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tiler En bügük hüner ve marifet insanları 

idare adebilmıktir 
,:'•:-Kabiae alelicela toplaatlı. Macariıtanın yir
. t ~rı Ro•aayada kalan vatac partalarının iadeıi 
İ'Q' rarla•ak ıaiizakeresinde bulundu. Bir taraftan 

1 
teıayiriae, bir taraftan ela büytık devletlerin nazar 

~ 11 bilin•eıine kadar durulmak kararı verildi. Bu
'c1'~er Almaaya şimdilik tehir edilmesi mutaleasın-..,_,_, ... 

· , ._ Iariltereain Çemlnrlayn vaııtaıiyle ve ispanya 
'4i~ltareke talebiade bula•duiu haberleri şitldetle 

.. ekte.lir. 

-, ~ k.o•adan ltildiriliyor: 
~ '~lllHİ din çok mtihi• bir içtima akdet•iştir. 

' ', 
111

' beı saat ılrtltikten seura aaat 19da bitmiıtir. 
• Q"11'••rı Popof derlaal Macaristan ıefiriai kabul et

,:d•a ıo•ra nazırlar me~liıi yeni.len taplanmıttır. 
. '-ilı'l~niitine rlre bu içtima .Romanya meselesile 
~it· 1 1•telderile alikadardır. Menuk bir menbadan 
lt 

111
' fire Bulraristan birçok askeri tedbirler el-. 

~::t-Stefani ajansı: 
\ ~ lk kabinesi mfttemadiyen içtiaa laalindedir. Ma· 
'di' 1 vaıiyetia inkitafıeı h&ylik bir merakla takip ... 
~ ''-iti• . 1 'ilt~ ıaı erlin ve lto•aya bajla•ııtır. lir,ok sı-
't •ltına ,airıl•ııtır. 
u', . Tra••il•aayada nft•ayişler el•uıtur. Peliı 

) tı ..... 
•t )\, ••ııt•ııtır. 

' ~).._ "'Y•nın bildirdiğine ılre ~İ•alt lukevin ile ... , . 
. ~tıt 11faliraden sonra Sovyet - Rumen ilatillfı bit
'- . 

;;- .\l•anler ~u sabah Bayn şelarine varmışlardır. 
'ltııı:11••nıa Atlantik salailleri tamamen Almanlar1n 

r ' leçmiıtir ......., T , 
l1a~·ı· •nıemen askerlikten tecrid edilen Jerze ve 

"' . S· ,ı •z d • d '-il •h ~ aları Almanlar tarafından bombalanmış-,,- t' ......._ •lıden 29 ölü vardır. 
~-b· lngiliz Hükômeti rea•en general Degelu 

'ile · "1 •ı tefi olarak tanımışttr. 

flllyanın yeni kabinesi 
.,. &\iman aleyhtarı "' " ....... ..____ __ .. _____ _ 
P..: {' ._,:0nıanyanın yeni kabinesi lngiliz petrollerinin 

d, ~, a•ıleri Veyvetl baıhğında teıekkül etti. Bu 
)'tle,d •ıvekil idi. O zaaan blitün (Sovyetlerin iı
'•i t, .. tı..Rusyaya verilmesi ve Rusya ile dostluk 

ıJJI '· ~rı idi. ,, ........ 

j-jı ~) ---M-
~ ~~t Ordusunun Sür'ati 

''4,11 •Yetler ordusu Bokovinyadan hareket etmiş 
tt ,, ~•ve) Kiınev, Çernoviç ve Akkerman şehir-
• ll-. ~ t, Varmııtır. Yolda biç bir müsademe ol-

1.t~~•lin mahiyetini bil•iyen lta:u kıtalar mllda 
-•tlerıe de verile• emirle durdurulmuılardır. 

Londra - 0 Taymis" ıazetesi mühim hal.erler sabifHin
de Ankara husu!!t muhabirinden aldığı bir makaleyi neı
retmiıtir. Bu makalede muharrir, Tllrkiyeain muharebe ha
rici kalmak siyasetini idame etmeğe dair olan kararını tet
kik ederek söratle değiıea beynelmilel vaziyet karıısında 
Türkiyenln takip ettiği esaclı siyasetten sitayişle bahsedi
yor ve diyor ki : 

Tnrkiye, daha ltalyanın hube girdiii gftn, harp harici 
kalmak kararını vermişti. · 

Fakat Britanya htikümetiyle yapılmakta olan •llzake
reler yüziinden ve Fransız mtitareke şeraitinin ıarki 
Akdenizde yepacağı tesiri anlamak içi• Türkiye bir miid
clet beklemeğe mecburdur. Bu sebeple kararın ifası ıecik
miştir 

Türkiye hükumetinin bu suretle kazar vermesi başlıca 
Fransa hadiselerinden iferi gelmiştir. Ankara bu hususta 
vaktinde mufassalan haberdar odilmiştir. Mu11olininin an
cak Fransanın harpten çekilmeıi yüzde yüz muhakkak bu
lunduğu zaman ilini harp edeceğini Türkler pek ila bili
yorlardı. 

Bundan maada, ltalyaoın harbe girmesi Franeız manevi
yatı \izerinde tesir yaparak Mareşal Peteain darbei blikt\
metini kolaylaştırmıştır. lunun için Türk mahfilleıri Italya
nın, harp ilanı, F ıansatlaki mütarekeci parh ile uyuşarak 
yapbjı kanaatindedir. 

Bir kaç Y abudi öldürüldü 
-----+.------

Bükre, - Hükftmet her sınıfı silah altına davet etli. Bu 
rece yarıs1ndan itibaren askerler kıtalarına iltihak ediyor. 
Hükt\met akşamdan itibaren tekalif kanununu icrayn haş
ladı. Bu keşmekeı arasında Yahudiler aleyhinde bazı cere
yanlar uyandiı Bir kaç Y ehudi de öldürüld6. ______ .. ____ _ 
Macarlar Romanya hududundıa 

tahşidad yapıyor 
Budapeşte - Macar laiikumeti Romanya- ll;duduna tab

şidata başladı. Kıt'alar kafile kafile hududa gidiyor. Zira 
Macariıtandaki kanaate göre artık hareret saati ~gelmiştir. 

M----
Sovyetler notayı verirken 

Kişneve girmişler 
Bükreş ·- Tataresko istifadan evvel Sovyetleria metali

bini izah etti. Hatta "Ben bu ıözleri söylerken Sovyet or
dusu Bukovinaya girmiş bulunuyor,, diyerek kralın huzu
runda emri vakii bildirmiştir, 

REYNO YARALANDI 
Cenova-Fransa sabık Baıvekili otomobil ile seyahat 

ederke• kazaya uiramıı ve baıından yaralanmııtar. 

insanlarla meşğCil olmak, 
onları idare etmek, buhusus 
iş adamları için bayatta kar
şılanacak en önemli ve en 
büyük bir meseledir. Meıhur 
Karneci yaptığı tetkiklerde 
çok ehemmiyetli bir baki
katı meydana çıkarmış, da
ha sonraki araştırmaları ne
ticesinde de bu hakikati te
yid ve tersin etmiştir. 

Fenni bılgilere dayanan 
tecrübelerden yüzde on beı; 

halbuki insanları idare etmek 
hususunda gösterilen gayret
lerden yüzde seksen beş 

istifade etmiştir. 
Bu tecrübe ile anlaşılmış

tır ki insanlarla hoş ieçin
mek. onları memnun etmek, 
dikkat nazarlarını çekmek 
muvaffakıyetin en önde re
len düsturlarındandır. 

Haklı ve haksız insanları 

tenkid etmek veya şahsiyet
leriyle uğraşmak hiçbir fay
da temin etmediği gibi bil
akis zararı pek çoktur. 

Linkoln adındaki Ameri
kan cumhurreisi vaktiyle ya-

zıcılığa heves etmiş ve genç
liğinde yalnız tenkid ile de 
kalmamış, bir çok insanlarla 
alay eden şiirler ve makale-

ler yazmış ve bu hareketi bir 
çok kalbleri kırmıştır. 

Linkolen avukatlığa baş
ladıktan sonra da gazeteler· 
de neırettiği açık mektup
lara düşmanlarını hırpalmıf 
ve 1842 de mağrur bir lrlan
dalı için yazdığı bir maka
lede adamı tepeden tırnağa 
kadar donatmış. 

Irlandah buaun üzerin• 
kendisini düelloya davet et
miı, fakat hasmının çok 
kuvvetli ve idmanlı elduğunu 
gören Linkoln telaşa diit· 
müş, sonra dostlarının deli
letiyle barıştırılmış ve mu
hakkak bir ölümden yaka-
sını kurtardıktan sonra Lin
koln gayet aju başlı, düşün
celi bir adam olmuş, hHke-

se hörmet göstermiı, daima 
dost kazanmağı it edinmit 
ve nihayet cumburreisi ola
rak seçilmiştir. 

Amerikada baıbyan dalaili 
narpte Liakoln birçok ıene
talleri tayin elliyor •• baa
lar pek çok aiır ~atalarda 

bulunuyor, balk ııbrap için
de inlediği için generallere 
hücum ediyor, kendilerini 
takbih ettikleri hale Linkola 
kimseye karşı kl>tillilk dl
dliameclij'i için ve herkese 
karşı hayırhah bulundu§'aa
dao daima ıoğuk kaahlıtıaı 
muhafaza ediyor ve geaeral
ları bile teakid etmiyordu. 

$imdi bu zatın idaredeki 
muvaffakıyeti bBtün A•eri-
kaca şöhret kaıın•11ıtır. 
Hattl Teodor Ruzvelt oaaa 
büyllk bir kıt'ada yath bo
ya resmini karıısıaa astır

mıştır. 

(Devamı var) 

f R"iiiiiSiif:!?fJ~r 1 ----- ---imtisalB ıoıını 
iki ıatandaı 

Karşıyakada iki kasap •ar, 
bunlardan t.iri iıkele civa
rında biri de Karııkaya pa
zarı ağzında B. lımail Hak
kının dükkiaıdır. 
Karşıyaka iskelesi yakınında 

bulunan kasapın kuzu ve 
koyun etinin kilosanu 40 ve 
dana etini 25 e verdiği söy
lenmektedir. B. Iımail Hak
kını• etlerini de pek medbe
diyorlar. Bu iki vatandaı 
Hem ucuzluk ve lıem temiı
lin yllzünden pek çok mnı
teri kazanmışlardır. 

Diğer esnaf ve yurdaılara 
bu durum bir örnek olmalı
dır. 
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Lıkıntaıarda rakı ıa lıtaabol Matbaaıılı-
ııra- ııuatıarı rııın ııtıdiklerı --Istanbul - Rakı meze ile 

llkı lokantalarda yllzdel 75, 
birinci sınıflarda yllade 150, 
ikinci sınıflarda yllzde 90, 
bira ıarap Ye diier içkiler 
de yüzde 80, lçüncl sınıf 
lokaatalarda yüzde 75inhisar 
resi•lerine illYe ile satıla
caktır. 

DOKTOR 

SARILll 

---Istaabul - Istanbul mat-
baacılarından beı kişilik bir 
heyet muamele Tergisinin 
tatbikatı hakkında alikadar 
m•kamlarla temas etmek 
&zere Ankaraya hareket etti. .... 

iki aumın ııaı 
Amerikanın merkesi Va

ıiagto1ada en yüksek zen
ginlerin toplandıkları bir ki
bar salenda garip bir hldi
se olmuıtur. Buranın yıldızı 
gayet rbzel bir kadına Ame-

1 

(Hallun •••IJ 

L 
EMNiYET KADROSUNDA l Romanyada tediyat dard11 

lıtaabal-!~~I ti~J!!am~ı~!l~trolı. .itile l Bükreı - '!!!~~~!!".ıa~~!:!~!"!yatı • .: .. ••.ı 
meırul olm•k Dzere emnıyet m&durlOrü kadrosu ıçınde muıt•r. Hükümet tekilifi harbiye kanunun• tatl»ika 
mali Ye iktisadi polis teşkilitı kurulması için tetkikata mııtır. 'Umumi seferberlik ilin edilmiıtir. Her tarafta• 
baıl•n•ııtır. akın muhacirler geliyor. Hlikümet bunların iskinı iti• t 

--ff----- birler alıyor. 

Meruem lşıkını GldOr- Rahlbeliktın danıGz-
mek istedi lülı geçen kız 

Rahibe olmak azim Ye 

zabıta 
...... . 

haberleri Adliye Veki 
Keçeciler yeni bitpazarın

da Yunus oilu boyacı Ha
san iş yüzünden Yusuf oğlu 
Arifi bıçakla yaralamış ve 

ZonguldaktB 
Ankara - Adliye V•. 

miz adli ııleri teftit 
Herhaori sebep tahtı te

ıirinde olursa olsun mutlak 
safra yollarının daralıp tı
kanmasından ve safranın 
kana karışmasından ileri ge
len bir hastalıktır. En birin
ci sebeh karaciierden iace 
barsağa kadar uzanan safra 
kanallarının iltihabı neticesi 
JOlun tıkanmasıdır. Mide bo
suldakları barsak hastalık
larını mliteakib sarılık ıık 

rikanın en meıbur bir mü
verrihi ile doktoru tut•l
•uıtur. Kadının etrafında 
bir perYane gibi dönea bu 
iki ilim karıılaıtıklan za
maa birbirine haımane Ta
ziyet almakta imişler. Salo
nun diier mlidavimleri bu 
hali bildiklerinden iki ili· 

Kemer Gaziler caddesinde 
oturan 19 yaşında Meryem 
kendisinden vaıı ge~en işıkı 
liyi dünakşam evine giderken 
arkasından iç defa taban-

A 

sevdasile bir manastıra gi
ren ve burada bir kaç ıene 
kalan on sekiz yaşlarındaki 
lngiliz kızı, birdenbire bu 
fikrinden caymış, ve bir ka

bir ay sonra tekrar muaye
nesini icabettirecek derece-

Zonguldağa gitmiıtir. 

sık rirtılür. Sebebi barsak-
larda icrayı faaliyet eden 
koli basi denilen mikrop 
farın safra yoUanna kadar 
intitarı ve oralarını da has
talatmaııdır. Sarılık evveli 

min çarpıımaıını uzakta• 
seyrederek zeYkleniyorlar
mış. 

Bir rece tekrar salonda, 
toplanırlar. Müverrih dok
tordan evvel davranarak gü
zel kadına uzun bir aşkı va-
kıa tarihini anlatır. Taribçi
ain senu relmiyea hıkiyesi
ni bir tfırlü kesmediğini gö
ren doktar der ki : 

iıtihasızlık, kesiklik sıkıntı, 
inkıbaz He başlar bazao ateş· 
de yapar. idrarın renıi ko
ya mavi a-ibi ~ıkar. Def'i 
taltii çok açık renktedir. 
Adeta &eyaz gibidir. Klpek 
tersine benzer. Böylece te-

"- Tarihçi efentli, hanı
mı kafi derece.le izaç ede
rek hastalaadardın. Biraz 
bırak da kendisi tedavi ede -

essüs eden sarılık bütlln 
ciltli boyar, gözln beyaz kı
sımları daha barız bir vasıf 
arzeder. Bazan o kadar de
rinin rengi sararır ki meı
hur tabirile ideta blUln vü
cutle tenttlrcliyod sDrülmüş 

gibi görftnlr. Hastada İ>iltün 
bu ıztıraplarına iliveten lııir
de kaşıntı zahir elar. Ka
şıntının mevcudiyeti safra
nın kanda teraküm ve te
zaylhl&aden ileri relir. 

Izmir ikinci Hukuk Hikim
liiintlen: 

yim." 
Tarihçi istifini bozmaz : 

ucahill•e tedaYi ve ilaçla
rın ile hanım terki hayat 
edecek oluna ben de ken
disini tarihe mal eclerek 11-
ye•ut yapacaiım." Diye ce
vap verir. Bu mftnakaıa ne
ticesinde muzafferiyet tarih
çide kalmııtır. 

Menemen icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı eyvel
ce bacız altına alınan behe
ri& sekiz lira kıymeti mukad
dereli 70 adet sagmal ko
yun 10-7-940 Çarşamba gü-
nü saat 9 da Menemende 
hayvan pazarında açık ar
tırma ile satılacaktır. 

lzmirde oturan Haıan kızı 
Sıdıkka tarafından kocası 
Kütahyanın Hamidiye mahal
lesinde Faraç oğlu Hasan 
aleykinde açılan boıanma 
davasının tebliğatı ilanen 

Bu artırmada kıymetin y[b. 
de 75ini bulmadığı takdirde 
11-7-940 Perıembe günü sa· 
at 9da en çok artırana iha
lesi icra kılınacaktır. Satış 
peşin para ile yapılacak ve 

-

icra edildiği halde muayyen 
glinde ıelmediiinden aley
hinde gıyap kararı ittihaz 
d·ı k bk • 

5 7 94 
resmi telliliye müşteriye ait 

e ı ere ma emesı - - O B · d · · C ü _ ı·k d"l . olacaktır. u şeraıt aıresın 
um~ g nune ta 1 e 1 mış de isteklilerin yevmi ve ma-

oldagundan mtıddeialeyh Ha- b 11. k. d h b 1 a ı mez ur a a:11r u un-

-

ıanıa muayyen günde saat 1 mal arı lüzumu Hin olunur. 245 6 
1 O sularında asaleten veya 

vekAleten mah~emede hazır Bir genç İl arıuor 
bulnaması aksı halde bu hu
sustan dolayı •ahkemeye 
kabul edilmiyerek gıyabında 

mahkemenin devam edeceii 
tebliğ makamına kaim olmak 
6ze-e ilin olunur. (2455) 

Türkçeyi ve Fransızcayı 
eyi bilen bir geç her hangi 
bir müessesede çahşmak is
tiyor. 

Gazete idarehanesine mü-
racaatı rica olunur. 2-1 

lzmlr DeHerdarhOından : 
lbralaim Emiain Sathırak şubesine milli emlak satıı bedeli ltor

cundaa tlolayı haciz edilmiş elan Göztepe Halihiya sakatında ki
İD on bet sayılı ve 2070 lira kıymetindeki evi viliyet idare he
yeti kararile kati ihalesinin icrası içiD on giln müddetle mizaye
deye çıkarılmıştır. 

Taliplerin S Temmuz '40 Cuma günü saat enbeşte vilayet ida-
re heyetine mlracaatları ili• olunur. (2433) 

lzmlr DeflerdarhDından : 
Maranw&z Meh•edin Baıturak tubesine milli emlik satıt be

deli bercundan dolayı haciz edilmiş olan salhane mahallesi şeta
ret aokağında kain ~ sayılı ve 1808 lira kıymetindeki evi vilayet 
idare heyeti kararile kat'ı ihalesinin icrası için on gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıttır . 

Taliplerin 5 Tem•H 940 Cuma rlnl aaat OD bette Viliyet 
iure laeyetiae mlraeaatlara illa olunur, (2430) 

casını ateş etmiş ise de kur- bare artisti olmaya karar 

' unlar isabet etmemiştir. vermiştir. 

-·- Bunud için şu sebebi ileri 

Baıa a tae aı'ı 
sürüyor: 

Sultaniye mahallesinde '22 
nci sokakta öğretmen Bn. 
Fahriyenin oturduğu evin 
bacasından ateş çıkmışsa da 
bastırılmıştır. 

"-Manastır bana hayatın 
manalı ve manasız bir çok 
taraflarını gisterdi. Yaşa

manın iyi tarafını ancak o
orada tefrik ettim. İşte bu 
yüzdendir ki, neş'eli zevkli 
bir bayata döomeğe karar 
verdim. Zarar pek cüz'idir. 

lzmlr Detlerllarhğından : 
Satıt 
No. 

Muhaaaen B. 
Lira K. 

ı &izelyalı AraptlerHİ ••vkiinde 27 aJaç zeytiai •ult-
tni 152'3 ••tr• muraltbaı tarla 214 ff 

2 A•met •t• m. Ketea çarfısında 33 no. la Mataıanıa 
89,50 M. M. (semini) 295 51 

3 Göztepe Mııırh cad. 371 taj no. lu 1070 •· m. arsa lll ot 
4 GGzelyalı M. Tavaslı çıkmaı:ı 22 No. 871 ada 21 parsel 

116,SO metre murabbaı arsa 
5 ikinci IC.arataf H. rifatpaf• caddesi 87 tajh ''1 ade 11 

il 55 

parsel 131,50 aetre muabltaı arsa 41 25 
' lkiaci Karaatina Mı•ırh cadtlesi 149 ne. 1740 atla 19 

parsel •1', 7S metre mualtbaı arsa 
7 Göztebe Mısırlı cad 156 ada 1 19arset 17 Atik N. 1271 

41 17 

m. m. arH 254 ff 

8 Osmaniye cad. KaraoamaD otla ilanı içiade 2'·1S nu-
maralı mağaza 90I 00 

9 Sallaane M. Eauriye ••kak 127 taj ne. lu '88 ada 4 
parsel sayılı ıas,so ın. 111. arsa lff il 

11 Gizelyah feralt Hkak '14 ada 2S parsel no. su 14!,lt 

1 

1 

1 

M.M.arsa lUH 
K. Yaka belaariye U. Tanir so. 27tajh 178 ada il par-
sel no. 281,90 meire ınurabaı arsa ve lsaltçe 358 88 

2 Giizelyalı Selimet sokağıntla 911 ada 21 parsel IZ80 ın. 
m. IS taj Dumaralı arza. 

3 Güzelyah Seli met sekak 'il atla 21 parsel 227 ,SQ aı. 
111. il taj numaııah arsa 

88 00 

91 .. 
1 4 Güzelyah Seli••t sekak 911 ada 22 parHI 227,59 m. 

•. il taj numaralı arsa 
1 5 Glzelyah selimet ıo. !'il atla 2J parsel 245 M. M. 9/2 

taj numaralı arsa 
16 Güzelyah selamet ••· 911 aela 24 parsel 20l,7S M. M. 

9· 1 taj numarala arsa 
17 Göztepe Ülker, Mısırlı cad. 852 ada 5 panel 28' M. M. 

421 taj arsa 

83 09 

71 50 

Yukarıda yazılı emvaliD mülkiyetleri peşin para ile ve açık 

arttırma usulile bilmüzayede 23-6·941 tarihiatlen itiltaren 16 l'ÜD 

müddetle müzayedeye kenulmuştur. ihaleleri 8-7-941 tarihine 
müsadif Pazartesi günft saat 1 dedir. Taliplerin muhammen betiel• 
leri üzerin.len yüzde 7,5 tepozite akçesi yatırarak yevmi mez
k6rde Milli Emlak Mielürlütünde müteşekkil satıı komisyonuna 
mGracaatları ilin olunur. f2362) 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren iki harikulade 

2 filim birden 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

1-MARI ANTUANET 

güzel 

Nerma Schearere - Tyrone Povver (Tabii R-ealdi) 

1 

2-Seviştiğimiz Günler 
Jeaaette Macdonald • Nelsonl Eddy · 

Metro jurn l.le• en son harp haberleri .•• 
Seanslar: Mari Ant11anet 4.45 - 9.15de - Seviıtiğimiz 
ı&nler 2.45-7.15 de 

~---~---------~·--------------------

de kolundan ve bacağından 
yaraladığından yakalanmıştır. 

lhtiklr-an mabtıı 
§ Çeraklcapı Tamaşalık 

cedde9inde Recep oğlu Ce
lil kendisine yüz vermiyen 
Mustafa kızı 25 yaımda 
zeynebi çakı ile yaraladığın
dan yakalanmıştır. 

Gayri menkul malların 
açık artırma nanı: 

Urla Sulh Hukuk Mahke
mesinden: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu tabtani iki fev
kani iki odayı müştemil bir 
bap hane. Gayrimenkulün 
bulundup mevki, mahallesi, 
sokağı numarası: 

Takdir elunan kıymet: 175 
Artırmanıa yapılacaiı yer, 
gün, saat: 30-7-'40 Salı rü
nft ıaat 14de. 

1 - işbu ıayrimenkulün 
arttırma ıartnameti 29-6-940 
tarihinden itibaren 3'·19no. 
ile Urla sulh hukuk kale
minde muayyen numarasın

herkesin görebil•esi içi• 
açıktır. illada yazılı olanlar
dan fasla malümat almak 
istiyen!er, işbu şartnameye 

ve dosya numarasile memu
riyettimize müracaat etme
lidir. 

2 - Artırmaya iıtirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüz
de yedi buçuk nisbetinde 
pey veya milli bir banka
aın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpetek sahibi alacak· 
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifa hakkı sahiplerinin 
agyri menkul üzerindeki hak
larını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını 
işbu ilin tarihiaden itibaren 
yirmi gün içinde evraki müs
kiteleri ile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi he.ide hakları ta· 
pu sicilile sabit olmadıkça 

satıı bedelinin paylaşmasın
dan gariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde ar
tırmaya iştirak edenler ar
tırma şartnamesini okumuı 
ve lüzumlu malumat almıı 
ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman-

f&rlldl 
Halimağa çarıısında 

har oğlu ıişeci Eli LeoD 
kuruşluk bir et maki• 
300 kuruşa sattıiından °' 
kemeye verilmi~tir. 

da gayri menkul llç 
bağrıldıktan sonra eD 
arttırana ihale edilir. A 
arttırma bedeli mulaa .. 
kıymetin yüzde yet•İt 
şini bulmaz veya satıf 
yenin alacaiına rüc~aaı 
diiez alacaklılar ltulaallf 
bedel bunlann o ıayri 
kul ile temin eeil•İf 
darlarının •ecmaunda• 
laye çıkmana en çek 
ranın taalahltltı baki k 
üzere artırma on bet 
daha temdit ve oa 
gtınil aynı ıaatta ya 
arttırmada, be.leli .. 
tiyenin alacatına r 
olan diğer alacaklıla 
rayri meakal ile te•i• 
miı alacakları mecm• 
fazlaya çık•nk ıartil•• 
çok arttıraaa ihale 
Böyle bir bedel eld• 
mezse ihale yapıl•_.. 
satıı talebi dtııer. 

6 - Gayri menkll 
disiae ihale olanaD 
derhal veya tverilea 
içinde parayı Y•r•• ... 
le karan feıboluaar•~ 
disinden evvel en 1 
teklifte bulunan killl,. 
zetmit olduğu bedeli• 
ğa razı olarsa oaa, r 
maz veya .,ulunmasd 
on beşgün müdtletle 
mrya çıkarılık en ç•~ 
rana ihale edilir. lk• 
arasındaki fark v• tt'. 
günler için yüzde 5 
sap olunacak faiz ~-... ıı. 
zararlar ayrıca ı.ok....
cet kalmakıızın 111• 

1 
timizce alıcıdan tabfi 
nur. Madde (13.3) 

Bir bap baae Y&M'm~
gösterilen 30-7-941 
de mahkeme kaledli 

bu ilin ve gösterile~ 
ma ıartnameai dalailıll 
tılacağı ilin olunol'• 

ızmlr Detterdarhlından ; 
tlf 

Mehmet Faikin Basmahane şubesine mili emlak ••~ 
borcundan dolayı haciz edılmit olan lsmetpafa mab•ll~ 
ci sakarya sokatında kain 9 sayıla ve 640 lira kıyas~~ 

lzmir Balçeva Ağamemnun ılıcaları ~ Haziran 1940 f vilayet idare iaeyeti kararile kati ihaleaiain icra•• 1 

........................................... 
AGAMEMNUN Ilıcaları 
• tarihinden itibaren açıld ığını muhterem müşterilerine f middetle mlzayedeye çıkarılmıştır. ~ 

~bşir eder. Beyhancısı Karatizlu ti Talipleri• 5 Temmuz 940 Cuma günü •aat on beıt• 
•••• .... ••••••• .... •• •••••••..-.•• re heyetiue afiracaatları ilin olunur. 
• • 

Milli .. iJ>iyango Biletlerinizi ( SAADeT )· Kişesinden A 
Çorakkapu Poliı merkezi kUflll No. 864 Haıan Talııia ÔadeıTelefoa8497 


