
8htınyanın en uzun boyluları • U L U S A L • 
d rOksel'de bir kongre ak· 
etnıişlerdir. Konareye iati· 

tak " v 
edenlerin boyları 4.,5 

lnetredir. 
• • 

Çin komllnistleri muvakkat 
hnkt\met ilan etmişlerdir. 

Çangay Şek orduları kızıl 

kuvvetleri dağıtmak için 
emir almışlardır. -......;::: lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
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ozan gunu her yerde parlakuararet, Nazilli, Diya-Rodosta askerı ma-
b • ı } ) d rıbekir ve Malatya'da ) h } d 
ır surette illi u an ı 41 dereceye çıktı nevra ar as a ı. 

~ta b Ankara, 23 (A.A) - Bu , _ • _ _ ' 

Q ul gençleri Comuriyet andacına çelenk koydu- giln A~kar~ mevs~~i~ en Ada valisi· yerli Rumlara Habeşista-la ' sıcak gunlerınden hırını ya· ' ' 
r ve ismet in önüne tebrik telgrafları çektiler ıamıştır. Sıcaklık derecesi na gönüllü gitmelerini tavsiye ediyor 

, gölgede 33,Sğa bulmuştur. Me· 
teoroloji enstitüsünden aldı· 
ğımız bilgeye göre, dünden 
beri Ege mıntakası ile Ana· 
dolu'nun güney ve doğu 

bölgelerinde sıcak yükselişi 

vardır. Sıcaklık derecesi dün 
Manisa'da 41, Nazilli'de 41, 
Diyarıbekir'de 41, Malatya'da 
39, Maraş'ta 38, MuiJa'da 
ve Adan' da 36 idi. Y ozgad 
ve Sivas hariç olarak orta 
Anadolu'nun bir çok yerle· 
rinde sıcaklık derecesi 30-35 
derece arasında idi. Erzurum 
ve Kars'ta hava yağışlı geç
miştir. 

Vale 
Somali'ye hare· 

'·ı-.. b lo::an muahedesinde baş m~ralıhasımız ismet lnönü ile müşaı:irleri bir arada ket ediyor 
~ ıa..:1 24 (Özel) - Lo· Üniversiteliler,. Lozan günü gençleri burada da Lozan lstanbul 25 (Özel) - Ha· 
._~ k 'fevkalade tezahü· münasebetile Üniversitede siyasal muvaffakıyeti etrafın- beıistana giden hava kuvvetleri 
~~ '1U'&lınmııtır. lstanbul t~planmışlar ve söylevler ver· da söylevler söylenmiıtir. kumandanlığına tayin edilmiı 
~1'k 12b Yıl evvel duyduğu dıktenb ıo;r: Lozan Gkabra~ Gençlik, büyük bir kala- olan general Vale, So1Daliye 
>'ttt11a,,_ eyecanı bugün de lmanıt l a! ila' antıml ız fi enerak babk halinde taksim mey· hareket etmek üzeredir. 
aı.. .. 1 •• "tı sme non ne e gra ar çe • d 'd . . 
~~,, ve Lozanı ya· mişlerdir. anına gı erek cumurıyet ltalyan ~eneralı, tayyare 
t, ille, kırıı olan minnet Halkevinde de samimi te· andacına çelenkler koymuı· barbı için yeni planlar tan· 

•llını tızelemektedir. zahürat olmuı ve ı.tanbuli lardır. zim etmiıl 

t· l{ızıl 
~ll'liler muvak-

~lt httktimet 
l ~ 

ı.ı. an ettiler 
~ '-btl] 

't•y ' 25 ( Özel ) -
\~~•t b Şe)c orduları, mu· ' 
~,._ k iikuaıet ilin etmiı 
lıı..l ·~al ç· ·ı·ı . d v ~41 ı .. · na ı erı agıt· 
ılı •'il b 
""· 1( ıreket etmiıler· 
~ ol ıııUırın kuvvetleri 

~ ,_:~lı beraber, etraf· 
'~ .ı R6rememek kor· 

-.atııad b 1 ulunuyorlar. 

l) Yangın 
etlı l 

bt... 8~. 8Öndtırflldn ~~t lok •rınci kordonda Mit· 
. •ıataıı ·ı . 

ıL. )e Lo ı e tabmıl ve 
~ uııa, 
~ )tıa 11 çıtaları arasın· 
~ ~lld~b çıkmıııa da der· 
,._U •et~lınnıuır. Yangına 
\ "'•tıf:bl?e odacıların· 
-'t •ttıiı . og)u Arap Ali· 
~~~~lir, Lıgıra sebebiyet 

1 eıy, . ~kanta ve için· 
' '" . . . \; '· z b ı bın lıra sıgor· 

lı~lb otu' ılıca tahkikata 
i'l'rı "'Yor . 

11 ıta d 'ti" A 11 o acı Mus· 
rap Ali iıticvap 

i .Tro.;ki 
Ölnmle tehdid 

ediliyor 
İstanbul 25 (Özel) -Nor· 

veç'te bulunmakta olan Sov· 
yet Ruıya'nın sabık harbiye 
komiseri Troçki, birçok yer· 
lerden tebdid mektupları 

almııtır. Bu yüzden Letor 
Alfosye adile muhtelif ka· 
sahalarda ikamet etmekte 
ve kendisini belli etmemeğe 
çalıımaktadır. Norveç hükfi· 
meti, muayyen bir yerde 
oturmasını aksi takdirde 
Norveci terketmesini Troç· 
ki'ye bildirmiştir. 

(Anadolu) 
Bugnn 25 yaşına girdi 

( Anadolu ) arkadaıımız, 
bugün 25 yaıına giriyor. 

Memleketimizde 25 sene 
yaşıyabilen gazeteler pek az· 
dır. ( Anadolu ) yu kutlar 
ve daha uzun seneler yaşa· 
masını dileriz . 

edilmiıtir. Lokanta binası, 
tahmil ve tahliye ıirketinin 

malıdır. 

Göbelsin bir söylevi 

Almanya' da ikinci 
bir temizlik ! 

Propaganda bakanının söylevi Al· 
man yahudilerini çok düşündürdü 

Jlitler, Göbels ve GlJring bir arada 

lıtanbul 24 (Özel)- Paris· veya aıikir çalııanları daima 
ten haber veriliyor: Almanya göz önünde bulunduruyoruz. 
propaganda bakanı Göbelı Yakında yapacağımız genel 
spor sarayında son bir söylev bir temizlikte bunlarla kar· 
vermiı ve ıunlan söylemiıtir: ıılaıacaiız '" 
"- Naayonaliıtler için ıizli G6belı'ia bu 167lıvi, bil· 

Rodo) ada~ından bir giirl1m1ş 

İstanbul, 25 (Öze)) - İtal· telef olmuştur. ItaJya büku
yan ordusundan müfrez bir meti, tarlaların 1&hiplerine 
kuvvet, Rados adasının Sa· tazminat vereceğini vadey· 
Jamos köyü civarında 30 lemittir. 
gün devam edecek olan Rados valisi, Ada Rumla
kara manevralarına batla· rına, Habeıiıtan'a gidecek 
mııtır. Manevraların cereyan olan amele taburlanna ııö· 

etmekte bulunduiu saba da· nüUü kaydedilmelerini tav· 
hilindeki bütün mahsuller siye etmektedir. 

••••• 
Feci bir ölnm 

Bir Amele Merdiven
den Düşerek öldü .. 

Y ako ~ğlu Markado, kafası Qzerine 
dtışmftş ve beyni dağılnııştır •• 

Dün saat 11 buçukta Şe· merdiveninden inerken mü
bitlerde Baladur sokağında vazeneıini kaybederek dliı· 

mnı ve beyni parçalanmak 
5 numaralı Palamut depo· suretile derlıal ölmüıtnr. Tli· 
sunda çuvalcı Yako oglu zel tahkikata derhal baıJan· 
Markıdo, deponun ikinci kat mııtır . 

-~ .......... . 
General Koodilis söylftyor: 

Boğazlar meselesin 
de Türkiye haklı -

Bir muharririn suali, Generalin ağ· 

zındaki baklayı çıkarttı! 
Selinikte çıkan (Volonte) kileme geçmiıtir: 

gazetesinde okunmuıtur: Kondilis - Roma seyaba· 
Muhalif Atina gazeteleri, tım, tamamen buıuıi idi, 

Kondilis'in Roma ve Belgrad' Resmi bir mahiyette olsaydı 
seyahatı hakkında hali yazı teamlilden olduğu üzere dış 
yazmakta ve bu seyahatın iıler bakanlığından bir zatın 
resmi olduğunu iddia eyle- yanımda bulunması lazımdı. 
mektedirler. Bu münaıebet· Bir muharrir _ Romada 
le gazete muharrirleri, hep ltalya baıbakanı Muasolini 
birden Generali ziyaret ede· 
rek fikrini sormak ve baki· ile, BeJgradda da Yugoslav 

Krallık naibi prens Pol'Ja 
kati anlamak istediler. Ga· · konuştunuz. Yunanistanın bir 
zete muharrirleri ile Gene· bakanı olmaklığınız haıebile 
ral Kondiliı arasında ıu mü- bu iki devletin en büyük 
haasa Berlin Yahudi çe· şahıiyetlerile yaptığınız ko· 
venlerinde CSnemli tesirler nuşmaların gevezelikten iba-
yapmııtır • 1 - Devamı d&danal sahi/ede 



Londra diplomatlarının hataları 

lngiltere, luslar kurumun-
• 
ır 

• 
şey ısteyemez •. 

------~----------------....;:~ 

dan 
. JI) 

Lord Edenin metotları, Fransızları gücendirmekten 24 Temmuz - 1935 .. Yazan· 

Tefrika::.No. 109 I 
başka hiç bir DPtice vermemiştir 

Frederik, Silifkeye doğru siir'atle iİerliyordu. f ll~9-Londrada çıkan ( Opser -
ver) gazetesinde ( Zifarven ) 
imzasile çok önemli bir ma
kale intişar etmiştir. Bu ma

kaleyi hulasa ve aşağıya der
cediyoruz: 

" En karışık ve tehlikeli 
mes'elelerin ortaya atılmış 

olduğu bir zamanda lngilte
renin telaş göstermesi, bek
lenilmiyen bir keyfiyet sayı
lamaz. Çünkü lngilterenin 
bütün işleri, havai bir takım 
projelerle uğraşmaktır. 

Eden'in metodları, iyi bir 
siyasa takip etmediğimizi is
bat etmiştir. Evvela, Fran
sızları ve onların en büyük 
asıilarını unuttuk. Bu yetiş
miyormuş gibi onlardan birde 
asığlarımızın korunmasını is
tedik ! Doğu Afrikasında, 

ltalya'ya kendi arazimizden 
yer vermeği üzerimize aldık 
ve Roma nezdinde teşebbü
satta bulunduğumuz halde 
bu teklifi Mussolini'ye ka· 
bul ettiremedik. Bu teklif le 

Fransızların lehine değildi. 

lngiltere siyasasında, uzun 

yıllardan beri birinci defa 

olarak bu kadar büyük ha

talar görülüyor. Sakınmamız 

lazımgelen tehlikeli durum

lara bizzat biz sebebiyet 
verdik. Bu sakat siyasa ile 
yakında toplanacak olan ulus
lar kurumundan ltalya - Ha
beşistan ihtilafı hakkında 

hiçbir şey istemeğe hakkımız 
yoktur. 

kendisini büyük bir felaketin bekleciiğini bilmiy0~ 
1 

ket etmişlerdi. lngiltere kralı nanmasını harekete ı;td; Birinci Frederik, nihayet 
Konya Emirini sıkıştırdı . lz
zeddin, harbı kaybetti ve 
Konya elinden çıktı. 

Fakat Alman imparatoru 
burada pek eğlenmedi. O, 

bir an evçel cenuba sarkmak 

Saliheddinle karşılaşmak is
tiyordu. 

Ayni aylar içinde lngiliz 
ve Fransız orduları da Kral
larının kumandasında hare-

ikinci Hanri, Fransa kralı Donanma" kaptanı. aıııı• 
Filip Ogüst nezdinde teşeb- muhsindi. Ona ( Ea:ıır lioı" 
büste bulunmuş . deniliyordu. Donaoa:ı•0 OJ,. 

- Deniz tarikile dolaşa- na kadar girmişti. D. 10~ 
rak gitmek bir az zordur. şiddetle mukabele ed•Yoııı•-
Müsaade edin de askerimi Bir gece Türk d~0'dı· 
Fransa topraklarından geçi- feci bir akıbete ugr~~ 
reyim ve Marsilyada gemiye Limanda alevler, b•»· ~6 
bindireyim. çığrışlar yükseliyordu·~ 

Demişti. Fransa kralı da betçiler uykuya daholf ,er 
buna muvafakat etmişti. Düşman ansızın ~aslı;; ; 

Rus· japoıı lngiltere 
Durum zak. şark- Habeşistan'a ne 

ta dakarısıyor gibiyardınılarada 

Teksas'da 
Frederik Silifkeye doğru mişti • Kurtulabılt.~ f" 

sür'atle ilerliyordu. Fakat azdı. Gemilerin çofll 
kendisini, büyük bir felaketin mıştı.. . b ... 

100 milyon senelik bir beklediğini bilmiyordu. Saliheddin Eyyubı 
yumurta bulundu Beri tarafta ise Salahed- çok 11kılmıştı. 0 ~ 

din Akkayı zapdetmişti.Şim- 580 senesi Ram•!':~d,r 
Teksas'ta yapılan hafriyat h ti rıncı gunu. Türk buk•·-'-' 

esnasında, cinsi şimdi mün- di Hristiyanlığın arare e i "P • sabah namazanı yen ~ 
karis olmuş bir kuşun yu- kaynaştığı Lur namındaki tı. Çadırının önünde o ' bulunabilir ------

japonlarııı hiitün amaçlart Rus~1adır 

Hazırlıklar muttasıl ilerliyor 
Moskova'dan Paris gaze

telerine yazılıyor: 
Japonlar, Mançuri'ye ayak 

bastıklarından bu güne ka
dar ihtiyar ettikleri bütün 
hareketlerle, aldıkları tedbir
lerle, Ruslara karşı aleyh
tar bir fikir takip ettiklerini 
isbat etmişlerdir. 
japon'Jarın Mançuri'de yap
mış oldukları şimendiferlerin 
dörtte biri ekonomik ve di
ğerleri hep askeridir. Bun
dan başka Mançuri dahilinde 
ve hep Rus hudutlarına 
yakın mevkilerde japon'larm 
65 tayyare karargahı vardır. 

Japonya Sübakanı general 
Ayaşi, son bir diyevinde, 
Rusların Mançuri hududla
rında asker topladıklarını ve 
yüz elli bin kişilik bir 
kuvvetle 300 tayyare bu
lundurduklarını ve buna mu
kabil, Mançuride 6 bin Ja
pon neferi bulunduğunu, hu
dudları beklediğini söyle
miştir. Ayaşinin bu diyevi ta
mamen uydurmadır. Mançu
ride asker tahşit eden, bila
kis Japonlardır. Esasen Man-

çuriye ilk gittikleri zamanlar-

da Japonların lObin kişilik bir 
kuvvetleri vardı. Bu kuvvet, 
tedrici surette yüzbine çıka
rılmış ve bundan başka 12 
bin beyaz Rus'a silah veri
lerek Japon kuvvetlerine il· 
tibak ettirilmiştir. 

Rus gazeteleri bundan 
bahsederken şunları söylü
yorlar: 

General Ayaşi, hududlar-
da 300 Rus tayyaresinin 
beklediğinden bahsediyor. 
Bu miktar, belki noksan, 
belkide fazladır. Bunu an· 
cak bir harp gösterecektir. 

* • • 
Avrupa gazetelerinin ve 

muhtelif çevenlerio verdik
leri malumata göre, Japonya 
askeri ricali, Rusya'ya karşı 
bir harb açmak hususunda 
eskiden besledikleri fikirden 
vaz geçmek şöyle dursun, 
bu zihniyeti her gün biraz 
daha kuvvetlendirmekte ve 
ona göre hummalı bir surette 
hazırlanmaktadırlar. 

İlgililer, Sonbaharda Ja-
' R , ponya nın usya ya taarruz 

etmek niyetinde olduğunu 
ileri sürmektedirler. 

---~-~-----..-····· ·~ 
F armozadaki sallantı 

Zayiat, sanı dığın
dan <;ok fazla dır 

Halk, ilk 

hal 
sarsıntıyı milteakip der

evleı·ini terketti. 
Uzak Şarkta japonya'nın 

Kormoza adasında vukua 

gelen son zelzelelerden fev

kalade bir heyecan baş gös
termiştir. Halk; eski zelze
leden korkmuş bulunduğu 
için bu sefer ilk sarsıntıyı 
hisseder etmez heman evle
rini terketmiş ve açıklara 
kaçmıştır. Son zelzele de 
yeniden 254 evin yıkıldığı 
34 kişinin öldüğü ve 131 
kişinin de yaralandığı bildi
rilmiıti. Halbuki yapılan tah· 

kikat zayiatın daha önemli 
olduğunu meydana koymuş-
tur. Şimdiye kadar tesbit 
olunan ölü miktarı 50 yi 
bulmuştur. Yıkılan evler ise 
300 kadardır. 

Hükumet, sefalete uğra
yanlara yardım için bir ko
misyon teşkiJ etmiştir. 

Tokyo siyasal çevenleri, 
japonya'nın Mançuri de as
keri hazırlıklara bulunduğu 
hakkındaki haberleri tekzib 
etmekte ve Rus gazetelerinin 
iddialarını reddeylemekte
dirler. 

İtalya hükumeti, Londra murtası bulunmuş ve müze- şehri almak istiyordu. Bu d J( yor u. b'f il' 
sefiri vasıtasife Habeş mes- ye gönderilmiştir. Yapılan şehir, deniz kenarında idi. Yanında Emiri ke 1 

elesindeki noktai nazarım tetkikatta, bu yumurtanın Müstahkem kaleleri vardı. f dd' ord0· ı.a' za ere ın oturuy I ~ .,.. 
serdederek İngiltereyi iknaa yüz milyon yıllık olduğu an- Düşman buraya kapanmıştı. Hükümdar bir arı •d,r 
çalışırken Romada İtalyan laşılmıştır. Yumurta, tama- Saliheddin, denizden de şını sol taraftaki yol• 
amiralle kurulu mühim men taş kesilmiş bir halde tazyık yapılmasını düşündü çevirdi: . fİ 
toplantılar yapmaktadır. Do- bulunuyormuş. ve Suriye sahillerindeki do- _ Ya emir • dedı .. " 
ğu Afrikasına süel sevkiyat --------

8
--------

1
-------------- ediyor musun; uzaktı 

1 h ir iugi iz !?azetesiue göre 
yapı ması ve mü immat gön- .._., duman yükseliyor. 90fl' 
derilmesi mes'elesi Süveyş 12 d ı Evet, galiba bası 
kanalının İtalyan gemilerine a a r um arı riler geliyorlar.. ;t~ 
karşı kapanması ihtimali Bu toz, duman ~· 

amirallar kurulunda incelen- d • h • ı l yaklaşıyordu .. geleole~ıt I 
miştir. ıs ı ey o r ar di suvarileri idi. fa d• .,, 

Anladığımıza göre, ami- ' talarında bir yabancı 
rallar kurulu, bu hususta ------------- dı. ,,td' 
mühim tedbirler almıştır. 9 aydan beri ne düğün, ne cenaze Saliheddin, onu serP 
Bu tedbirler arasında doğu d t d ~ 
Afrikasına süel sevkiyatın ve ne de vaftiz töreni oldu a~ a~a;~pten geli1oP" 
sür'atle temini mes'elesi l'b 1 .J 
Vardır. Londra - Mancester Gar- yan kiliselerine gitmekten ga ı 8 .. dafl-:, 

- Evet hükôlll 6~"' 
Süveyş kanalının kapan- diyan gazetesi; 12 adadaki daha mülayim görmüşler ve b i pde Jt' 

ması ihtimaline gelince, amı' - durum hakkında verd!ği bir bunu beman tatbik eylemiş· Oğlunuz Halep ey ge"'' 
h b d 1 1 K 1. zahirin bir mektub000 

rallar kurulunun bu hususta- a er e, ta yanın a ımnos lerdir. bir 
ki. aldıg-ı karar gı'zlı' tutul- adası rumlannı ltalyan kili· s- .. 1· 1 d l d dim. uaıd•O u' . 

1 
k . . k ulun ta yan a a arın a Ve suvari, koyn tıs .,... 

maktadır. sesıne a ıştarma ıçın ço k ap ... ' 
· d l t 6 aydanberi ne bir vaftiz, mektup çıkarara d r• 

İngiliz kabinesi dahi son genış propagan a ar yap ı- kOOI 1 
ğını ve fakat buna muvaf- ne bir cenaze törP.ni ve nede şına koydu, hü 

mühim toplantısında İtalyan• fak olmadığını yazdık(an bir düğün olmuştur. Orto- zattı.. bl ,t 
Habeş ihtilafını, her bakımdan sonra şunları ilave etmekte- doksların İtalyan hükümetine Salibeddin me~t&S•P"I 
incelemiş ve bu durumu gi- dir; karşı o derece derin bir ratle göz lgeıdird•: bit tel 
dermek için gerek olan ka- Kalimnos ve diğer adalar buğuzu adavet besliyorlar oldu. Alnında bafıf 

1 h 1 R 1 O t d k k·1· 1 kı·, bu'"yu··k memurlar, ekse- tabakası yayılmıştı.. ı.· el rar arı azır amıştır. um arı, r o o s ı ıse e- da .. • 6 , 

lngilterenin . bu mes'ele rini kapatmağı ve ibadetle- riya jandarma refakatında Mektubu, yaoıP p.tus•Pe 
karşısında, durumu önemlidir rini evlerinde yapmağı, ltal· çıkmak mecburiyetindedirler. büyük kumandanı ~ 
ve Habeş müdafii sıfatile _1_9_1_4 __ y_a-z.ı_n_a_b_e_n-ze_m_e_k-te_d_i-r.---r-e_b_u_i_h_tı_'la-_f_ı_g-id_e_r_m_e_k--iç_i_n reddin'e uzattı: · ti1',Jı 
1 ·ı h k d - Al okul. tir•• ngı tere Ü Ümeti aha seri İngiltere, eğer 1914 Ağus- kendi kıtasından bir mınta· 
bir suretle hareket etmelidir. tosundaki aldıgw ı kararı, o kayı terketmeg-e karar ver- gine şahlanmış! ~ 

1 ·ı . H b - Arkası ngı tereoın a eşistanı yılın Tem muzunda beyan · M d ı ı d mıştir. azi e, ngi tere en 
müdafaa etmesi yalnız siya- etiniş olsaydı, genel savaş böyle bir hareket sadır ol-
sa! mı, yoksa ameli mi ola· olamazdı. Şimdide ayni fikir mamıştır. Halbuki tarihte 
caktır?. Eğer ameli olacak beyan olunabilir. eşi olmayan bu fedakarlık 
ise bu himaye ne şekilde ya- Eğer lngiltere, İtalyan -Ha- hiçbir netice vermemiştir. 
pılacaktır? beş ihtilifı karşısında alacağı İngiltere, bu hususta ulus-

lngilterenin Habeşistan'a tedbiri açıkça söylerse, harp lar sosyetesi üyelerinin de 
karşı yapacağı yardımlar ya 

h olmaz. Çünki uzak bir kıt'a- yardımlarını istemiştir. Fakat sili ve para göndermekle 
iktifa etmek veyahut uluslar da harbe girişmek ve deniz- büyük devletler arasında 
sosyetesi paktının infazı ile lere hakim olan lngilterenin mevcud ihtilaflar ve Fran
ekonomik kararlar almak ve husumetini celp etmek ltalya sa'nın aldığı durum dolayı
bu kararlar arasında Süveyş için güç bir şeydir. sile, lngiltere'nin umudu 
kanalını kapatmak şeklinde lngiltere hayret içindedir. zayıflamıştır. 
olabilir. Üçüncü tarzda silah lngiltere, ltalya'nın Afrika İngiltere'nin barış uğrunda 
ile Habeşistan'ı müdafaa et- Hind yollarında bir impara- yaptığı bütün fedakarlıkları 
mektir . . Bu son hareket muh- torluk kurmağı ve Mısır ile verimsiz kalmıştır. Şimdi in-
temel değildir. sudan hayatını temin eden giltere, ltalya'nın Habeşistan 

İngiltere, Habeş'in müda· Nil menbalarına istila etme- kıtasının istilası yüzünden 
faası hakkında alacağı ted· ğe kalkışmasına kati bir maruz kalacağı zararları 
birleri açıkca söylemelidir. surette tahammül edemez. incelenmektedir. Ve bu za
Bu durum karşısında vazıh lngiltere buna mani olmak rarların ehemmiyetine göre 
olmağı faydalı goruyoruz. için çareler aramaktadır. in- İtaly~'ya karşı kendine bir 
Arsıulusal ve tesir bakımın· giltere bütün barışsel vası- hattı hareket tayin ede-
dan İngiltere'ııin durumu, taları kullanacakhr. lngilte· cektir. 

Ulusal 

Birli1' 
(;flndelik ııiyaııal g,.: ~ 

Sahibi: Haydar Ri# 
Neşriyat müd&ırO: 

Hamdi ıvaıhe; 
Telefon: 21! ilıi'~ 

Adres : lııP1' 
Beyler sokağı 

Abone şartları : ... 
0 eh .. 

700 kuruş se ıılı 
400 .. altı af 

il"' '"arıl9'~ an v · itı · t 
Resmi ilinlar •.'i ~I' 

·yetı I"' Maarif cemı _,t 
bürosuna mür•' 
melidir. i~~ 

Hususi illnl•' : tıt!nı,'1 
hanede kararlaf ~.,., .. , 
Basıldıtı yer :AN 
matbaası 
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inanalım mı? N. v. llAn Olivier ve şftrekil· Fratelli Sperco Vapur Acentuı 

Bir e· 1 vv. F. H. Van 1 L. . ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI ınt i, insanların ç ıı·caret umum sı ımıtet vapur 
"ORESTES" vapuru elyevm limanımızda olup 19 temmuıdı 

Uzun yaşamalarını Der Zee modorloğnnden: acentası Anver1, Rotterdam ve Hamburg limanları için ytlk ala· 
teınin ediyormuş! · caktır. 
B & Co. Türkiyede yangın ve nak- Cendeli Han. Birinci kor- "GANYMEDES,, vapuru temmuzda beklenmekte olup 

u günlerde Lonrada bu- DEUTSCHE LEVANTE LıNIE liyat ıigorta işlerile çahımıtk don. Tel. 2443 :yükünü- boşalttıktan sonra Burgas, Varvna ve Köıteace 
hıaaıaka olan bir Hintli, in- "HERAKLEA,, vapuru ha·· llzere kanuni hükümler dai· Ellerman Linyn Ltd. limanları için yük alacaktır. 
lanların uzun müddet yaşa- len limanımızda olup 25 resinne tescil edilerek bugün "FLAMINIAN" vapuru ay "HERMES " vapuru 27 temmuzdan 1 aiuıtosa kadar 
Y•bi1111eleri için bir metot temmuza kadar Anvers, Ro- faaliyet halinde bulunan sonunda Liverpol ve Svven- Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hambur2' limanları için 
~~dutunu iddia etmektedir. ter dam, Hamburg ve Bremeo Kompani Oasürans Jeneral seada gelip tahliyede bulu- yük alacaktır. 
cııatı· b sigorta şirketinin Türkiye nacaktır. "GANYMEDES,, vapuru 12 ağustostan 16 atuıtoıa 11 u metot sayesinde in- ı'çı'n y"'uk alacaktır d d A 

.... 1 5 · umum vekili haiz ol uğu " DRACO " vapuru 29 kadar Anvers, Rotter am, msterdam ve Hambura- liman• 
•r 000-1000 yıl kadar ya- " DERINDJE " vapuru 5 selihiyete binaen bu kerre temmuzda Hull, Anvers ve ları için yük alacaktır. 

tay, bileceklerini söylemekte ağustosta bekleniyor, 8 müracaatla lzmir vilayeti ve Londradan gelip SVENSKA ORIENT LINIEN 
te fılcat llletodunun esaslarını ağustosa kadar Anvers, mülhakatı acenteliğine şirket bulunacak ve ayn " V ASALAND " motörü 30 temmuzda beklenmekte olup 

IG.yle11:1ek istememektedir, Rotterdam, Hamburg ve namına nakliyat sigorta iş- Londra ve Hull yükünü boşalttıktan sonra Roterdam, Hamburgn, Copen· 
~~.Gtli, kısaca olarak diyor· Bremen için yük alacaktır. lerile meşgul olmak ve bu alacaktır. hage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg ve Iskandinavya limanla-
_. işlerden doğacak davalarda Ooyçe Levante ._.1nıye rına hareket edecektir. 

" ALIMNIA " vapuru lO bütün mahkemelerde mfiddei " ANGORA,, vapuru 13 SERViCE MARITIM ROUMAİN .. 
ağustosta bekleniyor, Ham- müddeaaleyh ve üçüncü şa- temmuzda Hamburg, Bre- .. ALBAJUL YA" vapuru 19 ağustosta gelip ayni gllncle 
burg, Bremen ve Anversten bıs sıfatlllrile hazır bulunmak men ve Anversten gelip tah- Malta, napoli Marsilya, ve Barselona hareket edecektir. 

" - Uzun müddet yaşa-
llla1e h • ve aıtalık çekmemek 
~terıeniz kalbinizi yoracak 
•relretıerden sakınınız 

yük çıkaracaktır. üzere Abdi Vehbi lzmir şu- Jiyede bulunacaktır. Hamiş: llindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 
~ 'il DEN NORSKE MIDDEL- besini tayin eylediğini bil- Not: Vurul tarihleri ve Acente mes'uliyet kabul etmez. 

llitler'in kitabı 
lo Yıl içinde iki milyo· 
118 Yakın ntlsha satıldı 

HAVSLINJEN (O - S. A- S dirmiştir. vapurlann iıimleri üzerine Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tahliye 
SPANSKELINJEN) OSLO Keyfiyet sigorta şirketle· değişikliklerden mes'uliyet ıirketi binası arkaıında Fratelli Sperco acentahğına milracaat 

11SVILLA., motörü balen rinin teftiş ve mürakabesi kabul edilmez, edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 
limanımızda olup Oieppe ve hakkındaki 25 Haziran 1927 

tarihli kanunun hükümlerine Norvec limanlarına yük al
muvafık görülmüş olmakla 

~alılık motör 
maktadır. 15 7 935 ilin olunur. · • 12 beygir kuvetinde (Dizel) 

SERViCE DIRECT 'k' k 1 k 1 

lfitıer'in 1 d'W. 
L , neşrey e ıgı :neş· 
...... k' 2" •tabın ilk satışa çıktığı 
8e~G 10 uncu yıl dönümü 
la dilde Hitlerci gençler ara-

1 1 uruş u pu markalı az kullanılmış bir 
DANUBIEN lktısat Vekileti .. . . 

• • luıtluJanmıştır. 
TUNA HATTI 1 t' t lid" ı- v.. ""'otor satılıktır. Tahplerın ç ıcare umum m ur ugu 1 • • 

ıo 'V •Pılan bir hesaba göre, 
b Yal İçinde Hitlerin kita
••ct.a 1 

..TISZA11 motörü 31 tem- resmi mührü ve imza l - arehanemıze müracaatları 
muzda bekleniyor, Buda- okunamamıştır ı : in olunur· 

la8ıb milyon 930 bin 

~ r~·"·~·~ta~lm~ıı~tı~r·;~~-···' 
DOKTOR 

Ali Agah 
Çocuk ff astaJıkları 

'ı. · ~lltehassııı 
1
1aci Beyler Sokagı N. 68 

Telefon 3452 

peşte. Bratislava ve Viyana Kı·ralık DepoJar 
için yük alacaktır. 

.. BUDAPFST11 motörü 10 
ağustosta bekleniyor, Buda
peşte, Bratislava ve Viyana 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine mes'u 
liyet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
No. 2007 - 2008 

il.anıza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

f~aııt:ıa Raııem beyin J oıografhanesi, lzmirde en iyi 
..... 'ttuf çekmekle şöhret bulan bir san' at ocağıdır. En 
ı.,.::::peıenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

il, memnun kalmışlardır. 
,_;:~o Rwıem beyin, f otoğı'aJ malreme&i satan ma
'- '!- muhterem maşıerilerinin. ince :evklerine glJre 
d.,. ~ıı mallan., f oıoğrar makinelerini bulundurmakta· 
tİ~ Bı~ :ııyareı her şeyi ispata kafidir. 

~~ • Battnrak caddesi, Refik 

- ~~.A.. 

o .il ıuı ıı-

Kitaplarınıza 

Cilt, Habralannıza Şık 

Bir Albftm, Ve sair 

ri Yaptır

terseniz : 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en ftstnn bir mfts 

bil şekeri olduğu 
Kuvvetli mnshil 

nu unutmayını.z. 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sOrgOn eso. 
haplarını Maruf r:f) 
ecza depolarından 
ve eczanelemden 
arasınlar. 

Satılık Piyano 
Alman marka her feyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano ehven fiatla ıatalak

br. 
Almak arzu edenler her 

glln ubahdan akıama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 
ıazetesi id._relauuiae mil
caat etmelidirler. 

Taze temiz ucuz 
ila-: 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kıınduralaı·ı 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar? 
Izmir şubesinde bulursunuz 

Istanhu1 ve 'lrakya 
Şeker Fbrikaları Tflrk Anonim Şirketi . 
Sermayesi3,000,000TOrk lira8ı 
lıtanbul Bahçe kapı dlrdilncll Vakıf hta 50- 40 



24 Temmuz 935 (Olaaal Birlik) 

------------------- Miralay Necib'in diyevi 

Yunanistanı en çok meşgul eden krallık mes'elesi •• 

Irak hükftmeti ana yasa 
yı değiştirmiyecektir 

Kral Jorı· plehistin serbest ve samimiYakındatoplanacakkongredebudıJI 
' • • aşiretlerinin durumu görOşillecek 

olmasını ıstıyor ve sart ko~uyor • Beyrut - Irak'ın büyük 1 ~~ddaki sab~ k~ra~oll~ '~ 
' "l{ askeri ıahsiyetlerinden mira· ıkı tarafın husnu nıyeti ~-

~""""""' w,,-~----- " .,.,.,., lay Necip; Lübnanda birkaç yeainde asayif mükeaılll d 
Başbakan M. Çaldaris, kralın koştuğu şartlardan haberdar edilmerliğini, gün kalmak üzere ıehrimize dir. Kongrede bazı budu e 

gelmiıtir. aıiretleri arasındaki aJeJid 
bununla beraber bu şartları makul bulduğunu söyfiyor. Miralay, ay sonunda Irak'- meı'eleler halledilecektir· 

la-Necid arasındaki muhtelif Irak milleti mecburi ,.. 
Atina 23 ( A.A ) - Katimerini gazetesine göre, sağlam bir esas teşkil edip etmediğini Kral taktir ede· mes'eleleri tetkik edecek kerlığe istiyerek gelaıekte• 

Kral Jorj; Krallığın iadesi için aşağıdaki şartlan kot· cektir. kongrede bulunmak üzere dir. Bir çok tahsilli geıf'; 
muştur: 5 - Geneloydan bir ay önce cumurluk veya Kral- ıehrimizden aynlacaktır. Mi· rimiz orduya girmeğe 11t•. 

1 - Geneloy tam bir bitaraflık ve samimilik lık rejimini memleketi karıştırmıya çalışacak her tflr· ralay Necip, Berut gazete· ediyorlar. Istikbalin aaa~l~~ 
içinde yapılmalıdır. in hilcumlara karşı inanca altına almalıdır. cilerine aıağıdaki diyevi ver- de ıııildafaa vezirliiiae 

11 ~ 
miıtir. da vererek orduya girlllole. 

2 - Her tilrlil hilktlmet darbesi fikri bertaraf 6 - Krallıktan sonra ulusal ve kurul ana yasa u _Kongrede mühim ıey- istemiılerse de milmkilD 
edilmelidir. kanunu işini bitirir bitirmez yarışıltlarla anlaşarak ler görütülecek değildir.Hu· !Damış, yalnız hililia~lll~ 

3 - Eğer hava siyasal ihtiraslarla bulanırsa, ge· kararlaştırılacak bir seçim sistemi kabolll suretile se- ıılerine kabul edilaı•tl~ 
elmek fzmİ r sicilli ticaret dir. Vezirler mecliıi ... f:. neloyu sllktlnun avdetine kadar tehir muva· çime başlanmalıdır. adamları ile sivil bu-" 

fık olur. M. Çaldaris bundan haberi olmadığını ve fakat memurf uğundan: met memurlarının aıkerli~~ 
4 - Elde edilen çoğunluğun Krallığın iadesi için, bunları makul bulduğunu söylemiştir. lzmir'de ticaret yapan mü- müstesna olduklarına ~ 

bir karar ittihaz etaıiıtil· 

Marı 
Yeniden Muhake-

me ediliyor 
lstanbul 24 (Özel) - Gı· 

yaben idama mabk6m edil
miı iken Milanodan Atinaya 
gelerek hükumete teslim olan 
Venizelosun finanı bakanı 
(Man) nın muhakemesi, 5 
Ağustosta yeniden görlile
cektir. M. Marı, mevkuftur. 

Yunanlı 
Muallimler linçten zor 

kurtuldular 

BrOkselde bir kongre 

·En uzun boylu İn· 
sanlar bir arada 

Brüksel halkı, kongreye gelenleri 
hayretle seyretmiştir 

lstanbul 24 (Özel) - Dün- Kongreden sonra bu uzun 
boylular, Brüksel caddelerin
de bir gezinti yapmıılardır. 

Bunların boyları, 4 buçuk 
metreden apia deiildir. 

Çin' de 
800 bin kişi su 

altında 
f stanbuJ 24 (Özel) - Çin

de Ankeo ıehri sular altın
dadır. 800 bin bin kiti teh
likede bulunuyor. Su bend· 
lerinin yıkılmasile ıebir bir 
kaç saat içinde göl halini 
almııtır. 

Habeş 
Ordusu mOşavirliğine 

Vehip paşa, tayin edildi 

yanın en uzun boylu adam
ları, Brükıelde bir kongre 
aktetmiılerdir. Kongreye Ka· 
leden 2, Londradan 1, ispan
ya ve Çin'den birer kiti iı
tirak etmiılerdir. 

Brüksel halkı bunları hay· 
retle aeyretmiıtir. 

lstanbul 25 (Özel)- Serez- • • • 
de muallim Panopolos ve De· lstanbullu gençler 

lstanbul 24 (Özel) - Ha· 
beıistan ordusu Süel müıa
virliğine Osmanlı imparator
luğu ordu kumandanlarından 
Vehip (paıa) tayin edilmiı· 
tir . 

mirhiıarda muallim Staniı, 8 • 

1 
h • 

zaman zaman talebeyi kir· u .. nıversıte ta e esı 
letmeie teıebbüs ettiklerin-
den halk tarafından linç edil· 

mek üzere iken mektepleri h • • ld• I G l K d•t• 
terkederek kaçmıılardır. şe rımıze ge 1 er. enera on 1 18 

Habeşistan'a söylüyor 
Gençler, yarından itibaren pro~ram -B(J#taraft 1 inci sahifede -

Silih satılacak 
lıtanbul - lngiliz kabinesi 

ıon toplantısında, Habeıista
na sillb satılması hakkındaki 
miiracaatı kabul etmiı ve 
fabrikatörlere bildirmiıtir. 

Mareşal 
Fevzi lstanbul'da 
lstanbul - Mareıal Fevzi 

bugün Ankara'dan ıehrimi
ze geldi ve merasimle kar· 
ıılandalar. 

iz mirden 
Ozllm alacak 

Ankara - Sn bakanlığı, 
ııeçen yıllarda yaptığı gioi 
bu aene de lzmirden mllbim 
miktarda kuru üzüm ve incir 
alacaktır. 

Rekabet 
eler yaptırıyor? 

Dün, Şekerciler'de Şeker· 
ci Ali Galib'in oğlu Ali Ri
za, ıekerci Hayim lsrail oğ
lu Sab11tay ve kard~ıi Liye
te ile kavııa etmiı ve neti
cede Anavut tımail, Davut 
ve Ziya adındaki phıslara 
para vaddetmek saretile ra· 
kiplerini dövdürmek iıtemiı 
iıe· de gerek Ali Riza ve 
ııerekıe diierleri zabıtaca 
7akılumı1lardır. 

.. ret olamıyacağı tabiidir de-
m uci bince köylere çıkacaklardır. ğil mi? 

1 Muharririn bu ıuali kartı· 
Jimizdeki köyleri gezmek vat tarafından karıılanmıı· 

1 sında general ıu cevabı 
Ozere lbayımız general Ki· lar; liman genel direktör· verdi : 
zım Dirik tarafından davet lüğünin (Yıldırım) remorkö- - Evet, ltalya • Yunanis-
olunan lıtanbul Üniversitesi ril iJe doğruca Karantina'ya tan ve Yunaniıtanla • Yugoı
gençleri, bu ıabah limanımıza San'atlar mektebine sıitmit· lavya arasındaki mes'eleler 
gelen lzmir vapurile ıehri· )erdir. hakkında konuıtuk. Mllnase-
mize gelmiılerdir . batımız her iki memleketle 

Gençler, öileden ıonra il d d' 
Gençler vapurda Kültilr oıtane ır. Benim, öteden 

direktörll Hikmet, KIUtür bay Kizım Dirik'i makamın· beri Balkan paktı taraftarı 
direktör muavini Hakkı, Jan· da ziyaret edecekler ve ya· olduğumu bilirsiniz" 
darma kumandanı; Sulh ce· rından itibaren arnek köy- Muh ırririn biri de, TUrki· 
za hikimi ve daha birçok ze· ferini dolaıacaklardır. yenin boğazları tahkim et· 

------•9i•ı.-4•~· .. •~•""""• mek huıuıunda yaptığı mü· 

Ruslar 
Yeni bir kanun çı· 

karıyorlar. 
Pariı - Sovyet Rusya hll· 

kikmeti, yeni bir kanun çı· 

karmak üzeredir. Bu kanun 
mucibince Rusya'daki muh· 
telif anaııra hali.s Ruılar 
tekkaddum edecektir. Bu
nunla beraber kanun ve hu· 
kuk aoktai nazarından mli
ıavatı ihlil edilmiyecektir. 

Alman Talebe 
Bu 1abah lstanbuldan lzmir 

vapuru ile ıehrimize 40 Al
man talebe gelmiıtir. Talebe 
ıehri ııezmeğe çıkmııbr. Bu 
akpm Pireye ridecelderclir. 

Şerif Levend racaatın naa.ı teııaki edildi
tini ıormuıtur. General bu 

Bu ıabah limanımıza ge- suale karıı : 
len lzmir vapuru ile, bir 
miiddettenberi tedavi için 
lstanbul'da bulunan ihracat 
giimrliiO direktörü Şerif 

Levend ıehrimize gelmiıtir. 

Zayi tezkere 
lzmir emniyet umumiye 

mlidOriyeti.nden almıt oldu
ğum 4358 numaralı ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yeni-

- .. Türkiye mnttefikimiz· 
dir. Bu talebinde haklıdır. 
Mahaza Türkiye korkmaz." 

Demekle iktifa eylemiıtir. 
Kral Jorj hakkında soru

lan diier bir suale de: 
- " ltalya ve Yugoılaya 

hükümdarlarından Kral Jorj 
hakkında istimzaçlarda bu· 
lunduğum ıayiası asılaızdır. 
Yunaaistana gel~cek kral, 
elbet te Yunan kralı olacak
tır. Bir ltalyan gelecek de

ıini alacağımdan eıkisinin iil ya, bu bizim ailevi bir 
hükmi olmadığını ilin ede- iıimizdir. Binaenaleyh bu it 
rim. 

AJaancak Hendek sokak 
No. 44 Con Oliviye 

için ıu veya bu devletin fik· 
rini ıormak ihtiyacında ol· 
mıdıiımız pek tabüdir." 

seccel (Türk Sanayi ve Ti· ..,. .. 
Irak hr.kameti kanunu 

caret Anonim ıirketi) nin siyi tadil edeceği babtr 
1935 senesine ait sirküleri leri doğru değildiı. Y. ~o~ 
ticaret kanunu hükümlerine b iJ'P 
göre sicilin 1450 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

İzmir Sicilli Ticaret me· 

azı müphem maddeler• ~ 
etmek ve bu iş için yOk" 
mahkeme kurulması ıı-: 
olup olmadığını tesbit etlll' 
.. dJ' · l ... · Caf•' uzere a ıye vezar ıgı; 

muru resmi mührü ve Çelebi Ebüasemen, eski ,,. 
F. Tenik imzası · J d J ..,.., 

Sirküler 
(Türk sanayi ve ticaret 

anonim şirketi) nin bundan 
evvelki bütün sirkülerleri kal· 
dınlmıştır. Bundan sonra iş
lerimizde ıosyetemizi bağlı· 
yabilecek imzaların örnekleri 
öbir yüzde yazılıdır. 

Bu imzaların sosyeteyi bağ
laması için; 

A - Sosyete yönetim ku· 
rulu batkan ve 6yelerinden 
herhangi ikisinin birlikte im
zaları. 

li - Sosyete yönetim ku· 
rulu baıkan ve llyelerinden 
herhangi birile tecim direk· 
törünün birlikte imzaları. 
Konmuş olmak gerektir. 
lılerimizde, imza örnekleri 

ile sirkülerimizi göz önlinde 
bulundurmanızı yalvarır ıay· 
gılarımızı sunarız. 

Türk sanayi ve ticaret anonim 
tirketi baıkan Fuad lyimen 

Türk unayi ve ticaret ano· 
nim tirli eti 

imza örnekleri 
Yönetim kurulu: 
Baıkan: Fuat lyimen ıöyle 

imza edecektir. Fuat lyimen. 
Aı baıkan: Muıtafa Mü

nir ıöyle imza edecektir. 
Mustafa Münir. 

Üyeden: H. F. Jiro ıöyle 
imza edecektir. H. F. Jiro. 

Üyeden: izzet Ayaydın 
ıöyle imza edecektir. izzet 
Ayaydın. 

Üyeden: Harold Jiro ıöyle 

lzmir Muhasehei 
lnğnndeo: 

Bedeli icarı 
Lira 

zır er en Hikmet Sil ey ,J 
Cemil Elmedf ai, Mıblll cliı 
Essadır, Naci Paşa Essiife1 
Mevlüd Paıa Muhlis ve 1ef' 

fi~ Essiiveydiden m~r~kk;~ 
bır heyet teıkiJ etmııtır. 
heyet iş~ baılamııtır.,, __.,,,, 

imza edecektir. Harold JirO-
Direktörlük: 

11 Tecim direkUSril ÇırltO 
' Vitoll. . •°' Umumi no. 6953 Huılll1 bİ' 

lıbu on iki temmuı ·bli 
dokuz yüz otuz bet tarı 
sirkiller altındaki im..ıarı: 
zat ve hüviyetleri dair:~ 
maruf ve lzmirde klio 1 
sanayi ve ticaret ·~-= 
ıirketi baıkanı Fuat Jyılll ., 
as baıkan: Mustafa ıı::-; 
üyeden: H. F. Jiro, Oy• ti'" 
izzet Ayaydın, iiyedeo: 

6
,a 

rold Jiro ve tecim dire~ 
Çarlton VitolJ'un İdi .,,,~ 

olup bizzat vazolunmakl• t ~ 
kılındı. Bin dokuz yilJ 0 oı' 
beı ıeneai temmuz . •1.:,e. 
yirmi ikinci pazarte~ı I tıtİ 

T. C. lzmir ikiaCJ ~o 
111

9. 
Mehmet Emin reılD1 

hllr ve imzall· 1.06 
umumi no. 6953 buıut! ~0·c1Ji .. 

lıbu ıirklller ıureııoill _.ı 
rede mahfuz 6953 ulD lı•tı 
numaralı aslana mutıb• tfıl 
taıdik luhndı. Bia dok0' ,,. .. 

otuz beı seneıi teınlD11:d,,; 
nın yirmi ikinci P,..-
sıünil. ..,o· 
İzmir ikinci noteri re~ID~ı· 
hiril ve Mehmet Eaı•• oJI• 

na imza Not~ 
- dOt~ 

Hususiye MO 

60 Karııyaka alaybey lktı1at ıekal• 42 No. han• 

60 " .. " " 26 " " 
60 " .. " " 28 " •• .. ,.,,, 
O " ,. " tramvay caddeıl 86 87 rl0 • • fi ' 
Yukarıda yerleri yuılı binalar bir eene maddede klrt1 ,4'' 

rllmek here oa gtın oıatalan arhrmaya lıtekll çık111•4't •1 
23·7 935 tarihinden itibaren 21 8 935 tarlhioe kıdar I> 11.,,ı-
lçlnde pazarlıkla kfralanmuı nygoon gartılm61t6r. İtl•~ı1-'' 
hergGn mohaeebel hutoılye m4dClrlGğGne Ye pey 16r111ek ~~.,,t 
lerln de encClmenla toplandığı her pazarteıl Ye pertelll~ ~ 
1aat 9 dan 12 ye kadar depozito makbaslan yeyab01 

mektuplan ile birlikte mlncutları. 2176 


