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Habeş hftktlmeti; Yugoslav
ya'daki konserve fabrikaları· 
~a 40 nıil yon kutu konserve 
sıpariş etmiş ve hunların bir 
aya kadar teslimini istemiştir. 

e ULUSAL e YugosJavya'da kabine buh· 
ranı devam etmektedir. Yeni 
Yugoslav kabinesini Hırvat· 
lar lideri Bay Ma~ek 'in teşkil 
eyliyeceği bildiriliyor. 

• · .. . . 
......__~=:::::-------------------~--' 

lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

- Cumartesi - 22 Haziran 1935 Fiatı (100) Para 

Italya ile Anlaşıyor mu? 
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Başbakanımızın, T. Rilştü Aras ile birlikte vapurda ulınmış resimleri 

edilmiıtir. Bu toplantıda üye- şehrimizde ve ilçelerimizde 
ler taahhütlerini imza etmiı- durmadan devam ediyor. 
Jer ve yardım için bazı Herglin bu itle uğraıan ko
kararlar vermiılerdir. misyon devamlı toplanmalar 

Adana 21 (A.A) - Hava yaparak gelen yurddaıları 
tehlikesini bilen üye yazımı üye yazmaktadır. 

------~ ...... 4··· 
Hırsızlık 

Turan'da Menemen cadde· 
sinde Halil oğlu Mehmed'in 
evine girerek on beş parça 
çamaşır çalan IAğımcı İsmail 
ile Nazım zabıtaca yakalan· 
mıştır. 

r 

-

Yağmur 
Pamuk flrftnftoe çok 

faydalı olacak 
Adana 21 (A.A)- Üç dört 

gündenberi havalar biraz se· 
rinlemiştir. Bugünlerde iyi 
bir yağmur bekleniyor. iste
nilen yağmur düşerse bu yıl 
ovamızın pamuk ürünü çok 
bereketli olacaktır. 

ihtiyar çiftçi 
Kalb sektesinden öldn 

Menemen'in Seydi Nasrul· 
lah mahallesinden Abdullah 
oğlu 70 yaşlarında Mustafa, 
Menemen salhanesi civarın· 
daki buğday tarlasından çı· 
kardığı buğdayları arabasına 
sararken kalb sektesinden 
ölmüştür. 

Yangın 

~na • 
~ldıı1ı::ıanın bir hava tehlikesi karşısıoda 
)•tılaı ~unu unutma! Hava kurumuna Oye 

8Aa koş! 

Güzelyalıda Giridli İzzetin 
sahib olduğu ve Hasan Feh· 
minin kiracı bulunduiu olan 
bahçedeki su motörll çahıır· 
ken ateş almıı ve motör 
dairesinin penceresi ile ka
pısı ve içerde bulunan kuru 
otlar yandıktan sonra ıön
dlrlilmlltHlr. 

Yağmuı· suları al
tında kaldı 

lstanbul 22 (Özel) - Pa
ris'te yağan şiddetli yağmur· 
lar sonunda yer altında işli· 

yen şimendiferler durmuş 
ve Paris'te ufak tefek bazı 
zararlar olmuştur. 

Adana'da 
Ekmek tiatları indi 

Adana 21 (A.A)- Geçen· 
lerde buğday değerinin ki· 
loıunu 4,5 kuruşa kadar yük-
selmesi üzerine ekmekte do
kuz kuruş olmuıtu. iki gün
dür buğday 3,S kuruıa diit· 
tüğünden bugün ekmekte 
7,5 kuruşa indirilmiştir. Şeh
rimizde karpuz ve üzüm çık-
mış ve piyasaya getirilmiıtir . 

Balıkesir'dcıı 

Balıkesir (Hususi) - Ev-
velki gün Tepecik köyünde 

bir hadise olmuı; Mc;hmet 
Erkek adında bir çiftçi, bir 
kaç arkadaşile birlikte Te· 
pecikteki bakla tarlalarını 
gezerken, bacak kalınlığında 
v ! dört metre uzunluğunda 
bir yılanın hücumuna uğra· 
mıştır. 

Bu canavar, ıslık çalarak 

bir göninüş 

Mehmed'in üzerine saldırınca 
yanında bulunan arkadaıları 
vaziyetin vahametinden ür· 
kerek kaçmışlar ve zavallı 
adamı yalınız bırakmışlardır. 

Mehmed de kaçmak iıte· 
mişse de yılan peıini buak· 
mamıı ve daima önline ge· 
çerek üstüne doğru sıçra· 
mağa başlamış, Mehmed de 

- Devamı 4 nı.:ü ıahif ede-

lngiliz Lordu bugftn Romada bulunacak 

Eden, Mussolini ile Italya-
Haheş mes'elesini görüşecek 
Fransız haş~akanı Laval; Lord Eden'Je yaptığı görftş· 

melerden sonra gazetecilere beyanatta bulundu 

Bay Lava/, Paris'e gelen lngiliz lordu Eden'irı elini sıkıyor 
Londra, 21 (A.A) - Bay mesi bu anlama ayrılığıoı 

Mussolin, Bay Eden'in Paris giderecek olan işden samimi 
konuşmalarından sonra de- konuşmalara kapı açmış ola
niz mes'eleleri ile bava caktır. 
yardım andlaşmasını görüş- lagiliz siyasal çevrenlerinin 
mek üzere Roma'ya gelme· fikrine göre, lngilterenin 
sini kabul etmiştir. ltalya - Habeşistanda geniş 

Burada söylendiğine göre, Ekonomik savaılar sailaması 
lngiliz hükiimeti her şeyden muhtemeldir . 
evvel ltalya-Hıbeı anlaşmaz- Diğer taraftan bay Eden, 
lığı üzerindeki lngiliz-ltalyan bay Muasoliniye lngiliz ·Al
anlama ayrılığını gidermek man deniz andlaşmasını izah 
arzusundadır. edecektir. 

Bay Edea'ia Roma'ya ait· Fraa1a ve ltalyayı öıglir 

hareket etmek fikrinden vaz 
geçirmek için lngiliz ve Al
man eksperlerinin Alman 
deniz yanları programını uzun 
bir devreye ayıracakları umut 
edilmektedir. Bu ilgi ile yedi 
yıllık bir devredeıı bahse
dilmektedir • 

Paris 21 (A.A) - Bay 
Lava; Bay Eden ile yaptığı 
grüşmenin sonunda şöyle 

demiştir: 
" - Bay Eden bana hüku

metinin, lngiltere ve Alman
ya arasında bir deniz anlaş
ması yapıldığını anlatmıştır. 

Ben de kendisine hilkiime
timin bu meselede ileri sür
müş olduğu sakni kayıtları 
bildirdim. 

Roma 21 (A.A) - Yarı 
resmi çevenler bay Edenle 
İtalyan devlet adamları ara
sında yapılacak görüşmeler
de, Habeıistan meseleıinin 
de bulunduiuna ihtimal Yer· 
mektedirler. 

lstanbul 22 ( Huıuai ) -
lnriliz Lordu Eden buglin 
Paris'ten tayyare ile Roma· 
ya ridecektir. 



~.idi. 2 (UlusalBlrUk) 

ltalya . Habeş ihtilatını doğuran hadise Askeri mektehlere 
alınacak talebe .. Ual:nal ~arpışması 

nasıl olmuştu 
Orduda kullanılmak Ozere 30 lira asli 

Habeş askerleri, siperlerde ayakları maaşlı askeri adli hakim alınacaktır 
zencirlerJe bağlı olarak bulunmuş fzmir askerlik şube!inden: ı ıanılmak üzere 1455 sayılı 

· - - Kırıkkale askeri sanat ge- askeri memurlar kanununa 
Parıs - ~ugu~~u ltalyan: bunları beraberinde götür- dikli erbaş mektebine kayt ve talimat hükümlerine uy-

--
Habeş mes elesının sebebı müşlerdi. Siperler içinde ö- ve kabul muamelesi Temmuz gun olarak aşağıda şartları 
olan Ualual hadisesini gören lüler demir zincirlerle dör- başından başlar. isteklilerin yedinci sınıf (asker bareme 
Lö Jur gazetesinin özel ay- der dörder bağlanmışlardı. pullu istidalarile aşağıdaki göre Kinunuevvelden itiba· 
tarı, (hususi muhabiri) son Tabii kaçmamaları için ola- ıartlar dahilinde şubeye mü- ren 30 lira asli maaşlı ve 
hafta içinde bu çarpışmanın cak! racaatları. Kinunievvele kadar 25 lira 
nasıl olduiunu gazetesine ltalyan sınır askerlerinden Mektebin yalnız birinci asli maaşlı ) askeri adli ba-
yazmıştır, şöyle anlatıyor: yirmi ikisi ölmüş altmışı ya- sınıfına {beş sınıflı) ilk mek- kim alınacaktır. 

"ikinci teşrinin sonlarına ralanmıştı. Ölüler arasında tebi bitire~ler alını.r, me~te~e 1 ) Hukuk mektebini en 
doöru Habe• reislerinden sınır askerlerinin yerli baı· kabul edılecek ısteklilerın w .. d de bı"tı"rmi• • " k d - . . aşagı ıyı erece .,. 
fit-Hauari yanında altı yüz anı a vardı. Bu cesur musabaka ımtıhanını kazan- 1 k 
Habeı a~keri bulunduğu adam, silih patlar patlamaz ması lizımdır. 15-18. yaıl~- 0 '2)8 ıhtiyat zabiti olmak. 
halde, Ualual hududunu bek· hanç~ri elinde olduğu halde larında olan.lar ~erkı tabsıl 3) 30 yaıından yukarı ol· 
liyen yüz kadar bir kuvvetin saldırdı ve Habeşlilerden edenler kabul edılmez. mamak. 
karıısına çıktı ve onlara geri Grazmaçın çadırına girerek * • * 4) Başkasına geçer hasta-

on iki defa kalbine bıçağı Kırıkkale aıkeri san'at li· b" 
çekilmelerini söyliyerek: sapladı. Fakat kendisi de lığı ve vazifesini gereği gi ı 

"- Ualual bizim Habeş bir Habeı kurıunu ile yere sesine kayt muamelesi baş- yapmaj'a mani olabilecek 
topraklarımızdandır. Orada serildi. lamıştır. Aşağıdaki şartları vücut ve akılca bir anzaıı 
bulunmak için hiç bir hakkı- ltalyan askerlerinin anlat- haiz olanların istidalarila ıu- bulunmamak (Tam tetkilitb 
nız yoktur. Hemen geri çe· tıklar1na göre, Habeılerin bu beye mliracaat etmeleri mek- bir aske!İ .hasta~anede mua· 
kiliniz olmazsa hepinizi si- mıntakada bırakarak kaçtık- tebin yalnız dokuzuncu sını· yene ettırılecektır.) 

' ' fına ( lise birinci sınıf ) ve 5) Yabancı ile evli olma-
ler, süpllrilrüz!" ları çadırların iı-inde, fİşelerle 

:r orta mektebi bitirenler alı· k 
Diye bağırdı ve askerle- Japon içkileri bulunmuıtur. ma · . . . 

rine Italyan kuyusundan 1 nır. Sivil San'at mektebi bi- 6 .> Şe. ref ve haysıyetını 
zmir birinci icra memur- tı"renlerden müsabakayı ka h ı b t ti k hayvanlarına su vermeyi Jugw undan: • mu ı ır ıuç an mu a su· 

zananlar tercih olunur. Yaş- ette ve bir cürllmden dola emretti. Fakat ltalyan sınır Kırkagw açh Mehmet Alinin r • 
ları 15-19 olması terki tah· n daha ·yade muhafızları kuyulara doöru eytam sandıgw ından devren yı ç ay ve zı 

· • sil edenler kabul edilmez. b" t t k" lbnda bu ilerlediler. hazineye borcundan dolayı • ır suç an a ıp a • 
Baıkanları olan bir yerli merbun Karııyaka soğukku- • • lunmamak. _ • . 

hemen yüzbaşı Simmoaruta~ yu mektep sokağında kiin Cumhuriyet ordusunda kul- - Devamı 3 unou sahifide-

ya haber gönderdi; yüzbaşı yeni 15 numaralı kapıdan 
Uardera'da bulunuyordu.Ko· içeri girilince bir sofa, sağ· 
ıup geldi. Habeılilerin ku- da ve karşıda iki oda; arka
yudan ıu almalarına izin ver- ıı lıir matbab, ufak bahçe 
eli. Likin geri çekilmeyi ka· ve mlitterek kuyu ve üst kat-
bal etmiyerek dedi ki; ta ilç oda ve bir sofa mevcut 

R 1200 lira kıymetli ve ayni 
- oma ve Adiı-Aba- mahalde ve ittisalinde 13 nu· 

badaki hükümetlerimiz bu 
, marada kapıdan içeri girilin-

mes eleyi konuşuyorlar. Ben ce bir miktar havlu; sağda 
Romadaki büyüklerimin emri iki oda, bir matbah, bir ba
olmadan bu kuyuları bıraka· li ve bir müşterek kuyusu 
mam! · ve iist katta bir sofa ve iki 

Habeşliler bu ıöze aldır· odası mevcut 1500 lira kıy
madılar ve Harar yolunu metli yer ki cem'an iki bab 
tutacak yerde UaJuaJ'ın kar- hanenin millkiyetleri açık 
ıııında yerleştiler. Bir diiziye artırma suretile ve birinci 
baiırıp çağırıyor, ltalyan sı- arttırmaları 25-7-935 perşem· 
nır muhafızlarına, Meryem, be gilnii saat 11 de yapıl· 
lunın ölümü, Süleyman ve mak üzere ıatılıj'a kondu~ Buti 
Seba namına çekilip gitme· arttırmada satıı bedeli tah
lerini ıöyliiyorlardı. min olunan kıymetin yüzde 

Muhafızlar yerlerinde dur· 75 tini bulursa en çok arttı-
mak için ayak diredikçe, rana ihaleleri yapılacak, aksi 
onlara para vermeyi adıyor- taktirde en çok arttıranın 
lar, her gece savaş talimleri taahhiltleri baki kalmak şar· 

tile ıatıı on beı giln daha 
yapıyor, her gün etraftaki uzatılarak ikinci arttırmaları 
çalılıklara silah atıyorlar. 

_ Yemek için avlanıyo· 10-8-935 cumartesi günü sa-
ruz! at on birde yapılacaktır. 

Diyorlardı. Evvelce 2280 numaralı 
ltalyan yüzbaşısı bunlara kanun mucibince satııı geri 

daima soğuk kanlılıkla cevap bırakılmış olan gayri men-
kullerin bir sene hıtamında 

veriyor, kendi aıker!erini, tesviyesi icap eden taksit 
bir söz söylemekten yahut b d ı b f d 
silib atmaktan menediyordu. e e i orçlu tara ın an ö-
Bununla beraber i•in kötü denmediğinden ikinci arttır-

., mada bedel ne olursa olıua 
olacaiını gördüğü için arka-
daki mevkilerden yardım kıymetine bakılmıyarak en çok 
iıtemekten de geri durmu- arttırma ihalesi yapılacaktır. 
yordu. Dört giln böyle geçti. işbu menkulit üzerinde her 
Vaziyet son dereceye gel· banği bir şekilde bak tale-

binde bulunanlar elilerindeki 
mişti. Ado'daki Habeı baş· 
kanına bir mektup gönde- resmi vesaikile birlikte yirmi 
rerek cevabını bekledi. Dör· glin zarfında müracaatlan 
düncü günün sabahı cevap lizımdır. Aksi halde kakları 
yerine kamyonlar içinde 1200 tapu sicilinde malum olma
ıiliblı ve mitralyözlü Habeı dıkça paylaşmadan hariç ka
aıkeri geldi. hrlar. Satış peşin para ile 

lzmir milli emlak mttdorlOğünden: 
seneli icar 

ıabıkı 

Daraiaç demir mebmetcik sokağında 2 no. dllkkin 30 
" taramvay caddesinde 77-63 " " 36 

Daraiaç makara sokağında 12 " " 18 
Bayraklı bornova çaddesi 57 ,, " 24 
lkiçeımelik asmalı mescit cadde 175-153 ,, " 165 
Bornova topuz sokağı 6 " ev 24 
Bayraklı menemen caddesi 39 " " 60 
Gaziler kemer caddesinde 190-198 ,, dükkin 36 
Karşıyaka barbaros sokağı 35-39 " furun 100 
Daraiaç paralı köprü 53-69 ,, kahvehane 155 
Osmaniye mirkelam hanında 12-1216· 17 ,, 2 dükkin 48 
Bayraklı vişne ıokağınde 3 ,. ev 42 
Murabıt çarşııında abdurrahman hanı 49.9 " maiaza 30 
Alsancak küpeci oğlu 104 ,, ev 100 
Daraiaç tramvay caddesinde 133·23 101-7 ., depolar 36 

50 
200 
286 

Turan menemen caddeıi 2-93 no. ev 24 
Karantina bülbül sokağında 52 " ev 12 
Yukarıda yazılı Yunanlı emvalin altı aylık icarı 1-7-935 

pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek ilzere müzaye
deye konulmuıtur. Taliplerin o saatte milli emlik müdiir-
liiiüne mliracaatları. 1735 

iz mir Defterdarlığından : 
lssisinin kaçak tütün para cezasile vergi borcundan ötll· 

rü haczedilen Bornovada çay sokağında klin 18-20 ıayılı 
bina tarihi ilandan itibaren 21 gün müddetle miiıayedeye 
çıkanldığından almak ve pey sürmek istiyenlerin defterdar-
lık talısilit kalemine gelmeleri. 12-17-22-27 (1705) 

lzroir Emrazı Sariye hastanesi 
Baştababetinden : 

Hastanenin senelik ihtiyacından yevmiye 1 ill 30 kilo ıüt 
ile 1 ili 20 kilo yoğurt, 1 ili 25 kilo et, 1 ili 40 kilo ek· 
mek, 1 ili 25 kilo taze sebze ve meyve ile senelik 35 ton 
kok kömürü, 3000 kilo pirincin açık ekıiltme ıuretile ve 
600 kilo sabun, 5000 kilo kepek. 3000 kilo arpa, 3700 kilo 

öztflrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-32 -
1 - Şimal - Kuzey 

Cenub - Güney 
Şark • Doğu 
Garp - Batı 
Şimali şarki - Doğu Ku· 
zeyi 
Şimali garbi - Batı Ku
zeyi 
Cenubu şarki • Doğu 
Güneyi 
Cenubu garbi - Batı 
Güneyi 
Şarkı şimali - Kuzey 
Doğusu (1) 
Amerikayı cenubi - Gü
ney Amerikası 

2 - Sual - Soru 
istintak - Sorgu 
Mesele • Mesele (T.Kö) 
Örnekler: 
1 - Size bir Soruda bu
lunmak istiyorum 
2 - Diln bütün suçlular 
Sorguya çekildiler. 

3 - Hikaye - Öykü . 
Örnek: Gazetelerin gün
delik Öykülerinde san' at 
değil, eğlence değeri 
aramalısınız. 

4 - İhtimam etmek • Kayıt
lanmak 
İtina etmek - Özenmek 
itina - Özen 
Örnekler: 
1 - Bu işe daha iyi Ka • 
yıtlanmanız lazımdır. 
2 - Yazınızda baıtan ba· 
şa Özensizlik görlinllyor. 

5 • lkametglb - Konut 
Meıken - Otru 
Örnekler: 
1 • Herkes bulunduğu 
ıehirde bir Konut gös
termek yükiimündedir. 
2 - Hükumet Ankarada 
iıyarların Otru mesele· 
sini de kotaracaktır. 

(1) Ötekiler de bunlara kı· 
yaılanarak yapılabilir. 

-..-..... ............... 
NOT: Gazetemize gönde· 

rilecek yazılarda bu kelime· 
lerin Osmanlıcaları kullanıl
mamaıını rica ederiz. 

Almanya 
Dışında yaşayan 

Almanlar 
Almanya dışında ve muh

telif memleketlerde bulunan 
Almanlar için her sene top-
lanan konferansın onuncusu 
geçen hafta Almanyanın Ke
nizberg şehrinde toplanmıı
tır. Bu konferansta yapılan 

tetkikata göre, Almanyanın 

dışında yaıayan Almanların 

genel Alman nüfusunun on
da dördü nisbetinde olduiu 
tahakkuk etmiıtir. 

Almanların genel niifasu 
halen 65 milyondur. Alman
yanın dııında ve muhtelif 
memleketlerde yaıayan Al
maların mecmuu ise 27 mil
yon kiıidir. --Toplantı 

Artık çarpışma baılamııtı. olup müşteriden ayrıca yüz
Yüzbaşının çıkardığı imdat de iki buçuk delliliye alınır. 
kuvveti de yetişti. ltlalyan 2-7-935 tarihinden itibaren 
tayyare ve tankları işe ka- şartname herkese açık bu
rıştı. On beş saat süren çar- lundurulacaktır. Taliplerin 
pıımadan sonra dayanamı- yüzde 7 buçuk teminat ak· 
yan Habeıliler kaçtılar. Sa- ça11 veya banka itibar mek
vaı meydanında Habeılilerin tuba 932-9933 dosya numa-
113 llasn kalmııtı. Yaralılar raıile birinci icraya miraca· 
1okta. Şlpbaiı bçaalar atlan illa oluv. 

saman, 500 kilo soda, 1300 kilo ıeker, 300 kilo buğday unu 
150 kilo pirinç unu, 100 kilo zeytin, 400 kilo kuru fasulya 
10 ton odun, 200 kilo mercimek, 200 kilo nohut, 2000 kilo 
ağaç kömürü, 25 kilo çay, 100 kilo tomat salçası, 300 kilo 
tuz, 300 kilo makarna pazarlık suretile satın ahnacaiından 
isteklilerin ıeraiti anlamak üzere bergün Tepecikte Emrazı 
Sariye hastanesi idaresine ve süt, yoğurt, et, ekmek, taze Bir Temmuz Pazartesi gil
sebze, kok kömür ile pirincin kat'i ihale günü olan 2 Tem- nü, kapotaj bayramıdır. Bu 
muz 935 Salı günü ıJaat 10 de ve sabun, soda, şeker, un, bayramın kutlulanması için 
pirinç unu, zeytin, kuru fasulya, mescimek, nohut ve çayın bugiin deniz sporları yur-
9 Temmuz 935 Salı gilnil ıaat 10 de ve kepek, arpa, ıa- dunda bir toplantı yapılacak 
man, odun ağaç kamilrü ve tomat salçası ve tuz ile makar- ve bir program bazırlana
nanın 16 Temmuz 935 Salı günll saat 10 de lzmir sıhhat cakbr. 
miidirlilğü binasında toplanan komiıyona mllracaatlan. Bu toplanbya biltla kul&b 

12 17 22 27 1704 .. azalan davet eclilmiflerdir. 

22~~ 
ı . b" . • . • _....,. 
zmır ırıncı ıcr 

luğundan: -·"" 
Açık artırma ile ~ 

çevrilecek gayri oıeO 
ne olduğn: . ,-

Tapunun J teşrini .... _.. 
tarihli sicilin 324-64 ~ 
rasında şarkan ç•Y• t~ 
kocadere, şimalen t•~, 
cenuben imam oğlu c'
fa tarlası ile mahdut ~ 
ova11 dere köyünde ~ 
hektar 3520 metro .. " • ~ 
baı miktarında ve ıÇI~ .,, 
ıak zeytin eşçarını b~• ~ 
ve tarlanın dört bist ~ 
hissesi: icra vaziyedi0' f; 
41,355 metro murabbal ~ 
darı bağ ve 32, t 6S ~ 
murabbaı miktarı ta~ 
Bu gayri menkuliin ~ 
150 lira ·kiymetinde ~ 
edilmiş bir d~ k~yu ; 7 ,. 
Heyeti umumıyeıı 29 
kıymetindedir. ...-· 

Borcu temin zıoınıD ...ı -. ·oP 
tılığa çıkarıldı. sırı ... ' 
38 sak zeytinin beb~ 
lira kıymetindedir. A ~ 
ıı 24· 7-935 tarihine 111 d ' 
çarşamba glinü sa~t c~ 
dairemizde icra ed~le ~ 
Bu artırmada tah111111 • ~ 
kıymetin yüzCle yetlll~ 
niıbetinde bedel "~ 
takdirde en çok • 1.., 1 
ihale edilecek aksi bcİa ~ 
çok artıranın taabhll ~ 
kalmak ıartile ıatıı 0:~ 
gün daha uzatılarak 9,s ~ 
artırması 8 ağustos ~ 
rihine mliıaadif pe 
günü saat 11 de ge~• 
mizde icra edilecektit· ~ 

Bu artırmada d• d 
yetmiş beıi nisbetin • ~ 
verilmediii surette .,:;,. 
numaralı kanun ab bit 1 
tabi tutulacaktır. Ve 
nede ödenmek tııer• ~ 
geri bırakılacaktır· ltbll il 
ri menkul llzerinde b•' ti.: 
gi bir ıekilde bak~ 
binde bulunanlar ~U.~ f. 
resmi vesaiki ile bırlı ~;' 
mi glin içind~ mtır• b•~ 
lizimdır. Aksı halde ,Jf 
tapu ıicilince malOlll .,K ~ 
dıkça paylaımadaD b 1 1 
lacaklardır. Şarta-;, , 
Temmuz 935 tarihin b~ 
baren berkesin g~ ~ 
için açıktır. Satıf ·Jıi,ır..J 
ile olacaktır. Yüzde ~ 1"', 
delliliye harç ve taP J'f 
müşteriye aittir. Mil1•f,, 5 
iıtirak etmek istİY~11 1".J 
meti mubammineD~11 d• r: 
yedi buçuğu nisbetill ~ 
akçası veya bank• :'.'!J 
ile birlikte mliraca• ,,ıv1 zımdır. Daha fazla :~ 
almak istiyenlerin .,~ 
zin 929 - 7175 do•Y' el'" 
rasile münadiye mir• 
lüzumu ilin olunur· 

Ulusal 

Birli~ 
CG.Ddelik aiyaaal ,, .. -; {Jll 

Sahibi: Haydar RiJl'l 
Neıriyat mtıdtır0 : 

Hamdi NashS' 
Telef on: 21?6 fi/ 

Adreı : 1ı111ır 

Beyler sokağı 
Abone şarıları : 'lı 
700 kurut seneli AIJ 
400 .. altı .,,,. 

ilin ş~~ 
Resmi Ulalar 1.çill ~~ 
Maarif cemiyeti t ' 

bilrosuna müracaS .J 
meliclq. ~' 

Hususi ilialar : ._3-. 
banede karar~ 
Baalclıjı yer : Atı 
matbaası 
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,ıııııııııılııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı"' N. v. Olivier ve şdrekii- F ratelli Sperco Vapur Acen tası 
~ M ~ = vv F H v L. . ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 
~ e ŞU U l\JI lf' :: • • • an Si IIDltet vapur " UL YSSES vapuru 18 haziranda gelip 20 haziranda An-
;;: S f' • b = vers, Rotterda~, Amsterdam ve Hamburg limanlara için 
~ e erı İsar ve Kara koç ılıcaları Der Zee acentası yük alacaktır. 
~ SVENSKA ORİENT LINIEN 
~ ~ fi r o L H » o ~ & Co. Cendeli Han. Birinci kor· " ROLAND " motörü 23 haziranda RotterdaUJ, Hamburg, 
~ ~ ~ V ~ = DEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 Copenbage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve lskandi· 
~ K Çamlıkları ve tabii güzelliği ile meşhur Seferihisarın "MOREA" vapuru 24 ha· The Ellerman Lines Ltd. navya limanları için yük alacaktır. 
~ T~rka koç ılıcaları 10 Hazirandan itibaren a,.ılmıştır. · d b ki · 27 h " THURSO " vapuru 25 SERViCE MARITIM ROUMAİN :s:: ur T zıran a e enıyor, azi- Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
§ iz . ve ecnebi memleketlerince tanınmış ve bilhassa rana kadar IAnvers. Roter· haziranda Hull, Anvers ve 14 d ı· 15 d ~ mır b · " PELEŞ " vapuru te~muz a ge ıp temmuz. a 
§!5 İst"f ve avalisi halkının senelerdenberi tecrübe ve = dam, Hamburg ve Bremen Londradan gelip tahliyede Malta, Marsilya, ve Barselon lımanlarına hareket edecektır. 
~ S~~delerile ROMATiZMA, KUM, BÖBREK, BAGIR· = limanlarına yük alacaktır. bulunacak ve ayni zamanda NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
~ tif ve MiDE gibi bir çok hastalıkların tedavisine - "AVOLA" vapuru 8 tem- Londra ve Hull için yük lzmir Nevyork arasında aylık muntazam sefer 1 •

1 
veren banyolar olduğu sabit olmuştur. = muzda bekleniyor, 11 tem- alacaktır. .. TAMESIS" vapuru 18 haziranda lzmirden doğru Nev· 

~ t 1!ca sularında mevcut kimyevi maddelerin =: muza kadar Anvers, Roter-
11

ROMELIAN" vapuru ha· yorka hareket edecektir. 
~ ennı bir tahlilden son cld d"I fceyi alil - dam, Hamburg ve Bremen ziran sonunda Liverpool ve Yolcu ve yük kabul eder. . . . -· . . 
s: A'ı ra e e ı en ne ı '\'a· 5 Svvenseadan beklenmekte· Hamiş: Ilindaki hareket tarıhlerındeki degıııklıklerden 
~ N ya yazıyoruz: 5 limanlarına yük alacaktır. 
§ 6 SERViCE DIRECT dı"r Acente mes'uliyet kabul etmez. . . 
~-- muneni k. A k"b· - · K d d T h l T hl 1§ n ımyevı ter ı ı =- Fazla tafsilit için ikinci or on a a mı ve • ıye 
s: DANUBIAN Not: Vurut tarihleri ve F 11 S t l .. - t ~ Birlitrede = TUNA HATTI ıirketi binası arkasında rate i perco acen a ıgına muracaa 
s: Gl Na 2170 G K ı d - vapurların isimleri fizerine T ı f 2004 2005 2663 ~ Gl K , ram ı or ıo yom =: edilmesi rica olunur. e e on: • • 
§:! 0,300 

11 
Kıloruptazyom "DUNA., vıpuru 30 hazi- değişikliklerden mes'uliyet 

~ GI Mg 0,100 
11 

Kılorumağnezyom randa bekleniyor, Budapeşte, kabul edilmez. 
~ Gl Ga 0,150 " Kılorukalsyon Bratislava ve Viyana için Taze temiz ucuz 

il ile; 
il 4 yük alcaktır. 
i S O Ga 0,200 ., Kibritiyetikalsyon Geliı tarihleri ve vapur-
ii 2 3 Jarın isimleri üzerine meı'u· 
§ 3 § li G liyet kabul edilmez. 1 

4 
O .Ga. O Ga 1,300 " Bicarbanot dö şo Birinci Kordon, telefon 

§ S No. 2007 - 2008 
§ O Mg· 0,250 K b ~ ,, i ritiyetimağnezyom A k k 1 Br Na 0,055 " Biromür sodyom 8 eri me teplere alı· 
§ 4 52 nacak talebe ~ , 5 bir litrede bulunan maddeler 
~ G . yekunu - B04tarafı 2 inci sahifede-
~ t&r~ıın,. bakkaliye mevc\ld olub teırif edeceklerin her 7 ) Sarhoıluk, kumarbaz-
& llliır yıyecek ve içecekleri taze olarak temin edil· lığı adet etmiı kumar oynat-
~ ha ır. KARAKOÇ ılıcaları için Büyük Salepçi oğlu mış ablak ve sairece bakim· 
~ ~:~d~ ~er zaman Seferihisar otomobilleri mevcuttur. liğe yarasmıyacak bir hal ile 
~ 'Ul erıhısardan da her zaman otomobiller bulundu· dile gelmiı olmamak, ve 

\

:s: .:•lctadır. = bunları polis tahkikatiyle 
l ~ tevsik etmek. 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll lllllllll lllllll llllll~- 8) Nüfusta ki kaydı sureti 

ve ihtiyat terhis tezkeresi. 

1 
9) Diploma tasdikli sureti 

'
stanbul ve ~1~rakya ve muhtasar bal tercümesi. 

10) Bu ıartlar dahilinde 
Şek isteklilerin bulundukları ye-8 er Fbrikaları 1,0rk Anonim Şirketi rin en büyük komutanlığına 

ı.ernıayesi3,000,000"fürk JiraSI veya Aı. şubesi başkanlı· 
t. b ğına ve dörder adet fo!oi· 

Bahçe kapı di>rdüncü Vakıf han 30 - 40 raflarile beraber birer istida ..... ...., ile müracaatları. 
........ ~ ... iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .......................... ı 

TLJ Q K iYE 

llRi \L\T 
BAN~ASI 

{ 

-DAoA 
BiRiKTiREN 
'RA~T~6D~Q 

Satılık Piyano 
Alman marka her ıeyi 

sağlam kuyruklu bir pi· 
yano ehven fiatla satılık· 
br. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akıama ka· 

1 
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü .. 
caat etmelidirler. 

~atılık motör 
12 beygir kuvetinde (Dizel) 

markalı az kullanılmıı bir 
motör satılıktır. Taliplerin 
idarehanemize müracaatları 

ilin olunur . • Kitaplarınıza 
Cilt, Hatıralarınıza Şık 

Bir Albtım, Ve sair 

Cilt l~leri Yaptır· 
mak hteneniz : 

* YENı KAV AFLAR • 
Çarşısında 34 Numarada 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Hamza Rilsıem beyin Joıopafhanesi, lzmirde en ıyı 
foıograf çekmekle şlJhret bulan bir san'aı ocagıdır. En 
milşkülpeşenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

lardan memnun kalmışlardır. 
Ham:a Rüstem beyin, f oıopaJ m.alremesi satan ma· 

gazası da muhterem 171Ü1teril.erinin ince :evklerine glJre 
her ç~iı mallan, f oıograı makinel.erini bulundurmakta· 
dır, Bir :ıyaret her ıeyi. upaıa k4fidir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 

•111111111111111111111111111111111111ıııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Miicellithanesine uğrayınız. llzmir yün mensucatıi 
•ö-ks-o.re-nı-erı_M_uiiiiijı-... •;Türk Anonim şirketi! 

- - Ali Rıza · · 

laka (Okamentol) ~ ~ Bu mfteeeese, iki ynz bin lira sermaye ile ~ 
ôksftrftk şekerle ~ § t~kko.1 etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-~ 
rini tecrnbe edi ~ ~ fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 
niz.. ~ ~ İzmird1; Halkapınanlaki kumaş fabrikasım sabn ~ 

,..,,,,.., ~ almıştır. J'abrika bO.tftn teşkilat ve tesisat ve mtıs- § 
~ ~ tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnunusani 1935 ta· ~ 

Ve Pllrjen ~abapın 

en llstftn bir mns 

bil şekeri olduğu 

nu unutmayınız. 

Kuvvetli mllshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat stırgftn ~ 
haplannı Maruf ~ ~ 
ecm depolarından 1...1 .J 

ve eczanelerden 
arasınlar. 

DOKTOR 
Ali Agih 

Çocuk H•stalıkları 
MlltehasuaJ 

11-iııci Beyler Sa~ f.V. 68 
Tel.efon 3452 

s rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil- ~ 
:= mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta- ~ 
~ niye ve çorap imal edilecektir. Mamuliltın emsa· § 
~ tine filikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. ~ 
:= Bu mamuliit Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ 
~ ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- ~ = rika içinde yapılmaktadır. § 
~ Posta kutusu: 127 § - -
;;;; Telgraf adresi: lzmir;-;:Alsancak S 
;;;; Telefon oumarası 2432 ve 3564 ~ 
mm 1111111111111111111111111111 ı ı• 1111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111 ıu ii 

--Sümer Bank-· 
Fabrikaları mamulatı 

Yerli .malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gnzeli 

Dereke kumaşları 
F esane kumaşları 
Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar~ 
lzmir şubesinde bulursunuz 



22 Hazıran 93~ 

Yunanistan da mOdataa hazırlıkJarıua önemli surette başlanmış bulunuyor ----
Elen hava kuvvetleri c;oğalıyor, yeni 

tayyareler ic;in siparişler verildi 
Yapılacak tayyarelerin bir kısmı bonıbardıman, bir kısmı tnkib ve diğer
leri keşif tayyareleri olacak Ecnebi ateşemiliterlerinden kataloğlar istendi 

lstanbul 22 ( Özel ) - Atinadan haber veriliyor : ğerleri de keşif tayyareleri olacaktır. Ateşemiliterler 
Efen lıOkQmeti, Fransa, lngiltere, ltalya ve Almanyaoın memleketlerindeki tayyare fabrikalarından kataloğ \ ' e 

Atina ateşemiliterliklerinc mQracaat ederek, Yunanis· fiyat istemişlerdir. Yunanistan admn yapılacak harp 
tamn müdafaası için tayyare almak istediğini bildirmiş 

tayyareleri, bittikten 80nra Yunanistana getirilecek \'e 
' 'e kataloğlar istemi~tir. 

Elen hnkumetioin yaptırmak istediği harp tayya· Tatoy tayyare karargabmda birer birer tecrllbe cdile-
relerinin yarısı bombardıman, bir kısmı takip ,.e di- rek teslim ahnacakhr. 

~~~~~----................... ~.---.... ----~~~~~~~ 
ltalya · Habeşistan Bir Frausız muharririne göre 

lmparator,Belc;ika Son baharda harp 
dan zahit istemis muhakkakmıs 

' ' ~~----- ··--·~----~~-

Haile Selase cepheyi teftiş etti. Yu- ·aponlar, işgal ettikleri yerlerde he· 
goslavya'dan kooserva alıyorlar 

Istanbul 22 (Özel) - Ha· hey'eti buna imkin olmadı
beşistan imparatoru Haile ğını ve çünki kendilerinin 
Selise, Habeş cephesini tef· bitaraf olduğunu söylemiıtir. 
tiş etmiş ve Belçika askeri Habet hllkumeti, Yugoı· 
talim hey'etini nezdine çağı· lavya konıerva fabrikalarına 
rarak, Belçika' dan Habeşis· 40 milyon kutu konserva ıs· 
tana zabit gelmesi için te· marlamış ve bu konıervala· 
ıebbüıatta bulunmalarını ri· rın bir aya kadar teslim edil
ca eylemiş ise de, Belçika mesini iıtemiıtir. 

~~~~~--.-.~··~-------~~~-~-
Adana çiftçilerinin sevinci 

Halkevinde büyük 
bir toplantı yapıldı 
Atatork'e, kamutay başkanına, baş· 

hakanlığa minnet telgrafları çekildi 
Adana 21 (A.A) - Çiftçi 

borçlannın on beş yıl gibi 
uzun bir zaman içinde ah· 
nacağı hakkında yeni yasa, 
Adana ve bağlantısında de· 
rin ve sonsuz sevinç uyan· 
dırmışbr. Çiftçilerimiz halk 
evinde toplanarak, sevinçle
rini ve bu kararla kendile· 
rine borç ödeme imkanları

nı veren büyüklerine saygı
larını ve minnetlerini bildir· 

diler. 
Çok kalabalık olan bu top· 

lantıda, Niğde saylavı Cavit 

Oral bir söylevle çiftçinin 
duygularına tercllman olmuş· 
tur. Bu münasebetle Atatürke 
Kamutay baıkanhğıaa, ismet 
lnönü, Tarım ve Ekonomi 
bakanhklarile C. H. Partisi 
genel sekreterliğine saygı ve 
teşekkür telgrafları gönder· 
mitlerdir. 

~~~--... ~·~·~ .... ~--~~~-
Kftçflk itilafın toplantısı 

Yugoslavyada ka
hine buhranı 

Maçek, Zağrepten Helgrada geliyor. 
Kabineyi teşkil etmesi muhtemeldir 

Belgrad 21 (A.A) - Ka-
bine buhranı normal olarak 
sürmektedir. Birleşik ayrış 

başkanı bay Maçek Belgra· 
da gelmek üzere Zagrebden 
ayrılmıştır. Öğleden sonra 
buraya gelecektir. Kendisi
nin krallık naibliği kurulu 
tarafından kabul edileceği 
zannedilmektedir. 

lstanbul 22 ( Husuıi ) -
B~lgrad'dan haber veriliyor: 

Yeni Yugoslavya kabine
sini Hırvatlar lideri bay Ma· 
çek'in teşkil eylemesi kuv· 
vetle muhtemeldir. BuiÜD 
Zağreb'den Belgrad'a gele
cek olan Maçek, Saltanat 
naibi Prenı Pol tarafından 

kabul edilecektir. 
lstanbul 22 ( Hususi ) -

Bükreıten haber veriliyor: 
Bay Titilleıko gazetecilere 

vaki beyanatında, k&çlk 

men radyo istosyonları kuruyorlar. 
lstanbul 22 (Özel) - Pa· istasyonları kurmakta ve ken

riste çıkan Aksiyon Fransez dilerine ait telefon hatları 
gazetesinin sahip ve başmu· tesis eylemektedirler. 
harriri Leon Dude, yazdığı Japonya, 12 zırhlı trenle 
bir makalede, uzak şarktaki Çin'e asker getirmekte ve 
durumun çok nazik ve teh· Çin'in her taraf1na yaymak· 
Jikeli olduğunu ileri sürmekte tadır . 
ve son baharda bir Rus - Çin delegeleri ile Japon 
Japon barbını beklemek li- askeri ricali arasında Halkan 
zım geldiğini ilave eylemek- şehrinde başhyan müzakere· 
tedir. ler bitmiştir. Bu müzakere-

lstanbul 22 (Özel) - Ja· ler esnasında Japonyanın 
ponlar, işgal eyledikleri Çin bütün istedikleri onaylan
şehirlerinde hemen Radyo mışbr . 

~~~~-------~---·~····-·~------~~~~ 
Kamenos Balıkesirde 

Yunanistan'a döndft Korkunç bir boğuşma 
İstanbul - Bulgariıtan'a 

iltica etmiş olan asi Yunan 
generali, buglln şehrimizden 
geçerek Yunanistan'• ııit· 

mittir. Generala birçok asi 

zabitler refakat eylemekte· 
dir. 

Koyunu 
Zorla almak istemiş 

Mersinli'de Anbere aid 
çayırda, Aydın'h Kadri'nin 
koyun ıürülerini otlatan ço· 
banlar, her nasılsa uyuya 
kalmıılar ve kalktıkları za
man koyunların Rüşdü oğlu 
Şükrü'niln çayırına girdikle· 
rini görmüıler ve derhal sü
rüyü çayırdan çıkarmışlar
dır. 

Fakat Şükrü, hayvanların 
çayırda yapdıkları zarara 
mukabil bir koyunu zaptet· 
mek istemiş ve çobanların 
mildahalesi üzerine eline 
geçirdiği bir sopa ile çoban 
Abdullahı dövmeğe başla
mıştır. Bu sırada uzakta bu· 
lunan diğer çoban Ali, Şük
rll'yü korkatmak için taban· 
casını çekerek havaya bir 
el ateş etmittir. Vak'adan 
haberdar -edilen zabıta ço
banları ve Şükrü'yü yakala
mıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

andlaşma bakanlarının yeni 
Yugoılav kabinesinin teşek· 
killiladen sonra Belgrad'da 
toplanacatını ı6ylemitir. 

Başıarafı 1 inci sahijede -
başka türlü kurtulmanın ça
resi olmadığını anlayınca yı
lanla mücad~leye karar ver· 
miş ve müdafaa vaziyeti al· 
mışhr. 

Mehmet, mücadele esna
sında kolunu yılanın ağzına 
doğru uzatmış ve üzerine 
saldıran canavarı şaşırtarak 
diğer elile de boğazını ya
kalamağa muvaffak olmuş 
ve bütün kuvvetile ııkmağa 
başlamıştır. Canavar, bu du
rumda kuyruğu ile çiftçiyi 
mütemadiyen kamçılamış, fa· 
kat Mehmet can korkusu ile 
yılanın boğazını bırakmamış 
ve bir taraftan da: 

- " Can kurtaran yok 
mu? .. " 

Diye avazı çıktığı kadar 
haykırmağa başlamıştır. Mü
cadele bir saat kadar devam 
etmiş, neden sonra civar 
tarlalarda çalışanlar sesi 
duymuşlar ve · Mehmed'in 
imdadına koşmuşlardır. 

İşin fena tarafı imdada 
gelenler hu vaziyeti görünce 
şaşırmışlar ve bir türlü yı· 
lanın yanına sokulmağa ce
saret edememişlerdir. Niha
yet içlerinden biri bu hal 
karşısında seyirci kalmanın 
bir faciaya meydaa verece
ğini kestirerek elindeki orak 
ile yılanın yanına sokulmuş 
ve bütün kuvvetile orağı 
sallayarak yılanın beline in· 
dirmittir. Orak keskin oldu· 
tundan canavar ikiye b61iln· 

4 sdd~ 
Gediz hölge~i lik maçları 

Altinordu - K.S.I\· 
bugün karşılaşıyor 

~~~--------~~-yarın bisiklet yarışı yaıJılacak· 
Atletizm müsabakaları var. 

Futbol federasyonundan 
gelen son emir üzerine, K. 
S. K-Altınordu takımlarının 
tekrar karşılaşacaklarını yaz
mış ve buna Altayın itiraz 
ettiğini, binaenaleyh maçın 
geri bırakılacağını ilave ey
lemiştik. 

Bu sabah federasyondan 
gelen bir emirde, futbol 
heyetinin kararının tatbik 
edilmesi ve maçın yapılması 
bildirilmektedir. Bugün K. 
S. K-Altınordu takımları saat 
17 de hakem Göztepeden 
Bay Ferid'in idaresinde kar
şılaşacaklardır. Kar.şıyakaoın 
bu maça, eski oyuncuların
dan bir kısmını takıma ala
rak kuvvetli bir şekilde 
çıkacağı söylenmektedir. 
lzmir spor sahasında ya
pılacak mnsabakalar: 
Yarın Alsancak'ta başlı· 

yacak olan Halkevi bisiklet 
yarışından maada lzmir spor 
sahasında Asansör C. H. P. 
nahiye ocağının tertib etti&'i 
atletizm müsabakalarile Yıl
dırım-A. Ordu B takımı ara-
sında bir futbol maçı yapı· 

lacaktır. Altetizmde 100, 200, 
400, 800, yüksek, uzun at· 
lama ve daha bazı numaralar 
yapılacaktır. 

Gediz hôlgesinio likler 
Son günlerinde Manisada 

yeni teessüs eden Gediz 
çevresi lik maçlarına geçen 
hafta baılanmı°' ve Sakarya 
Salihli'yi yenmiıti. Yarınki 

karşılaıma Maniıa'oın Yıldı-

rım ve Sakarya gibi iki yerli ve 
kuvvetli takımı arasındadır. 

Bunu dilşünen Manisa futbol 
heyeti bu haftaki maçı idare 
dmek için şarımız hakem
lerinden birinin gönderilmesi 

için futbol başkanlığıD• ~ 
mektub yollamıştı. f~tar' 
heyeti baıkam bu oıaçı ıd 

1
• g•• etmek üzer~ spor yaı ,-

mız Ahmed Özgirgini bak.,. 
olarak seçmiş ve M•DI 
mıntakasına bildirmiştir . .ı . 

lzmir'Ji hakem yarıD • 
nisa'ya gidecek v~ Sak•'~~ 
Yıldırım maçını ıdaıe .e p 
cektir. Arkadıtşımız MaD1 .. tl" 
yapılacak bu maçın tafsili 
gazetemize yazacaktır~ 

İzmir 2 nci icra melllor 
luğundan: 

Kabili taksim olmadı~ 
dan mahkemece satılm--: 
karar verilen Bayrakb . ,.. 
Muradiye caddesinde 84. ıf 
yıh ve 850 lira kıyoıetb 'J 
tarihi ilandan itibaren 
gün müddetle açık artır-: 
ya çıkarılmıştır talip ol•~ 
rın kıymeti muhamaıiD~_.., 
yüzde 7 buçuğu niıbet..,
pey akçesi veya milli b,r 
kanın teminat mektubu '~ 
meleri ve artırma 25-7# 
tarihine müsadif eden ~ 
şembe gllnn saat 11 de ~ 
rede icra olunacaktır. ftf 
terilere ait 35-2568 aulll~ 
h dosya irae oluaabileP', 
gibi fazla izahatı lizıaıe; 
hi verilir. Talipler bu b J, 
sun daireye talik oluaaD ., 
artırma şartnameıini 30·6·., 
t~rihinden itibaren okuY' bil 
lır hakları tapu sicilile "hl" 
olmayan ipotekli alacık fi 
~le. diğer alakadarla~ı~ b' 
ırtıfak hak sahiplerınıo Etil 
haklarını ve bu huıuıl.• dil' 
ve masrafa dair olan ıd ,il' 
farını evrak müsbiteJe , 
yirmi gün içinde icra d•İ) 
ıine bildirmeleri aksi b,J Jıil 
hakları tapu siciJile ~ 
olmadıkça satıı bede 
paylaımasından haric k-; 
cakları ve tayin edileO 'f" 

Zabitlerimizin . manda artırma bedeJi·l'b'. 
menkulün yüzde yemıf ,-

Muvaffakiyetleri şini bulmadığı taktirde b'' 
Budapeştede yapılan at son artıranın taahbüdii ,,

yarışlarına iştirak eden za- ki kalmak üzere artır~ I' 
bitlerimiz çok iyi neticeler 00 beş gün daha te111dıt tr 
almıılardır. Yarışta Teğmen dilmek suretile 9-8-935; 
Eyyüp birinci, Saim ikinci, rine müsadif eden CıJ , - . _,, 
Cevad sekizinci gelmiştir. gunü saat 11 de gayrı ·t# 
Yarışa muhtelif uluılara men· kul en cok artırana ! t'' 
sup ~m sekiz hayvan iştirak edilelecektir. Satış pet•0 ,. 

etmiştir. Süvarilerimiz yarın ra iled .. r. Mal bedeli ılı0~. 
Viyanada yapılacak yarışlara dan teslim edilmez. Ptfal ıf 
iştirak etmek üzere Avus· deli verilmez ise ibale.lı~ 
turya'ya hareket etmişlerdir. rı fesb edilir ve keadıtl b'' 

Karıları evveı en yüksek tekuft~'' 
lunan kimse arz etmif 0 ı· 
~u bedel ile almai• rıll p 
Juraa ona ihale edilir. O,.,, 
razı olmaz veya buluDdJ o' 
icra dairesince hem•0 ıf' 
beş gün müddetle artırdl ,JJ' 

Kavga ediyor diye 
kızmış 

Çayırlıbahçede oturan Er
zurumlu Nadir oğlu Mehmed, 
iki karısı arasında çıkan 
kavgaya kızmış ve bunlardan 
Zeyneb adındaki karısını 
yumrukla dövmüş ve yara
lamıştır. Mehmed yakalan
mııtır. 

müş ve bu suretle zavallı 
Mehmed de yakayı ölümden 
kurtarmıştır. 

ihtiyarlar, Balıkesirde bu 
büyüklükte yılanlara çok 
ender teaadnf edildiğini söy
liyorlar. 

çıkarılır. Bu artırmayı t ~· 
kadnrlara tebliğe b•'~1ıtif' 
mayıp yalnız ilini• 1 

,,,

olunarak en çok ~rt~ 
ihale edilerek her ik• lıİ_,, 
birinci ihale edilen ~ti' 
iki ihale arasındaki fıt iJ 
ve diğer zararlardan ot ,,
olduğu ve tapu barcı••"., ti 
lediye ve vakıf ic•a;:~ 
yüzde iki buçuk deli •

1
,_ ( 

müıteriye ait olduj'U 1 

lunur. 


