede pek yakında bazı ta· 
dilat yapılması mubtemrnel 
görülrnektedir. Hatta Göm
büş kabinesinin heyeti umu· 
miyesiniu istifa etmesi ihti-

""jansınm Atina hususi mu
,:,.ıaabirinden: 
İ;'. Nazırların yapmış olduk-
/arı toplantıda hükumete 
.JP&dık kalmış olan ve henüz 
,ersanedc bulunan filo cüzi 
• ~mlarını scferbtr clmeğe 
0 

' • B 1 . "" arar veımıştır. un ar ısynn 
,#&alinde bulunan gemilere 
,t~artı sevkedileccklerdir. Is

an halindeki gemilerin tay
arelerle bombardıman edil
tıine bugün:ihtimal tekrar 
aşlanacakhr . Fevkalade 

Ol'- rb meclisleri teşkil edil
f~iştir· 
~ Divanı barb asilerin mubake· 
_.,eıine yarın(Bugün)başlacacak 

'~• biç bir istinaf ve temyiz 
.,eı.nracaatı kabul edilmiyecek· 

r. Kavala kolordu kuman· 
anı General Kammenos de
' ıtirilmiş ve yerine General 

Jleppos tayin edilmiştir. Ga· 
tletelere göre 70 :zabit bi:z· 

malinden bahsediliyor. Gaze
teler adliye nazırı bay Lozor 
ile dahiliye nazırı bay De
kerztes Fişerin daha şimdi-
den istifa etmiş olduklarını 
haber veriyorlar. 

lstanbul 4 ( Hususi ) -
Pcşteden bildiriliyor: 
Gömbüş kabinesinin bugün 

l'wwrı Başbalw111 teı•/,if <'dilen si\ m.ılc>dc bir arada yaran istifası beklenmektedir. 
Giride gitmekte olan asi harp dirmektedir. isyan hareketi kulmaktadır. Adliye naurı ile dahiliye na-
gemilerine, hükumete mensup başlamadan evvel Hanyadan İstanbul, 4 ( Hususi ) :zırıoın çekilmesi siyasal ma-
tayyareler tarafından bomba Atinaya gelen siyasilerden Atina'dan bildiriliyor: bafilde hayretle karşılan-
atılmaktadır. Averof zırhlı· Bay Politis ile isyan başka- Elen Dış Bakanı Bay Mak- mışhr. 
sma da bir bomba isabet nı Gunatas, Kafandaris ve simos istifa etmiştir. Bu va· Kabine istifa ettikten son-
etmiştir. daha bir çok rical mevkuflar :zifeyi Başbakan Bay Çaldn- ra, yeni kabinenin gene Ge-

l t b l 5 ( H • ) d d · l k t d ht neral Gömbüş tarafından s an u , ususı - arasın a ır. rıs muva c a en eru e ey-
k 'l d'l v • .. J • Mcıcar l>aşbalwııı General G;;mbiiş 

Atinn'dan haber veriliyor: lstanbul 4 ( Hususi ) ~ .l;e;ın;iş~t;ir~·~~~~~~~~~t•e~ş~ı 8e~ı•e•c•e•g•ı •s•o•yae•n•ıy•o•r•. ~~~~~~~~~~~~·~ Asileri muhakeme edecek Eski Yun&nistanın her hra- A 
olan divanıharb, bugün öğ· fından hükumete sadakat 
leden sonra işe başlıyor. Asi telgrafları gelmektedir. Elen 
zabitler arasında yüksek Makedonyasında geniş mik· 
rütbelilerde vardır. Hükfimet, yasta askeri tedbirler alın· 

mış, Drama aslrnri kulübün· 
de toplanarak ( Yaşasın Pa
lastiras) diye bağıran 25 za· 
bit yakalanarak mahfuzen 
Atinaya getirilmiştir. 

lstanbul 4 ( Hususi ) -
Askeri binalar ve mühimmat 
depoları, hükumetin muhafa
zası altmda bulunuyor. Bir 
çok yerlerde Komünist ku· 
lüpleri kapatılmış ve Komü· 
nistlerio elebaşıları_, yakala
narak tevkif olunmuştur. Va
ziyet, son derece tehlikeli 
görünmekte ve isyanın daha 
fazla genişlemesinden kor· 

G ı · l ıı••ı"ııı kıırilcriue r-ok mühim hir tefrika \ermckıcılir. Hu tefrikı, Lnşkn g11zetelt•riıı lınzırla·; azc cmız, ' " ~ . 
dıkl:ırı gilıi r,ı t g:.!,:__ \~l~~)kır~~ıy~ı~i~ :! ~c~~--~r __ 

: J\'";k;l~şıımz lla) 1. A. ll) • 

:lar<lnnbcri ~ ıı e a lı mclı.ızlar • 
uzcrindc tetkikat )Upıın~ H 

hu t''eri lıaarlıımı~lır. 

l{aJıramaıılık, aşk, 

politika ve ıııütlıiş 
ınuharebelerle do-

Atina'cfo miizc porliı lngiltcre 
hı olan bu mevzu 
içinde hayretten 

IDet ifa etmek üzere Make· 
J don yaya sevkedilmiştir. Mu· 
hılefet fırkasına mensub bir 

~ çok politikacılarla mebuslar 

~
tevkif edilmiştir. Muhalefet 
rüesasından bir çoğu ortadan 

~kaybolmuştur. 
r_. Hllkümet fevkalade olan 
~•ıziyet karşısında f evkalfıde 

tedbirler almağa karar ver· 

J nı iştir. Bu tedbirler vaziyetin 

~tenıamile tasfiyesine kadar 

~i'• alacağı şekle göre tatbik 
' edilecektir. Bu tedbirler is· 
yanın temamen bastırılmasını 
•e muhalefetin yeni bir ta-

~ kını iğtişaşlar çıkarması 
imkanının önUrıe geçmeği 
istihdaf etmektedir. Hüku
met uilerle biç bir veçhile 
11zlaşmayı kabul etmiye
ccktir. 

J lstanbul 4 ( Hususi ) -
r1 Atinadan bildiriliyor : 

Çiftçi ve amele fırkası re· 
:ısi bay Papanastasyo dün 
ıece tevkif edilmiştir. 

lıtanbul 4 ( Hususi ) -

donanma zabitanı arasında 
aylardanberi ha:zırlanan isyan3 
hareketlerini vaktinde - seze
miyen deniz işleri bakanı: 
amiral Hacı Kiryakosu mua· 
beze etmiş ve mumaileyhi: 
derhal istifaya davet eyle
miştir. Hacı Kiryakos'un 
yerine gelen Dosmanis, eski 
erkanı harbiyei umumiye 
başkanıdır. Mumaileyh, ba
kanlık işlerini deruhte eder 
etmez asilere karşı çok şid
detli tedbirlere başlamıştır. 

IstanbuJ, 4 ( Hususi ) 
Atina'daki ecnebi sefaret-
hanelerle ltonsolosluklar, 2.a
bıta kuvvetlerinin muhafazası 
altında bulunmaktadır. 

Bu gün muhakemeye baş
hyacak olan divanı harbın, 
bir çok idam kararları ver
mesi muhtemeldir Ölüm ce
zasına çarpılacak olan asi 
zabitlerin, derhal asılacakla
rı söyleniyor. 

lstnnbul 4 ( Hususi ) -
Hanyadan gelen haberler, 
Girid adasının baştan başa 

asilerle b !raber olduğunu bil-

Si) asal parlunıauteı· 
uıalıafili şayia la ı·ı 

tckzib ediyor 

hayrete d Uşeceksi-. 
ııız. 

\uz hiıılt ret ..\.Hu kalı fi. 

ri th nııın 1 luııı İHtİ pknınk 

için, Anndoln. f\udii~ H' 'tır)<' 

toprnkl.ırın.ı n.-ı~ıl uktıklnrıııı, 

kalımm ın dı-dcll.'riıııizin hun· 
1.ırı n:ı ıl knr~ıl ıılıklnnm oku· 
yac.-ık!>1111z. 

Avrupnnııı nrap, C· 

falını, kndm ulemlni.. 

PapazJat·, şovalye
ler, krallar inıpara· 
torlar ve hunların 
karşısında Türk 
Ar~lanlnı·ı! ... 

i'.' nhifı)e h:ıkıuız '" Lıı 
)ılın. t, m.-ıınile tarihi \C haki

' ki l.'ll ,::uzı:-1 c erini tnkilıe 
J:'•:.ııt,'ii::"'l'?-'~,."'!11 bıı,lu} ıııız! . 

Ba \ l oid Corc 
Londra, 3 (A.A) - Ulusu) 

hükumetin B. Loyd Corc'u 
• Dcı:anu 4 11cü salıijcdc • 

alaheddini Eyyuhi 
~---------:-~~-:-:--:-~~:---

b 1ı kadınları kn','ırıııı, dilber Çiııı;uue kızlarını c\ cu h > lcriu hı.ıceralnn 'e buu1ıırdaa dıığnu mulın· 
rehckr de im " erdedir. , ____________ _. .................... -..Ji ... ______ • _ __,, 



Sahife 2 
Tarihi Tefrika : 239 4 Mart 1935 

ittihat ve Terakki 
(Bahneddin Şakir Beyin Bıraktığı Vesikalara Göre) 

Çarlık; ·hti yarladığı için 
faaliyet göste emiyen 
sefirini değiştirmişti: 
AbdUlbamid'in sukutundan 

sonra ıreçen aylar zarfında 
istanbulda esaslı siyasi ta
havvüller olmuştu. Hüseyin 
Avni paşanın sadarete geç
mesi üzerine İniiliz politikası 
taraftarlığı bırakılarak Al
man politikasına doğru bir 
meyil görünmeğe başlan

mıştı. Rusların boiazların 

açılması mes' el esini tekrar 
ortaya atmaları ve istik
lalini ilin eden Bulga-
ristanm tarafını şiddetle 
iltizam etmeleri , Rus 
himayesinde bir Balkan it
tifakı vücude getirmeğe ça
lışmaları ve lngilterenin de 
bu emellere mütemayil gö
rünmesi bu tahavvüle sebep 
oluyordu. Rusya Hariciye 
Nazırı isvolski daha kanu
nuevvel 1908 de ki bir nut
kunda milli ve iktisadi in
kişaflarını korumak ıçın 

Türkiyede dahil olduğu hal
de, Bulgar, Sırp ve Kara
dağın birleşmeleri lüzumun
dan bahsetmişti.Bu fikri ile
ri götfirmek için Rusya, ih
tiyarladığı için büyük bir 
faaliyet gösteremiyen Istan
buldaki sefiri Sinoviyef'i, 
değiştirerek onun yerine Ça
rikof'u göndermişti. Çariko
fun Rusya Hariciye nezare
tinden aldığı emir Türkiye
yi de ihtiva edecek olan 
balkan ittihadmın husulüne 
bltün kuvvetile çalışmaktı. 
Bu suretJe Rusya Almanlı

ğın şarka doğru nüfuzuna 

mani olmak istiyordu. Bu 
suretle eski panlavism gaye 

si yeniden canlandırılmış o
luyordu. 

Fakat, bu Balkan ittihadı 
fikrinin ardında Hünkar is

kelesi muahedesi gizliydi. 

Türkiyenin Balkan ittihadına 
girmesi Türkiyenin korun
ması için değil, bütün Bal
kalarla beraber Türkiyenin 
dahi Rus nüfuzu altına gir
mesi için isteniliyordu. lslav 

devletler, iktisadi menfaatler 
bekledikleri için, Rusların bu 
fikrine yanaşır gibi görünü
yorlardı. Bu esnada Rus pro
pagandası Türkiyede ve bil
hassa Istanbulda bu emeli 
husule getirmek için müthiş 
vasıtalara müracaatla çalı
şıyordu. 

Bir taraftan Petresburg 
ve Paris gazeteleri Alman 
tehlikesinin Türkiye için ne 
büyük bir felaket olduğunu 
kıyamet kopararak neşir ve 
ilan ederlerken Meşrutiyeti 
müteakip fstanbulda türeyen 
ittihat ve Terakkinin başına 
dertler 'açan ve karanlık fi
kirli fırkalara hizmet eden 
gazeteler de Petresburg ve 
Paristeki refiklerine yardım 
ediyorlar. 

Sefir Çarikof ile tercüma
nı ve katibi maruf Maudels
tam Istanbulda müthiş bir 
faaliyet gösteriyorlar, parle
mentodaki muhtelif meb'us-
larJa sıkıdan sıkıya temas 
ediyorlar ve bol bol para 

sarfından çekinmiyerek Bal
kan ittifakının husule gel
mesine müstenit olan Rus 
projesi için taraftar kazan
mağa çalışıyorlardı. 

Bu faaliyetin bir tesiri ola
rak bazı Türk ricali Rus 
dostluğu hakkında şurada 

burada beyanatta bulunmağa 
başlamışlardı. Fakat Rus se
faretinin lstanbul muhitine 
akıttığı paraları hazmedebi
lecek çok kimseler bulun
madığından o beyanat birkaç 
kişi tarafından izhar edilmiş 
arzuya münhasır kalıyordu. 

Rusların boğazlar hakkında 

ne niyet ve emel takib ettik
leri herkesçe malum oldu
ğundan onlar tarafından tek
lif edilen ittifak Osmanlı 

ricalinin ekseriyetinde mem
nuniyet değil, kaygu ve en
dişe uyandmyordu. 

Bu aralık 1909 senesi teş 
rinievvelde Racconiği'de ak-

dolunan Rus-ltalyan itiJafna
mesi bir hakikat olarak dün
yaya ilan edilir edilmez, itti 
hat ve Terakki Rusların e
mellerini bütün çıplaklığılc 
anlamakta güçlük çekme
mişti. Çünkü itilifname mu
cibince bir taraftan Rusya, 
Trablusgarbın kapılarını ltal-

yaya açık bulunduruyor ve 

diğer taraftan da ltalya, Bo

ğazlar meselesinde Rusyaya 

serbesti veriyordu. Bu suret
le Türk-Rus dostluğuna ta

raftar olanların arzu ye ni

yetleri tamamile suya düş
müştü. 

Tiirk - İngiliz dostluğuna 
gelince bu da Kamil paşal\ın 
sukutile soğuyuvermişti. E
sasen f ngiliz diplomatlarının 
ve bilhassa İstanbuldaki İn
giliz sefirinin Kamil paşa 
ile olan dostluklarını lüzu
mundan fazla meydana vur
maları Kamil paşanın aley
hine olmak üzere gittikçe 
şüpheyi davet ediyordu. Ka
mil paşanın sukut .-tmesi 
f ngiliz politikasının bir hezi
meti suretinde telakki edil
di, çünkü lngiliz politikasını 

- A rluısı var-

Ulusal 

Birlik 
Gündelik eiyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rıişdii Öktem 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi Nüzlıeı 
T elefou: 2776 

Adres : lzmir ikinci 
Beyler sokağı 

Abon(? şartları : 

700 kuruş senelik 

400 " altı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare-
hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer : AN AD ULU 
matbaası 

(UlusalB;;,;;,ir_lik~):...... ___________________________ -:::;4 

··====================~ l(ısa ökonomik 
Duyumlar 

---·----Sovyet Rusya: Surye ve Lüh
yağı alacak nan'dan zeytin 

Yugoslavya yağlı madde
ler yetiştirecek: Yugoslav 
ekim nazırı, köylülerin bun
dan böyle yağlı maddeler 
yetiştirmeğe mecbur olacak
larını ve bunların ' ithali için 
yılda 1300 milyon dinar 
harice çıktığını beyan et
miştir. Ekim nazmnın söy
lediğine göre Yugoslavya 
hatta 2000 vagonda fihraç 
edebilecek kabiliyettedir. 

ltalya ipek primleri vere
cek: İpek kongresi, ipek 
istihsalatını teşvik enstitüsü
nün yetiştiricilere prim ver
mesını ve bütün ipeklere 
alameti farika damgası ba
sılmasını kararlaştırmıştır. 

Surye makine yağı olarak 
Zeytinyağı kullanılacaktır : 
Surye, Fransanın ve Afrika
nın yaptığı gibi Zeytinyağım 
makine yağı olarak kullana
cak ve bu husustaki gümrük 
resimlerini de artıracaktır. 

İspanya'da portakal ihra
catı kontrol ediliyor: Soğuk
tan bozulmuş portakalların 

ihraç olunmasına mani ol
mak üzere ispanya hükume
ti portakal ihracatı sıkı bir 
kontrola tabi tutmaktadır. 

lsviçre'nin ithalatı: 1934 
yılı içinde 1,472 kental yu· 
murta ve 157 kental kümes 
hayvanı ithal etmiştir. Bir 
yıl önce 2469 kental yumur
ta ve 247 kental kümes 
hayvanı ithal etmişti. 

İsviçre hükumeti kümes 
hayvanı yetiştiricileri birliğine 
geçen yıl olduğu gibi 1935 
yılı içinde 8 bin frank tahsi
sat vermiştir. Birlik, 1931 ve 
1933 yıllarında da, tavukla
rın yumurtlama kabiliyetini 
yükseltmek yolundaki mu
vaffakiyetinden dolayı bir 
miktar da yardım tahsisatı 
almıştır. 

Lehistanın yumurta ihraracatı: 
1934 yılındaki yumurta ibra~ 
catı 1932 yılına göre mikdar 
itibarile 13 bin ton ve değer 

itibarile de 23 milyon Zloty 
azalmıştır. 

İngiliz istihulatının tan
zimi: Uluslar derneğinin soy
sal ve ökonomik tanzimat 
hakkındaki konferansında 
söz alan Bay Edvvard İrigg 
ezcümle şunları söylemiştir: 

"Uzun vadeli bir siyasa 
çiftçi için şu esasa istinat 
etmelidir. 

1 - İngiliz yetiştiricile
ı·ine makul bir tazminat ve
rileceğine dair teminat, 

2 Yerli yetiştiricilere iç 
piyasasının daha büyük bir 
kısmını temin etmek üzere 
müstehliklerin himayesi ve 
maliyet fiatlarının tenzili ve 
Britanya istibsalatının gerek 
lngiltere gerekse Dominion
lar yetiştiricilerinin müteka
bil arzularına medar olabi
lecek şekilde tanzimi. 

Rus mübayaatı: Rusya, 
Surye ve Lübnan mallarına 

gittikçe fazla bir alaka gös
termektedir. Şimdiye kadar 
mühim bir çok mübayatta 
bulunmuştur. Şimdi de bu 
ülkelerden zeytinyağı ve 
ipek ithal etmek arzusun
dadır. ----------

Yağnıuı·lar 
Cival' kazalarda da 

bol hol yağdı 
Mülhakattan gelen haber

lere göre; bu günlerde civar 
kazaların hepsinde sürekli 
ve mebzul yağmurlar yağ
mıştır. Rencberler, bütün 
mahsullerimizin bu yıl bere
ketli olacağı kanaatindedir
ler. 

Vilayet Encümeni 
dun toplandı 

Vilayet Encümeni dün öğ
leden sonra toplanmış ve 
vilayete aid işlerle meşgul 

olmuştur. Dünkü toplantıda 

birçok kararlar verilmiştir. 

lzmir vilayeti Nafıa başmü

hendisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Menemen-Muradiye yolunun 

0+000-17+135 inci kilometreleri arasında toprak 
tesviyesi. 

2 - Muhammen keşif bedeli: 43608 lira 39 kuruştur. 
3 - Bu işe aid evraklar: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
B - Nafıa işleri umumi şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şartname 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı İzmir, İstanbul, An
kara Nafıa başmühendisliklerinden alabilirler. 

4 - 20 şubat 935 günlemecinden 13 mart 935 günlemecine 
kadar 21 gün olub mezkur 13 mart çarşamba günü 
saat onbirde İzmir vilayeti daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

5 Eksiltme kapalı zarf usulile yapalacakiır. 
6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 3270 lira mu

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olub göstermesi lazımdır. 

7 Fenni ve mali ehliyetname ile şimdiye kadar yol işi 
yaptığına dair selihiyettar makamdan verilmiş vesaik. 

8 Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar İzmir vilayeti daimi 
encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet dördüncü 
maddede yazılı saatte gelmiş olması ve dış zarfın 

mübürü mum ile kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 532 

• Ehlisalih karşısında: 
Çelik kılıçlı Türk arslanlBrı 

;. Salaheddini Eyy~ 
4-Mart-1935 - 1- Yazan: ~ 

(;euç bir süvari Dicle kıyında 
Bağırdı: Heeeey, savrulun, 
Yoksa bağırsaklarıııızı çıkarır 

Bir Cuma günü.. lrakın ı 
sıcak ovalarından kalkan ruz
gar, etrafa bol bol, avuç a
vuç kum serpiyordu. 

Bir beyaz atlı, Sonradan ka
pılarından çıkmıs, Musula 
giden yolu tutmuştu . 

Bu suvari, ycrliJere hiç 
benzemeyen bir delikanlıydı. 

Başından aşağı beyazdı: 

Elbisesi ipekli beyaz, eğe
ri gümüş kakmaklı beyaz, 
atı ayaklarına kadar bem 
beyaz .. 

Koltuğunun altında uzun 
bir mızrak aşıyordu.. Çekik 
kaşlı, koyu siyah gözlü; de
rin bakışlı, omuzları geniş, 

yapısı iri bir delikanlı .. 
Kılıç askısı baştan aşa

ğıya sırmalıydı. Belindeki in
ce kemerde gümüş bir han
çer de sarkıyordu .. 

At, Arapların en beğen
dikleri cinst en, ince, ahu 
gözlü ve sülün gibi bir hay
vandı. Küçük kulaklarını di
kiyor, sağa, sola, ara sıra 
durgun bir lgümüş şiride 
benziyen Dicle nehrine ba
karak kişniyordu . 

Genç delikanlının siması, 
duruşu, hareketleri, ata bi
oışı, onun Arab olmadığını 

gösteriyordu. ffk bakışta der-

hal göze çarpan bir güzelliği 

vardı. Bilhassa çok ciddi ve 

ağır başlı olduğu da anlaşı
lıyordu. 

Kendi kendine mırıldanı
yordu: 

- Bıktım bu sırmalı şey
lerden, bu ipekli elbiselerden!. 
Amcam da, babam da iJle 
ayak tireyorlar, şeref imiz 
namına böyle giyinmek lazım 
imiş .. 

Bir aralık at tekrar kiş
nedi ve başını kaldırarak 
ileriye baktı .. Delikanlı, atı

nın daima, uzaktan bir şey, 
bir kölğe, bir hareket gö
rünce veya bir ses duyunca 
böyle yaptığını biliyordu. 
O da ileriye bir bakış fır
lattı. 

İkiyüz metre ileride bir 
şeyler oluyordu. Adeta kü
çük bir kargaşalık, bir dö
ğüşme vardı. Baldırlarını ha
fifce sıktı. Beyaz at, yayın

dan fırlamış bir ok gibi der
hal ileriye atıldı. 

O da ne? .. Hakikaten yir
mi otuz kişi, üç kişinin üs
tüne atılmışlar, sille tokat, 
dövüyorlardı.. Dövenleri ta· 
nıdı: 

Arablardı. Dövülenler de 
Türke benziyorlardı. Yanla
rına yaklaşırken, atın üs
tünde doğruldu, koltuğunun 
altındaki mızrağı sıkı sıkı 
kavradı: 

- Heeeey, Beydolar, sa
vulun!. 

Dövüşenler, bir kerre dur
dular. Süvariye hayretle 
baktılar. Fakat gene üç ki
şinin üstüne atıldılar .. 

Genç süvari, atını şaha 

kaldırdı ve tekrar bir nara 
attı: 

- Durun diyor~"J 
savulun!. Y ~ksa bai1!'! 
r ıoızı deşerim .. 

Ve bunu söyler 16 
mızrağını, iki kat 
olan Araplardan biri 
gardan kabarmış eD 

bel kuşağına sokt&Jı 

öbür tarafından 
Arab, mızrağın ucu 
valandı. Sanki şişe 
miş bir sıçan ya 
benziyordu .. 

Diğerleri, geriledilel~ 
retle baktılar. Bu, 11'1 
bilekli ki, bir mıır•P 
kayışından sokarak 
havaya kaldırıyordıJ· 
süvarinin dudaklarıll elli 
lenceli bir gülüş var 
rc:~ğını şiddetle çekti 
kıç üstü yere düştü: 

- Herifler, size it 
savulun, dedim, ne 
dırış etmiyorsunuz?. 
bu dövdükleriniz?. J. 

Hala, hayret ve k~.,t 
ona bakıyorlardı. ~~ 
leri kıyafetlerinden 

etti: 
Bunlar Bağdad cİ 

Sonrada yerleşen 1 
dendi .. 

Süvarinin bakışlar• 

hiddet parladı ve te 
raplara döndü : 

- Neydi kavganı• 

İçlerinden biri ar1' 
virerek homurdand\~ 

- Sana ne be befP 21 
sene yoluna ? 

- Bana ne mi ? • 
Süvari, atından bİ 

saçradı. Eğerin sağ t 
dolanmış bir kamçı 
ve havada bir daire 

kamçıyı bu arabın e 

çatlattı. Sonra be 

rüzgar dalgası gibi d 
adım atarak arabı 
cağından yakaladı, 

hane sandalyası gibİ. 
salladı, salladı, yirdl' 
ileriye fırlattı.. ort 

Arab, yere düşUıı~ ae 
bir kurbağa gibi, bl 
det uzandı , ka!dı .. 

Türkler, genç 
yaklaşmışlardı.. oııl 
du: 

- Yaralı mısınıı1· 
- Yaralıyız!. ArJJ 

ha evvelden yaral• 
Tedaviye- gidiyordulı· 
rifler burada bize ç 
)ar .. 

- Neden? .. 
- Gücümüze gid 

dılar söylediler de 
- Ne gibi ? .. 

- Biz Türkler oııl 
lesi imişiz, , bizi As'f' 
rmdan getirerek~ • 

mişler.. . 1' 
Genç süvari bır 

attı: 

- Bu donsuz Ar• 
Bu kertenkele yiy~O 
sızlan ha !.. Biz lJll 

köleyiz, yoksa onlar 
idaremizde ? . 

-Devam 



Sahife 3 

Cendeli Han. Birinci kor
T el. 2443 

Lines Ltd. 
" MARONIAN ,, vapuru 

21 şubatta Londra, Hull 
•e Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" EG YPSIAN 11 \•apuru ay 
•onunda Liverpool ve Svven
•cadan beklenmektedir. 

"THURSO "vapuru mart 
ortasında Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
ahtcaktır. 

"FLAMIAN11 vapuru mart 
rtasında Liverpool ve Svvcn
ıcadan beklenmektedir. 

Not: Vurut tarihleri ve 
•apurlarrn isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 
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Amorti 
Adet 

(2000) 
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4000 
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137800 
10000 
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Gnzcl Bir _ Bu ııınc sese. iki ynz hin lira crnınye ile ~ silrgüo haplurmı ~ 
Cila, llntırulurımzn Şık _ te ckknl eımi Ye Di Ory en tal Karpet Mantı·§ arasınlar. ':.fJ 

Bir Albnnı, Ve uir - ı k c k · = 
ıa çörer l...iınite<l (yar - hala) şirketine aıt := Mnruf cczunelcı·· Cih lşlt•ri \ uptır- - -

- izmirdt' Hulknpmardnki kumaş fabrikasını satın =: den arayınız. 
1 nlmışhr. t•'ahrikn hnuın teşkilat Ye te isnt , e müs- = •·---------_, 

* lE ı /\Al A/t'L1U • ınlıdimiııi ile eski i gibi l kanunu ar.• 1935 ta· =~İİİİİİİimmiiiiiiiiiiiiiııiB-
{'or~ısııufo 34 '\umwmlu rilıindcn itihnrt•n yeni şirket tura~ odan işlcti~t -

1 ı• J ıza . _ 1 mckıcdir. Her ne,·i yün iplikr· :·., ku."imş. hatta· := 
1- · ı d - Alman marka her şeyi ni) e 'c çorup mın e ilccektir. l\tanıuluım cm n- =: 

M" Jl'th - sağlam kuyruklu bir pi-uce 
1 nnesirıe uğruyrnız. • tine fiiiki~ eli her tarafta takdir ve k_-ubul cdilnıiı.tir. -

- ,. yano ehven fiatla satılık-
• Hu mnmulut P ""lcmnlcılar ha~ında c ki Orozclibnk tar. 

Satılık Motör itti nliudcki ergide le lıiı· edilmekte \ 'C satış fob- - Almak arzu edenler her 
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1 
dar ULÜSAL BiRLiK 

b_ir ~otör satılıktır. Tali;~~ = Telgraf adresi: lzmir - Alsancak gazetesi id~r~hanesine mü· 
rın ıdarehanemize müraca- Telefon oumarası 2432 ve 3564 = caat etmelıdırler. 
•tları ilan ol un ur. m 1111111111111111111111111111111• il 111l111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llUll '~------· 

ıuak J ter eniz : 

" HEDRUN 11 vapuru elyevm limanızda olup 4 martta 
Roterdam, Hamburg, Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Gote
burg, Oslo ve lskandinavya limanları için yük alacaktır. 

" ROLAND ,, molörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 
Copenhage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oslo ve İskandi
navya limanları için yük alacaktır. 
NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECE 

lımir Nevyork arı.smda nyda bir muntazam sefer 
" T AMESIS .. vrpuru 19 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, Mars ilya, Barselon ve Cezairc hareket edecektir. 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
Acente mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında Frntclli Sperco acentalığına miira.caat 
edilmesi rica olunur. Tele fon: 2004 - 2005 

·~Siimer Bank~--
l~abrikalar1 nıamulatı 

Y t~rli ıııalları ıı en iyisi, en 
1111, en ucu~u en giizeli 

1-lereke kuıııaşları 

ağla-

l~esane kuınaşları 

l3C)1 l{OZ kunduraları 

Bakırköy bezleri 
Süıner Bank yerJi nıallaı· pazarı 

lzmir şubesinde bulursunuz J 
. . . . ;. 

·-.. " .. ·. .. ... .. 
Sıhhat halık" yağı 

Norveç halık vaö-larının ., o 
en lıalisidi r 

süzüh Jüştür 
a e deposu 

flanıdi Nüzhet 
Sıhhat Eczaıu~si 

Ba'-tnrak 
' .. .. . ---~· . ...... ...p -- . -- ... ~ 9 ~-·~:- . ..... - ,,..~ .. ~,.~ : . :"' 

fotoğı-aflıant~ ve 
fotoğraf nıalzeıne mağaza ı 

llunıza /Ui:>tcm beyiu foıograjJıwıesi, lzmirde e11 • 

foıogrnf çl'/anckfo şl.;lırt•t bu/011 bir s<ı11'~ll . oc~ğıdır. bn 
müşl~ülpeserıt oluular dahi, bıırndcı çdaudıklerı foıokruJ· 
lcırdun mermw11 lwlmışlardır. . 

Jlumza ıuı~tem bcyirı, Jot.oğr111 malremesı ıwlcm mcı· 
- 'l · · ince :<!vkle.ri11e n(jre gazmı da mulııcrenı m11şıe11 crrnır~ . . o 

her çeşit malları, Joıogruf 111ak111eler~m lmlurıdurmakta-
dır, Bir ::ıyurct /ıer şeyi ispaltl kafidzr. 

(Jznıir • Hıı~turuk f",addt•si, llefik 

ve 'frakya 
~eker }{abrikaları ·rnrk Anonim Şirketi 

Sermayesi3,000,000'ftirk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 



Berliu ınükaleıııcleı-i etrafında yüı·ütilleıı tahnıiulcr 

'-' . 
1 cuı ıc-.·rDbclcr 

Con Simon'un, hu ak.şanı Berline mu-9 

ani nıarka tayyarec 
rinin muvaffakıye 

--------~-
hiıı metreden paraşutla kc 

rini IJPşluğa salıveriyorlard rasalilt etmiş hulııııacağı söyleniyor 
-

soğuğun: sıfır altıodl 
rec~yi bulacağını ıö 

lugiliz Dış Bakanının, Alnıan ricali ile mühim mes'eleler hakkında gö-

Paris - Danimarkada i'e
çen hafta içinde acun tay
yarecilik alemini hayrete dü
türecek derecede yeni ·tec
rübeler yapılmıştır. Bu tec
rübeler, para,ütle 8-9 bin met
reye kadar yükselmiş tayya
reden aşağıya düşmek için 
yapılmıştı. 

Danimarkalı taY 
paraşütle yaptıkl•~ 
tecrübelerinde taoı• 
vaffak olmuşlardır· 
metreden düşen taY~ 
kolaylıkla ve hiç bıt 
uğramadan yere İli 
lerdir. Bundan soor• 
le tayyareden dUşC-...1 
zında, bir ucu ta>;;} 
makineye merbut t 1 
bir mikrofon buf.uO tİ. 
bunlar; kendilerin• _,. 
den aşağıya attıklv 
kadan yere ininceye 
ne halde bulundukl•" 
kında tayyaredekilert 
mat verebilecektir. 

rüşeceği ve Berlin'den sonra Rusya'ya gideceği tahmin olunuyor 
JstanLul 4 ( Hususi ) - Berlimlen haber veriliyor: mnhaf il, hu seyahat neticesinde Almanyaııın Roma iti-
İrıgilterc dış bakanı Sir Con imoıı'un muvasalatt IUfoamcsine gireceği kanaatini IH'slemektedir. 

ın<·rakla bekleniyor. Inailiz diplomatının hu akşam Sir Coo Simonun Berlinden sonra Vur~ova \'C Mos-
Bt•rlinde bulunması umlıukkak sayıhyor. Siyasal nıa- kovayı da riyarel etmesi muhtemeldir. Berliııde cereyan 
lıafil, Alnımı ricali ile Con Siıııon urasmda nıkubu- <·dccck olan müzakerelerden, Frnıısn lıü kumcti, lngilterc-

Kopenhağdan alınan haber· 
lere göre, tecrübelere iştirak 
eden Danimarka tayyareci
leri, 9 bin metre yükseldik
ten sonra sıfır altında 60 de· 

ln<•ak konuşmalara bnynk bir ehemmiyet veriyor. Ayni nin Paris büynk elçiliği vasıtasile haberdar edilecektir. ........ 
lzmitte Mersin 

, _, 
Çocuk 

Perinç Zeriyatı 
lzmit 3 ( A.A ) - Pirinç 

ziraatı son zamanlarda vila
yetimizde büyük bir ehem
miyet almıştır. Pirinç ekimi 
sahasını tetkik etmek üzere 
ziraat vekaleti çeltik müte
hassıslarından bay Harun 
Aziz şehrimize gelmiş ve 
çeJtiklerde tetkiklerine baş
lamıştır. -----.... ---~ 

Almanlar 

Vilayet hiitçesi tes
bit edileli 

Mersin 3 (A.A) - Vilayet 
Umumi meclisi toplantılarına 
devam etmektedir. Bu yıl hu· 
susi idare bütçesi 514 bin 
lira olup geçen yıla nazaran 
41 bin lira artıktır. Masraf 
bütçesinde Mersin hastaha
nesine bir pavyon ilavesi için 
on bin lira ve yeniden vila · 
yet merkezinde modern bir 
ilk mektep inşası için 25 bin 
Jira tahsisat teklif olunmak
tadır. Ayrıca bir vilAyet ko
nağı yapılması için tahsisat 
istenmiştir . 

Başhakaıı 

ökonomik kalkın
ıııada muvaffak 

oluyorlar 
Paris _ Almanyanın bil- Kabinenin prograın1nı 

tün ökonomik işlerinde iÖZe Okuyacak 
çarpacak derecede bir inki- Ankara 4 ( Hususi ) 

Atatürk. 
Teşekkiiı· edi

vorlar 
.1 

Ankara 3 (A.A) - Ri
yaseticümhur katibi umu
miliğinden gönderilmiştir: 

Yurdun her yanından 
komutanlardan, türlü ku
rum ve orunlardan yeni 
seçim devresi için de ko· 
mutayca Cümurluk baı
kanlıiına seçilmemi kut
layan bir çok tel yazıla
n aldım. Bana karşı gös
terilen bu bağlılıktan çok 
duygulandım. Kamuya de
rin seviİ ve esenlik di
leklerimi sunar yüksek 
yurdumuz için sonsuz yü
celikler dilerim. 

Knmal AtaUlrk 

Esirgenıe kurumunun 
yardımları 

Ankara, 3 (A.A) - Ço· 
cuk esirgeme kurumu genel 
merkezi 16 Şubat 1935 den 
1 Maıt 1935 tarihine kadar 
3 l 58 çocuğa yardım edil
miştir. Bunlardan 337 hasta 
çocuk ve anne genci mcr· 
kezin politekniklerinde mu
ayene ve tedavi edilmiştir. 
Muayene evinde 1170 çocu
ğun dişleri muayene ve te-1 
davi edilmiştir. Süt damlası 
kısmında da her gün 152 
çocuğa 925 kilo yekun ola
rak bedava süt tevzi edil
miştir. Fakir talebeler için 
aşhaneden her gün 206 

1 çocuğa sıcak öğle yemeği 
verilmiştir. Yardım için mü
racaat eden dört aileye para 
yardımı yapılmıştır. 27 fakir şaf husule 2'elmiştir. Yapılan Başbakan General ismet in- ' 

ıon istathctildere göre şimen · onu, kurultayın Perşembe •----··-----• 
difer hasılatında ieçen yılla- günkü toplantısında kabinenin ltalya Kralı 

çocuğa elbise, palto, ayak
kabı, çamaşır verilmek su· 
retile sevindirilmiştir. 

Istanhul 

ra nisbetle bu yıl yüzde 51 programını okuyacaktır. 
derecesinde bir fazlahk var- K ÜÇÜ k l(ıt'aJarı teftiş etti 

lstanbul, 4 ( Hususi ) -dır. Ticari ve sair itlerin Çocuklar sinemalara R d b"ld" ·ı· 
h l ~t d d ·· d 9 f oma an ı ırı ıyor : ası 11 ın a a yuz e az-
lahk iÖrülmüştür. gircmiyecek Italya Kralı Viktor Emano-

eJ, dün ansızın Fforansaya Almanlar genel savait• lstanbul 4 ( Hususi ) -
giderek Af rikadaki ltalyan so· 

maruz kaldıkları ökonomik Küçük yaşta çocukların sine- malisine gitmekte olan kıt'a-
zayiatı telafi etmek için bü- matara girmemesi için bir ları teftiş eylemiştir. 
tün kuvvet ve kudretlerini kanun layıhası hazırlanmak-
bir araya getirmeğe ve hep- tadır. 

Bay Necmeddin 
Zehirli gazlar hakkın· 
da konferans verecek 

Şehrimiz Sıhhat müdürlüğü 
müdür muavini bay Necmed
din gelecek hafta Halkevinde 
zehirli gazlar hakkında bir 
konferans verecektir. 

sini bir amaç üzerine yürü- Bay Vasıf Çınar 
meğe muvaffak olmuş bulu- Fırka reisi kim olacak? lley'et 

Stokholme gitti nuyorlar. Moskovadan geliyor 
~--..-.------~- 1 Y stanbul, 4 ( Hususi ) -
llllllDİStan 'da Moskova büyük elçimiz bay 

Hu yıl 1azla tütün Vasıf Çınar, mezuniyetle mem 
leketimize gelmektedir. Bay 

ekiJnıiyecek Vasıf buradan Ankaraya gi-
Atina- Yunanistanın 934 decektir. 

yılı tütün mahsulü çok iyi 
fiatlarla satılmıştır. Yunanis
tandan tütün alan ecnebi 
kumpanyalar, bir aydanberi 
mübayaalarını bitirmiş bulu
nuyorlar. Hükumet, bu sene 
fazla zeriyat yapılmaması 
için Jazımgelcn tedbirleri al
mıştır. Tahmin olunduğuna 
göre 1935 yılı tütün rekoltesi 
geçen yıla nisbetle yüzde 7 
derecesinde noksan olacaktır --------

Ağaç diknıe 
Faaliyeti devanı ediyor 

Bu yıl, mümkün olduiu 
kadar fazla ağaç dikilmeıi 
ıçın belediyece tedbirler 
alanmıştır. Ağaç dikme faa· 
liyeti her tarafta devam et
mekle ve dikilen ağaçların 
koparılmaması için Jbımge
lenlerc ~iddetli emirler ve
rilmektedir. 

lngiJtere 
Siyasal parlAmanter 
nıahaf ili şayiaları 

tek7.ib ediyor 
lltı~tarcıfı 1 inci .~alıijede • 

kendisile mesai iştirakine 
davet etmiş olması, bu hare
keti fevkalade manidar gö
ren f ngiliz siyasal parJaman
ter mahafilinde hararetle 
tekzib edilmektedir. Üç ay
danberidir ki eski başvekil 
ökonomik mali ve soysa) 
karışıklık aleyhinde şiddetli 
tarizlerde bulunmakta ve 
ökonominin devletçe idare
sine dair geniş fakat gayet 
umumi planlar teklif etmek
tedir. 

Hükürnetin müracaatı hem 
bir saygı esni hem de is· 
patı müddeaya davet mahi
yetinde a-örülUyor. ZiraLoyd 

İstanbul, 4 ( Hususi ) -
Fırka gurubu üyeliğine seçi
len Istanbul vilayet idare 
heyeti reisi Doktor bay Ce-

mal Tunca'nın yerine Malat
ya saylavı bay AbdüJmütta
libin gelmesi muhtemeldir. 

lngiliz 
Lirası düşüyor 

Istanbul, 4 ( Hususi ) 
lngiliz liraaı düşmekte devam 
ediyor. Dün yedi kuruş bir
den düşmüştür. 

Çankırı'da 
~iddetli yağnıurlar 
lstanbul, 4 ( Hususi ) -

Çankırı'dan gelen haberlere 
göre, orada çok şiddetli 
yağmurlar yağmış, sular 
şehirin bir kısmını istila 
etmİilİr. iki köprü yıkıl
mıştır. 

Corc ulusal kabinenin ada
letine karşı acı tenkitlerin

den sonra şimdiye kadar 
muhalefet saflarında devam 
edegele bir faaliyeti durdur
mak için bu bir imtihan 
olabilir. 

Belediye başkanı doktor 
bay Behçet Uz, otomatik te
lefon şirketi idare meclisi 
başkanı Tireli Bay İsmail 
Hakkı ve şirketin müdürü 
Bay Rap dün Bandırma treni 
ve lstanbul yolu ile Stokhol-
me müteveccihen şehrimiz
den hareket etmişlerdir. 

Evvelce yazdığımız veçhile 
bu hey'et, Stokholmde Erik
son şirketi ile İzmir telefon 
şirketi arasındaki bir alacak 
mes'elesinin halli için müza
kerelerde bulmıacaktır. 

AlnıaııJar 
Uzun seyalıatlar içir: y~ 
ni otonıohiJler yaptılar 

Bertin - Alman otomobil 
fabrikaları, uzun seyahatlara 
tahammül edecek derecede 
yeni model otomobiJler imal 
etmişlerdir. Bu otomobillerin 
arka tarafında eşya ve ku
manya koymak için dolaplar 
bulunmaktadır. Alman fab
rikalarınm yeni otomobilleri 
diğer memleketler fabrika
larının otomobiJJerioe faik 
bir derecededir. 

receyi bulan tahammülfersa 
bir soğuğa maruz kaldıkla
rını bildirmişl~rdir. Tayyare
cilar bu hale rağmen icilbın
da 10 bin metreye kadar çı
kılabileceğini ve bu takdirde 

in İsar -iAmeri 
Bu seııe ıııuhtcJif işsizlikle ınil 
ycrleı·de inşaat 

yapacal\.tıı· 
İnhisarlar idaresi, bu ıene 

muhtelif vilayetlerde yeni 
tesisat yapmağa karar ver
mit •• bu huıuı için yeni 
bütçeye lazım iclen tahıisat 
koymuştur. Yapılacak olan 
müesseseler arasında Gem
likte büyük bir yaprak tü
tün anbaranın inşası da var
dır. Bu anbar için blitçeye 
18 bin 714 lira konmuştur. 

Anbaran inıası bu sene 
zarfında ikmal edilecektir. 

İnhisar idaresi bu anbarı bu 
hafta içinde talebine ihale 
edilecektir. 

Bı·üksel 
Sergisine iştirak 

ediyoruz 
BrtUuel panayırına •üı

takilen iıtirak edecek olan 
inhisar idareıinin malları 
gönderilmeğe baılanwışhr. 

idare, bu ıergi için 62 
bin lira tabıisat kabul et
mittir. Bu paranın mUbim 

bir kısmile Brüksel sergisin
de, tütün ve sigaralarımız, 

Jikörlerimiz, şaraplarımız ve 
üzüm, incirlerimiz için rek
llm ve propaianda yapıla
caktır. 

Tütün inhisar idaresi Brü· 
ksel hatırası olarak zarflar 
içinde yeni ve zarif sigara
lar hazırlamıştır. --------Bulgar 
rl'iyatı·osunda Sırp· 

ca eseı· 

Yugoslav - Bulgar dost
luğu son zamanlar da bir 
hayli ilerlemiıtir. Bulgaris· 
tan, Yugoslavyaya karşı bir 
bir cemile olmak üzere bu 
hafta Sofya'daki Bulgar 
milli tiyatrosunda ilk defa 
olarak Sırb yacılarından 
Branislav Nuveuç'in bir ese· 
rini sahneye koyacaktır. 

Muharrir, eserini sahnede 
görmesi için Bulglr hüku
meti tarafından Sofya'ya 
resmen davet edilmittir. 

Jeye karar ~ 
Paris - Amerik• 

meti, işsiılikle mUc• 
meğe karar vermif . 
için mubtelif ,.. ge 
bat almıthr. Hükii 
sizlere iş temin eyi• 
bu yıl büyük işler Y 
karar vermiıtir. Bil 
bütçeye konulan 

ühim bir 
yor, 

Akbisar 
ğundan: 

Satılarak parasıo•:+ti 
laştmlmasına aıah t 1 
karar verilen aıiift 
haf ıı Hasan ve kard 
met ve tepeci Mebfll 
Süleyman kızı fatoJ 1 

saz oba köyünde h 
"Göbez., mevkiioddı{a 
dönümü 8 lira kıyoıe ,.jlı 
dönüm 3 evlek il la 
metre murabbaı tarj,l.tir. 
Göbez köyünde bC~J,it 
nümU 10 lira kıyınota I 
dönüm 2 evlek 2713 ~ 
murabbaı tarla ve Jıe 
bez mevkiinde bebe~ 
mü 10 lira kıyıııe~ 
dönüm 80 metre 26 
rabbaı tarla ve A. 
sıfat mevkiiode 30 1i 
metinde 1 dönüııı 
derununda 15 salı 
dğacı ve kara yer.. 1 
de behu dönü01U 
kıymetinde 7 döııiİ~ 
metre murabbaı ıeY 
bülcek saı: mevkiiod• 
dönümü 35 lira kı~ 
3 dönüm 1 evlek 29 
murabbaı eski bağ Y 
hisarın efendi ınab 
müftü zade sokağ•11 

lira kıymetinde ikİ 
no. Jı bir bap halle 
raya çevrilmesine 1'' 
rilmiştir. Açık artırıo~, 
pazartesi saat . 14 '/; e• 
dairesinde yapılaca1' da~ 

Delliliye harcı 
bedeli müzayede 

5 
Taliplerin yüzde 7, 
buçuk pey akçesile 
deye iştirak ve icrad• 
no. lu dosyasına f~ 
diye müracaatları 
nur. 


