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e ULUSAL e 
lzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

Yunan zabıtası, kralın avde~ 
tinden dolayı fevkalade te· 
dabir almış ,.e anarşistlerle 
komünistler nezaı·et altına 

alınmıştır. 

_ Yıl : 2 - No : 548 Telefon : 2776 - Sah - 19 ikinci Teşrin 1935 ------------------------- Fiatı (100) Para 

1 tal yan' la r çember içine alındı 
1 t3İ yaıilar Üı-üs}{ilii t1Devfetlerl 
• • ' Zecri tedbirleri 

ıçındeçırpınıyorlar eh~mmi!etle tat-
bık edıyorlar 

B •• •• h } d • •ı lstanbul, 19 ( Özel ) -
UlUfl Cep e er e JŞ gören yerJJ er- Zecri tedbirlerin tatbikatı 

ehemmiyetle devam ediyor. 

d • 1 ı 'I k h 1 • d Zecri tedbirleri kabul et· 
ı r. ta va n a .~ pa n i a ı n e miş olan devletlerin hiçbiri 

., ltalyaya mal göndermiyece· 

lıtanbul 19 (Özel) - ltal· 
Yanlar, dop Afrikaıından 

lcaçan ltalyan amelelerinin 
&cretleri kimaelerden ibaret 
olduklarını ve bunların kon· 
lrıtoları bitdiği için istedik· 
leri yere gitmeğe mezun ol

duklarını ileri ıllrmekte, ec· 
llebi gazetelerin bu hususta 
'erdikleri haberleri yalanla· 
lllaktadırlar. 
fıtanbul 19 (Özel) - Pa· 

riıten haber veriliyor: 
Habeı ordularının, bütün 

cephelerde genel bir taar· 
ruza g e ç m i ı o 1 d u k • 
lırı Adiı - Ababa'dan 
bildiriliyor. 

Son gelen haberler, Ha· 
betlerin lngiliz Somaliıinden 
i6nderilen mObimmatla mü· 
lteınnıel bir surette teılib 
tdildilderini bildirmektedir. 

lıtanbul 19 (Özel) - Pa· 
riı'ten. haber veriliyor: 
Adiı • Ababa'dan bildiril· 

diiine göre, ltalyan orduları 
llıliıktUlt içinde çırpınıyor· 

lır. GCSntılln alayları, panik 
halindedir. Bütün cephelerde 

• Japonya 
&ıançuko bnlgesiode 
seferberlik ilin etti 
lıtanbul 19 (Özel) - Son 

itlen haberlere göre, Japon· 
Ya hllkümeti, Mançuko böl· 

l•ıinde teferberlik ilin ey· 
1•111ittir. Bu haber, her ta· 
ttfta clerla akiıler yapmııtır. 

lıal)·an amelesi <t --. - _, 
it gören yerli aıkerlerdir. J tahk gBnden güne çoğal· 

ltalyan askerlerinde baı· maktadar. ·-·--Istanhul deniz tica
ret müdürü· geldi 

lneholu faciası tahkikatına bir fen 
heyeti devam ediyor. 

.Mehmed A li kaptan 

leri tersane eıpekteri Eıat'tan 
mOrekkep bir hey'et •!çil· 
mittir . 

Bu hey'et ilyeleri diin 
lnebolu allvarisi Mebmed 
Ali'yi dinl"mişler ve bilahare 
de harita üzerinde vapurun 
batışını vesair noktaları tet· 
kik etmiılerdir. 

lıtanbul deniz ticaret mü· 
dürü Müfid Necdet'te Ban· 
dırma yolile lstanbul'dan 
ıehrimize gelmiştir. 

Müfid Necdet kaza hak· 
kında tetkikatta bulunan 
fen heyetinin mesaisine *e· 
zaret eyleyecektir. lstanbul 
deniz ticaret müdürn ayrıca 
hidiıe üzerinde incelemeler 
de bulunacaktır. Fen heyeti 
lüzum gördüğil takdirde ge· 
minin battığı mahalde de 
incelemeler yapılacaktır. 

Hususi ıurette öğrendiği· 
lnebolu faciası tahkikatına mize göıe, gemi ıüvariıinin 

müddeiumumilikçe devam üzerinde çıkan Zekeriya im· 
edilmektedir. Hadisenin fenni zaıını taııyan telsiz, müm· 
cihetten tahkik ve tetkiki ktln olduğu kadar yük alı· 
için ehli vukuf olarak Uya· nız; ıeklinde dejil, biltlln li· 
~k ~ayen g~miıi ikinci kak· manlarda ne kadar yük bu· 
.!~~urhane~din,tg!verte; \ luraanız her halde alaniz di· 
zabiti Kemal,.lzmir liman:iı· 1e yazılıdar. 

ği gibi ltalyan malı da al·I 
mıyacaktır. 

Yunan hükumeti, İtalya'ya: 
mal gönderecek olan tüccar· 
lar için ıiddetli cezalar 
tertib eylemiştir. liu hu· 
susta neıredilen karar· 
name, ltalya'ya mal 
gönderecek olan tüccarların 
birinci defasında 50 bin ve 
ikincisinde 1 milyon drahmi 
cezaya çarptırılacaklar ve 5 
ıene hapse mahküm olacak· 
)ardır . 

* • • 
Oün limanımıza gelen ltal· 

yan vapuruna, zecri tedbir· 
lerin tatbikine baılandığı 
için mal tahmil edilmiye· 

.cektir. 
.ı.t; Vapur 18 teırinisanidenl 
evvel ltalyan limanlarından 
hareket ettiii için mal çıka· 
rabilecek ve boş olarak dö· 
necektir. 

Makdonald 
Kazanamadığından 

herkes mOteessir 

• 
.Makdonalcl 

lstanbul 19 (Özel) -Lon· 
dra'dan haber veriliyor: 

Sabık başbakan Ramsey 
Makdonald'ın seçimde kay· 
betmeıi, logiltere'de teessür 
uyandırmııtır. Makdooald 'ıo 
dostları, kendisini ziyaret 
etmişler ve müteessir olaıa • 
masıoı / söylemiılerdir. Bazı 
saylavlar da ıaylavhktan is· 
tifa etmek ve yerlerini Mak· 
doaald'a terketmek arzusu· 
nu g6ıtermiılerdir. 

Çocuk 
Esirğemekurumu 

nun yardımları 
Ankara, 18 (A.A) - Ço

cuk eıirgeme kurumu ıenel 
merkeıi 1·t1 ·935 tarihinden 

Mısır ahvali git
tikçe karışıror ------ -

Kral Fuad, Nesimi paşay1 istifaya 
davet edecek, Ingilizler hadise

leri dikkatle takih ediyorlar 

Mısır kralı 

lstanbul, 19 ( Özel ) 
Londra'dan bildiriliyor: Mı· 

sır hadiseleri, .. dikkat ve 
önemle takib edilmektedir. 
Vaziyet gittikçe karıııyor. 

Söylendiğine göre Mııır 

kralı Fuad, Nesimi paıayı 

istifaya davet edecek ve 
kabinenin teşkilini Nabaı 

paşa 'ya tevdi ettikten sonra 
lngiliz'ferle 1923 temel ya· 
suı hakkında müzakerata 
girişecektir . 

lngilizler, vaziyetin biiabD· 
tün vahamet kesbetmemeıi 

için Neaimi paşanın iktidar 
yerinde kalmasını iltizam edi
yorlar. ---···---

Kunun 
Resmi gazetede çıktı 

Ankara 18 (A.A) - (tal· 
ya'ya kartı zecri tedbirlerin 
tatbikine 18 ikinci teırin 
1935 tarihinden itibaren baı· 
)anacağına dair olan kanun 
bugünkü resmi gazetede in· 
tişar eylemiştir. ............ 

Fransa Italya'yı 
protesto 1edecek 

Başbakan M. PiyeraLava~, nazırlar 

meclisini :ıoplıyarak )konuştu ;ıa 
lstanbul, 19 (Özel) - Pa· 

ris'teo haber veriliyor: 
Fransız başbakanı M. Piyer 

Laval, dün gece Nazırları 

toplamış ve ltalya'ya verile· 
cek cevabi notayı müzakere 
etmiştir. Söylendiğine göre 
ltalya'ya verilecek olan no· 
tada, Fransız mallarına karşı 
açtığı boykotajdan dolayı 
ltalya protesto edilecektir. 

M. Piyer Laval, nazırlar 
meclisi toplanmadan önce 
İngiltere'nio Paris elçisini 
kabu etmiş ve uzun müddet 
konaımuştur. Bu konuımada, 
ltalya·Habeıistan mes'Jesinin 
mevzau bahsedildiği tahmin 
olunuyor. lngiliz elçisi, M. 

16-11-935 taribiae kadar 
1504 çocuğa yardım etmiştir. 

Bunlardan 234 basta çocukla 
anne, merkezin polikılinik· 
lerinde bakılmJf ve sağıtıl
mııtır. Diş bakımevinde de 
470 çocujun diıleri bakılmış 
ve sajıtılmııtır. 717 çocuk 
ve &DDe ıenel merkeıia ban· 

!ti. Piyer Laval 

Piyer Laval'ın yanında , iki 
saat kalmıştır. 

yolarında yıkanmıştır. 

Süt damlası kısmında da 
hergün 72 çocuğa silt veril· 
mit 15 günde yektln olarak 
628 kilo ıüt dağıtılmııtar. 
Yardım için bat vuran yok· 
sul çocuk ve ailelerden oa 
birine para yardımı yapıl• 

mııtır. 



hlfe 2 

Almanya'da erzak 
ıtlı ... 1 • var 

Alman lide leri, lusal progra
mını tatbik edebilmek için bin

lerce yıl lazım, diyorlar. 
Moskova'da çıkan (Prav- söylemekte ve yazmaktadır· 

da) gazetesi yazıyor: lar. Erzak buhranına sebep 
Almanya'da erzak kıtlığı olarak bu yılın eksik rekol

artmakta ve fiatlar gittikçe tesi gösterilmektedir. 
yükselmektedir. Hatti Faşist Hakikatle ise Almanya
matbuatı bunu bir tehlike nın ~bu yılki mahsulü geçen 
olarak zikretmektedirler. yıldakinden daha fazladır. 
Hükümet daireleri bu kıt- Fakat bu rekoltenin bir kıs-
lığı geçici bir şey sayıyorlar. mı çiftçilerden zorla ahnarak 
Buna rağmen yeni idarenin askeri depolara konmuştur. 
buna kolay çare bulamıya- Erzak kıtlığının ikinci sebe-
cagı Hrahatan görülmekte- bi de erzak idhalltının azal-
dir. Çünkü fiyatlerın yük- masıdır. 1928 de erzak 4,330 
selmesi ve dükkanlarda er· milyon mark iken 1935 de 
zak yokluğu ile hükümetin bu miktar yalnız 2,500 mil
siyuaaı birbirine sıkı sıkıya yon (mark olacaktır. Çünki 
bağlıdır. Halbuki ayni za- döviz ihtiyatları ıüel ihti· 
manda Sovyetler birliğinde yatlar için liım olan ham 
erzak bolJuğu ve vesika maddelere sarfediJmektedir. 
usulünün kaldırılması dikka· Bu itibarla Almanya'da er-
te değer bir hadisedir. Za- zak fiatleri geçen yıla na
ten Sovyetler birliğinde er- zaran yüzde 20, yüzde 90 
zak fiatlerinilı düşmesi önem· artmıştır. 
Ji bir hadisedir. Sovyetler • 

birliğinin muhtelif yerlerin- Japon 'lar 
de erzak fiatleri son sene 

içinde yüzde 25 - yüzde 50 T"" k. h } 
düşmüştür. ur ıye . ma su (l 

Alman f aşi:r:minin iktisadi • b • • • • 
siyasetinin iflasa doğru yak- gı l tülün yetıştır· 
laşhğı ~tikir olarak görül- mek isti,. or fakat 

(Ulusal Birlik) 19 fkinci•Teırla 955_..., 

Sayan Fütuhat'a logiliz'ler, Portsait'te ·ye· 
ni kışlalar inşa ediyorlar 

1ıo 

iftira etmisler 
M ısır'ın her tarafında (Entelijen set· ' 

hadisesinin, bir Rüşvet elbise visi) n gizli eli görünüyor 
mes'eJesİodeo .dolayı tasni K41bire'den yazılıyor: 

d ·ıd· •dd J İngiliz'ler, Mısır'da büyük e 1 ığ 1 ia o onuyor. hazırhklar yapmakta devam 

Ulusal Birlik gazetesi istedim ve bundan muiber ediyorlar. Kahire'nin tar-
müdürlüğüoe olan kadın bu tazmin iıin- kında kain (Aynissam) kö-

Gazetenizin 15 ~ 11 • 935 den kurtulmak için el altın- yünde İngiliz'Jerin yapmağa 
günlü nüshasında ( Bayan dan mürettep bir iş yapmış- baıladıkları tahkimat nazarı 
Fütuhat rüşvet alırken ya· tır ki bu da adalet 'huzurun- dikkati calib bir tekil al-
kalandı ) başlıklı yazınızı da tecelli edecek ve müfte mııtır. Ai'ır toplar, mitralyöz 
okudum. riler cezalarını göreceklerdir. 
Hakkımda isnad edilen Gazetenizin ayni sütununda ve sahra topları, bataryalar 

bu suç, tamamen yanht ola- tekzibini saygılarımla yal- halinde Mısırın her tara· 
rak tahkik edilmiştir. Asıl varırım. fında göze çarpmaktadır. 
hadise şundan ibarettir. Fütuhat logilizler, düşmanın Kabi-
Rüşvet aldığım söylenen ULUSAL BiRLiK - Mes'e- re üzerinde yapacağı her 

Alman teb'ab terzi kadına lenin, Bayan Futubat'ın de- hangi bir hava taarruzunu 
bundan evel yaptırrnış oldu- diği gibi olmasını ve neticede kırmak için esaslı tedbirler 
ğum bir takım elbisemi boz· kendisinin temiz çıkmasını almış bulunu} orlar. Bu teda-
muş olduğundan tazminini dileriz. bir, hem dıı düşman ve hem 

------.-.-• ........ ~,------- de son günlerde lngiliz aley-Y una n 'l ı la r Finans Bakanlığı- tarlığında son derece ileri 
varan Mısır halkı için itti-

y nınAvrupaya gön- haz edilmektedir. 
aş üzümü çflril· d w. I b } 

1 

Son günlerde Sudan'ın her 

k k erecflgı ta e e er tarafında başlıyan tahkimat 
me ten urlara- F' B k ı w "k ek t ·1 ı k d d" ınans a an ıgı yu s a ı er eme te evam e ıyor. 

Ja doldurulmaktadır. 
ltalyanlarla harp etıııek 

etmek üzere lskenderiye 
yolile Habetistana gitıııe~ 
üzere buraya gelen Habe~ 
gönüllülerine lngilizlerdeo b0' 
yük kolaylıklara mazhar ohr 
yorlar. Son posta ile iel· 11 

Habeı ıCSnüllüleri, evvçli 
kiliseye gitmiıler ve or:ıd• 
memleketleri için canıip•'~' 
ne harp edeceklerine da1' 

yemin etmiılerdir. 60 kişideJI 
ibaret olan gönüllüler araııll' 
da M üılümanlar da mevcud 
olduiundan kilisede hem iO' 
cil ve hem de Kur' an vardi• 
Herkes, Haheı ıefirinin bU' 
zurunda dinine g3re yeoıl' 
verdikten sonra kafile, kili•'' 
den çıkmış ve kilisenin afh' 
ıında ulusal Habet oyunl•" 
oynamıttır. Bu oyunlar, bill' 
lerce kimseler tarafıod•JI 
seyredilmittir. -···· Dil, tarih ve coğ' cak tedbirler mekteplerden diplomalı me- Alakadarların verdikleri ha· 

murları aresında Avrupaya berlere göre, Mısır dahilinde f 
buimuş}ar s~~j yap~ak için lO .~.iş~ (Enterlijen servis) te geceli ra ya 

, 
fakültesı 

gondermege karar verdıgını J 
Son posta ile gelen Atina bundan evvel yazmıştık. Bu gündüzlü faaliyet göstermek· açı ıyor 

gazetelerinde, Yunan üzüm- imtihanlara 33 kişi girmiş tedir. Bu teşkilatın verdiği Ankara dil, tarih ye coi' 

1 ve bunlardan ancak 14 Ü raporlarda lüzum gösterdigwi rafya faku"ltesı'nı'o açılııı•11 
cü erinin gelecek sene Av-

şifahi imtihanları kazanarak her icraat derhal infaz edil· için hazırlıklara ba•lanmıştır· 
rupa'ya fazla ya• üzüm f • t'h 1 • k " 

mektedır. J • • " yazı 1 ım ı an ara gırme mektedir . Fakült.enin ne günü açıl•' 

J 1 T ihracatı yapabilmek ıçm hakkını kazanmıştı. Ôteygün r' Gururlanmalarma rağmen apon arın, ürkiyede yeti- lngiliz'Jer, PortSaid'de ye- cağ'ı ve açılma töreni ha11 

1 b' h 1 esaslı tertibat aldıkları yazı- yapılan yazılı imtihanların k il' 
Alman faşitleri Almanya'da şen tütün er gi ı ma su ye-

1 
A . 

1 
neticesı" bugün anlacılacak- oi kışlalar yapmağa ve ayni lıkları bugün Kültür Ba ' t 

t . t" k · · t ·· 1 ıyor. ynı gazete ere göre, " d iidd t · · l d ı k h u• sermayeyi artırmaya muvaf- ış 1rme ıçın ecru:>e ere F" B k 1 • b zaman a uzun m e ıçın ığın a top anaca us 
Y '11 J tır. ınans a an ıgı u ya-

fak olamadılar, yalnn~ bazı başladıkları ilgili makamlara onan 1 ar, yaş üzüm eri bir takım büyük binalar isti- bir komisyon tarafından le•' 
zıh imtihanlara girmiş olan e 

zenginlerin ceplerinin d:.ha gelen haberlerden anlaşılmış- çürümekten kurtarmak hu· 14 1 b lO . . car eyleaıektedirler.Bu binalar, rarla•tırılaeaktır. FaknıteY - ta e en tanesını ıeçe • " ·ıı 
fazla dolmasına ve halkın hr. Şu kadar var ki, Japon susunda da muvaffakiyetli cektir. askeri depolar ittihaz edil- girecek 40 leyli talebeoı 
bir yarı müstemleke şeklinde rençberleri, bfitün gayretlere tedbirler almışlar ve mabsu· mekte, erzak ve mühimmat- kayıdları yapılmııtır. ...../ 
. f d'I . 1 rağmen Türkiye tütünleri Tarım direktörü 
IS ısmar e 1 mesıne yo açtı- )ün uzak yerlere kadar Izmir vakıflar direktörlügünde11: 
lar. 1933 mayısında yeni derecesinde nefis tütün ye- bozulmadan sevkedilebilme· T k•k · · d 
h .. k. t b ·-· tiştirmeie muvaffak olama- et 1 gezısın en f f d 34 u ume aşa geçtıgı zaman sini temi• eylemi•lerdir. Bu Esbak mü tü Ahmet Sait vak ından pazaryerin e kiiP 

1 ı 1· · · l'd mışlardır. Bunun sebebi, ik· .. döodft k'·j' u usa sosya ıst partısı ı er- tedbirler sayesinde bu kış . No. lı evin tamiri ile ve 45, 47 No. h arsalar üzerine iki dü .. "'1 
l · b . lk lim ve topraiJn müaait ol· Vilayet Tarım direktörü "d t 1 2490 1 k "1-" erı u partıye ü eyi mamasıdır . l936 yılı başlangıcına kadar nın yenı en yap ırı ması ıayı ı anun uyarınca ved Iİ 
refaha götürmek için yalnız ' Zühtü, •velki sıün akşam tet· gün müddetle açık eksiltmeye konulmu•tur. Ke•if be e 

T Yunanistan da bol bol yaş k"k · · d d - .. .. 
dört yıl kafi olduğunu söy- ütün satışları üzüm bulunabilecegwi söyle- 1 gezısın en önmüştur. 1132 liradır. ihaleıi 25-11-935 pazartesi günü ırat ondörtte 

Zühtü; Ödemiş, Tire, Ba- e 
lemişler ve dört yıllık tam H t niyor. yındır, Torbalı, Kuıadası ve vakıflar direktörlüğünde yapılacaktır. Bu işe aid şartnaOS 
salahiyet istemişlerdi. O er tara ta h raretle -----··---___:;- Selçukta tarımsal durum üze· keşifname ve projeyi görmek istiyenlerin her gün vakıfl•~ 
gündenberi üç yıı henüz devam ediyor Köy sandıkları rinde incelemeler yapmıştır. direktörlüğünde varidat memurluğuna müracaat etmeıe11 

tamam olmamakla beraber Tütün satışları bertarafta Ve kazanr vergisi Tarım direktörü, gezisi et- ve eksiltmeye girmek isteyenlerinde eksiltme giill~ 
Alman halk h ·· h t) · t" B"lh ..,.. rafında ha:r:uhyacagv ı raporu 1 

ının er gun arare enmış ır. 1 assa Vilayet, köy heyetlerinin vakıflar direktörlüğünde toplanacak komisyona gelmeler 
biraz daha açlığa sürüklendiği kumpanyaların faaliyeti son yakında Tarım bakanlığına 

•• J k ve köy sandıklarının kazanç gönderecektir. iiln olunur. 3576 5 12 19 25 ,/ 
goril me tedir. günlerde artmıştır. Tire __,. 

tik d " t 11 k -dd Öd vergisi karşındaki vazifele- Vilayet Tarım direktörlnğü , 
or yı 1 mu et ye- ve emiş havalisindeki kadroıu genişletilmektedir. lzmir vakıflar direktörlüg'-ündeJJ' 

rine şimdi ise ulusal sosya- tütünleri 60-100 kuruş ara- rini gösterir bir bildirik ha-
Yeniden üç mücadele me· K k d d k 131 13 Jı lizmin programım tam tabak- sında satılmaktadır. Mugwla znlamıştır. Bu bildirik ya· 1 k B 1 • arşıyaka emalpaşa ca desin e Ain ve 3 DO· muru a ınaca tır. u yı zı· ıı 

kuk ettirmek için liderler ha valisinde tütün ürünü he- j kında biltün köylere gön· rai mücadeleye önem verile- ve seneliğine dörder yüz lira kira tahmin edilen iki ev 
0 S 

binlerce yıJ lazım olduğunu men hemen kalmamış gibidir. derilecektir. cektir. gün müddetle açık artırmıya çıkarılmıştır. ihalesi 23-lt-93, 
' _______________ , cumartesi günü saat 11 dedir. isteklilerin evkaf direktörl• 

1 T;!~!on . T a y y a r e s i n e a s ı Telefon 1 ğüne mütaeaatları. 16-19-23 368~ 
3ı5r Izmir milli emlak müdürlüğündeJJ: 

M © ır Ü ~ ş ö v <al o n y e Darağaç şehitler mahallesinin sepetçi sokağında sD 
Beraberinde 300 güzel kız ve en tamnmış FrRnsız. artistleri olduğu halde 123-127 no. lu pirina pamuk yağ fabrikası 366 

----- FOLi BERJER~~~_~=-
Filmi ile lzmir'lilere zevkli saatlar yaşatıyor. CHEV ALIER'IN 5 güzel şarkuı - Büyük revüler - Canlı: bir aşk macerası 

~ YRICA: Foks Türkçe sözlü dünya haberleri - MİKI (Karikatör Komik) 
SEANS~AR: Her gun lS • ~7 • 19 - 21,15 Cumartesi günleri 13 - 15 seanslarında talebelere tenzilith bilet verilir. 
Pazar gunü tl,30 • - 13 te ılive seansı vardır. 

Fiatlerde zam yoktur. 30~.o - 50 Kuruştur. 

Altın dağ köy altı kan dere mevkiinde 69500 metre 
murabbaı 421 zeytin ve 42 adet incir ağacını havi 

zeytinlik 56oO 
Seydiköy mazgana mevkiinde meyhane ev ve yağhane 
ve iki adet bağ ile 12000 adet zeytin ağacına havi 

zeytinliğin beşte bir ve tarlanı üçte bir ııiSBesi 6190 
Bornova çingene mezarhğında 19 dekar bağın beşte 

dört hissesi 39Zll 
Buca aşağı mahalle mecidiye yeni belediye cadde

sinde 44 eski 3434·1 taj no.lu ev ve dükkan 
ikinci kordonda 422-162 no. Ju ev 
Karşıya bayraklı menemen caddesinde 24 no. lu ev 
Alsancak mesudiye caddesinde 184 no. Ju 1239,62 

metre murabbaı arsa 7ooO 
Bornova topuz sokağında 29 eki 37 taj no.lu ev 4~~~ 
Darağaç p~rahköprü caddesinde53-69no.lu kahvehane Svır_ 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri gayri mübadil bO 

nosile ödenmek üzere ve kapalı zarf usulile artıroı•1' 
konulmuştur. Alıcıların 25-11-935 pazartesi günü ıaat 0~ 
dörtte milli emlak müdüriyetinde müteşekkil satıı koıJJİf' 
yoouna müracaatları. 17-19 3700 
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vv. }<"'. H. Van ~'f ürk Hava Kurumu~ Si Limitet vapur 
Der Zee = = acentası 

& co. B ··yük Piyangosu ~-
02uTscHE LEV ANTE LıNİE -

" SOFIA ,, motörü halen -- Şimdiye kadar binlerce kişiyi ~-
limanımızda olup Anvers, = = 1-ivcrpool hattı: 
Roterdam, Hamburg ve Bre- = zen~İD etoıiştir. = " OPORTO ,, vapuru Ji-

Cendeli Han. Birinci kor· 
don. Tel . 2443 

Ellerman Li~yn Ltd. 

rnen için yük almaktadır. - B . K 935 d. - manımızda olup Liverpol ve 
" AMSEL ,, vapuru balen 2.inci keşide ll irıoci anun le ır. - Svvenseadan tahliyede bu-

limanımızda olup Anvers, - Büyük ikramiye: 30,000 Liradır ~- lunmaktadır. 
Roterdam, Hamburg ve - "BULGARIA,, vapuru 15 
Bremen için yük almak- = Ayrıca: 15,ooo, 12,ooo, lo,ooo liralık ~ son teşrinde ielip 20 son 
tadır. = 

"AVOLA" vapuru 9 2ci. _ ikramiyeleı·Je beheri (20,000) liralık bir ~ teırine kadar Liverpol ve 

t~ırinde bek leniyor, Ham- = mükatat vardır. EE Glaakov için yük alacaktır. 
bur2, Bremen ve Acversten ~ ~ " ROUMELIAN .. vapuru 
Yiik çıkaracaktır. ~///llllllllllllllltllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lll~~ ikinci teşrinin sonunda bek-

"HAN AU,, motörü 11 lenip Liverpol ve Svven-
ikinci teırinde bekleniyor, seadan tahliyede buluna-
15 ikinci tef rine kadar An· * ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!.i!!!!~!!!: ... ca ktır. 
Vrrs, Roterdam, Hamburg BAŞDURAK Londra hattı: 
Ve Bre men için yük ala- IL.JI A M oı· N u·· z Fi ET " BULGARIAN " vapuru 
tektir. lrll 18 son teşrinde gelip Londra 

.. MACEDONIA" vapuru Sıhh_at Ezanesı· ve Hulle g-elip tahliyede bu-
25 2ci. teırinde bekleniyor, lunacaktır. 
30 2ci. trtrine kadar An-

" OPC RTO ,, vapuru ilk 

. 
2 ve 20 komprimelik •mbalajlarda 

; bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli9in timsali 

olan ED markasını arayınız . 
s;;: ·t4• f, AF 

Vera, Roterdam, Hamburg Yalmz taze temiz ve ticuz ilAç ve tu· 
•e Bremen için yük ala- valet ç~itleri satar. kin un iptidasında dönüp F ratelli Sperco 
taktır. Londra ve Hull için tyük ROYAL NEERLANDAIS 

.\MERICANEXPORT LINES· Sıhhat Balık Yağı alacaktır. KUMPANYASI 
NEVYORK Norveçyanın halis Morina Balık yağıdır. The General Steam Navigation " OBERON " vapuru 8 

"EXCELSIOR,, vapuru ha· Şerbet gibi içilebilir iki defa süzülmütür. Co. Ltd. 2nci teşrinde gelip yü-
len limanımızda olup Nev- Biricik satış yeri "PERTER,, vapuru 19 son künil boşalttıktan sonra 14 
York için yük almaktadır. BAŞDURAK t~şrinde gelip 21 son teşrine ikinci Teşrinde Roterdam,Ams-

"EXMINSTER" vapuru 16 Hamdi NOzhet kadar Londra için yük lterdam ve Hamburg liman· 
2c:i. teşrinde bekleniyor, Sı HU AT E ZANESI alacaktır. ları için yük alacaktır. 
Nevyork için yük alacaktır. -~-~ ~~~~~=~~~~~~~~~=~- Not: Vurul tarihleri ve "GANYMEDES" vapuru 8 

.. EKSERM ıNT ,, vapuru vapurların isimleri üzerine 
1 2nci teşrinde gelip 14 ikinci 8 2ci. teşrinde bekleniyor, değişikliklerden mes'uliyet 
Nevyork için yük alacaktır. Anvers, Direkt yük ala- ı kabul edilmez. Teşrinde Anvers, Roterdam, 

DOKTOR b "EKSARCH,, vapuru 30 caktır. Amsterdam ve Ham urg 
2c:i. teşrinde bekleniyor, ARMEMENT H. SCHULDT Ali Agah ~alılık motör Jimanları için yük alacaktır. 
Nevyork için yük alaçaktır. HAMBURG Çocuk ffaslabkları 12 beygir kuvetinde (Dizel) " UL YSSES " vapuru 20 

..EKSCUTIVE,, vapuru 15 "HANSBURG" vapuru 8 Mütehassısı markalı az kullanılmış· bir 2nci. teşrinde gelip yü-
Bc:i. kinunda bekleniyor, 2ci. teşrinde bekleniyor, 'J..inci Beyler Sokagı N. 68 ""otör satılıktır. Taliplerin künü tahliyeden sonra Bur· 
"' A ,... t d H Telefon 3452 ı"darehanemize müracaatları 1
uvyork için yük alacaktır. nvers, "o er am ve am- ---------•• gas, Varna ve Köstence 

ı k ilin olunur . .. EKSILONA,, vapuru 31 burg için yük a aca tır. Liverpul ve Anversten yük limanları için yük alacaktır. 
Bci. kanunda bekleniyor, DEN NORSKE MIDDEL - çıkarıp Burgas, Köstence, "CERES,, vapuru 21 2nci 
~evyork için yük alacaktır. HAVSLINJE ( D-S. A-S. Galaç ve Braila için yük Alı• Rıza teşrinde gelip yükünü tahli-

SERVICE DiREKT SP ANSKELİNJEN ) _ alacaktır. yeden sonra 25 2nci teş-
DANUBIAN OSLO Geliş tarihleri ve vapur- rinde Anvers, Roterdam, 

TUNA HATTI "BANASEROS,, motörü ların isimleri üzerine mes'u Mücellithanesi Amsterdam ve Hamburg li-
"ALISA,, motörü halen 21 ikinci Teşrinde bekleni- liyet kabul edilmez. manları için yük alacaktır. 

limanımızda olup Belgrad, yor, Dünkerk ve Dieppe Birinci Kordon, telefon SVENSKA ORIENT 
Novisad, Komarno, Buda- için yük alacaktır. No. 2007 • 2008 Yeui Kavatlar çarşısı LINIEN 
Peıte, Bratislava, Viyana ve JOHNSTON VVARLFN LI- "Vapurların İ simleri, sı•I- N 34 "FREDENSBORG,. vapuru 
linz için yük alacaktır. NE • LIVERPUL me tarihleri ve navlun tari- O. 18 2nci teırinden gelip yü· 

.. ESPAGNE,, vapuru 5 "GUENMORE,, vapuru 4 feleri hakkında bir taahhüde künü tahliyeden sonra 21 
ilrinci teşrinde bekleniyor, ikinci teşrinde_b_e_k_le_n_iy_o_r, __ g_ir_iş_il_m_e_z_'"------- 111111!1 __________ 2nci teşrinde Roterdam, 

Hamburg, Copenbage, Dant-
laka (Okamentol zıg, Gdynia, Goteburg Oslo 

öksdrftk şekerle· ı.-. ve lskandinavya limanları 

Vapur At•enıa~ı 
2 nd teşrinde beklenmekte 

'olup yfikiinii tahliyeden sonra 
Roterdam, Hamburg, Co
penhage, Dantzıg, Gdynia, 
Oslo ve lskandinavya liman· 
ları için yük alacacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA S. A. 
11SARMACJA,, vapuru 26 

2 nci. teşrinde beklenmekte 
olup (Doğru} Anvers ve 
Gdyniaya hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"DORUSTOR,. vapuru 20 
2 nci. teşrinde gelip yükünü 
tahliyeden sonra Köstence, 
Sulina, Galas ve Brıyla li-
manlarl için yük alacaktır. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
20 2 nci teşrinde gelip 21 
2nci teşrinde Malta, Mar
silya Cenova, ve Barselona 
hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki geliş gidiş tarih

lerile navlonlardaki değişik
liklerden acente mesuliyet 
kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
Kordonda Tahmil ve T ab
li ye ıirketi binası arkasında 
Fratelli Sperco acentalığına 
müracaat edilmesi rica olu-

~ irin yük alacaktır. ~ ... nur. 
~ "GOTLAND,, motörü 30 Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

rini tecrObe edi 

eN~
. • .... 

fu .. .... ~ 

~f.1/ 
lK [j ırtLI f o 11 ıu ıı-· 

ıiz .. 

Ve Pdrjen ~ahapm 

en Ostnn bir mOs· 

hiJ şekeri olduğu· 
nu unutmayınız. 

eıa 1111111111111111111u1111111111111111 ~~il il 11111111111111111111111111 111 lll lll lll l l ili 1111111111111 ! 
~ :::lzmır yun mensucatı~ 

~Türk Anonim şirketij 
~ İzmir Yfln Mensucatı Tdrk A. ~· nin Halka· =: - -= pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan _ = mevsimlik ve kışlık, zarif kumaşlarla, battaniye, :E 

~ şal ve yon çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ 
S kordonda Cumhuriyet meydanı civarında l 86 -

~ numaradaki (~ark Hala TOrk Arioniın şİr· = 
;; keti) mağazasmda satılmaktadır. Mezkur fabrika

nın metanet ' 'e zerafet itibarile herkesçe malum = 
= olan mamulatmı muhterem mnşterilcrimize bir = - -
- defa daha tavsiyey l bir vazife biliriz. _ 
- Perakende satış yeri Toptan satış yeri ~ 

Kuvvetli mftshil :E Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark § 
istiyenler Şahap §§ Kemalettin Cad. Sağır zade halı T. A. Ş. ~ 

~~....,.. E5 biraderler ~ 
Sıhhat eftrgftn e'O ~ Kuzu oğlu çarşısı Aıım Rıza E 
haplarını Maruf ES ve biraderleri ~ 
ecza depolanndan ~ Yeni manifaturacılarda mimar E5 
ve eeanelerden = Kemaleddin Cad. Yünlü mal- E 

-ara·s-·0.1a.r. ---- İılNfıııliiıiıiıiiııFıiıı~İıHiliıiHiın/iiıuııııııııumıııııuuıuıuııııııı;ıııııııııu i 
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• Zecri tedbirlerin tatbiki Italyada 
.. 

Sarayda bir Rum 
. E DöL~IE:Rö iti 

Vasiliki, Rumca konuşan Kızlar 
ağasına adeta meftun olmuştu 

Faik Şemseddin, M.Ayhnn telaş ve heyecan uyandırmıştır. 
Eski ltalyan 
nişanlarını 

muharipleri, genel savaşta aldıkları Fransız ve Ingili,z 
geri gönderiyorlar, Napoli piskoposunun beyannameleri 

- 17 -

lstanbul 19 (Özel)- · Romadao haber veriliyor: Na· 
poli şehri baş piskoposu, İngilizler aleyhine bir be· 
yaoname neşretmi~tir . 

Eski Italyan muharipleri, genel savaşta lngiltere ile 
Fran8adan almış oldukları nişanları hu hQkOmetlere 
geri glSndermeğe devam etmektedirler. 

Romen 
sefalet 

çiftçileri 
içinde 

Karol, Çiftçi partisi haşkani Miha
lake'ye neler vadetti 

lstanbul, 19 ( Ôzel ) -
Btıkreş'ten haber veriliyor: 

Romanya kralı Karol, çiftçi 

partisi başkanı Mihalake ile 
tekrar konuımuıtur. 

Mihalake kraldan kuvvetli 
vaid almııbr. Mibalaki, kra· 
lın nezdinden ayrıldıktan 
aonra gazetecilere verdiii 
diyevde, iktidar mevkiinin 
kendisine mevud olduğunu 
ıöylemiı, Romen çiftçilerinin 
ıef alet içinde bulunduklarını 

ilave eylemiştir. 
Muhalif matbuat, Romen 

çiftçilerinin refaha kavuş· 
ması için hiçbir ümid olma
dığını yazmakta ve eıki hü
kumetler mevcud parayı hep 
süel işlere sarfettiklerin
den çiftçilerin ihmal edil
diğini kaydeylemektedir. 

Çiftçi partisine mensup 
gazeteler de ona yakın neı-
riyat yapmakta ve devletin 
müşkül bir durumda bulun
duğunu ileri sürmektedir. 

••• 

Y onanistanda is
tikbal hazırlıkları 
Şimdiden zabıta faaliyete geçti; şi

mendiferlerde tenzilat var 
İıtanbul, 19 ( Özel ) -

Atina'dan haber veriliyor: 
Yunan hük6meti, krabn 

muvasalabndan eye) üç ve 

muvasalabndan ıonra Uç ki, 

ceman 6 gün için, bütün 

Yunanistan şimendiferlerinin 

navlun tarifelerinde yarı 
yarıya tenzilAt yapmıthr. 

Bundan maksad, herkesin 
Atinaya ıelerek kralın dönü-

tünde yapdacak olan büyük 
şenliklerde hazır buluna· 
bilmesidir. 

lstanbul, 19 (Özel) - Ati
na'dan haber veriliyor: 

Krahn gelme1i yaklaştı· 
ğ1ndan dolayı zabıtada bil
yük bir faaliyet görülüyor. 
Anar.şistler, komünistler ve 
muhaliflerden birçok kimse
ler şimdiden nezaret altına 
alınmışlardır. 

SON DAKiKA: .......................... 
150 hin Hahes Ital-

' yanlari kuşattı 
ltalyan1arın önemli bir kuvveti ihata 

edilmiş bulunuyor. Tayyareler Ha
hPş cephesini hombardtman ediyor 

kısmını kurtarmak için tank 

sevketmiılerdir. ltalyan tay
yareleri Habeş cephesini 
miitemadiyen bombardıman 

etmekte devam ediyor· 

lstanbul, 19 (Özel) - Pa
ris'ten relen haberler, Raı 
Kassa ile beraber Raa Se
yum ordularının, Adua'nın 

rarbında ltalyan'ları çenber 
içine aldıklarını bildirmek-
tedir. lar. 

ltalyan orduları, Habeı· 
· ler tarafından kuıatılmıı olan 

ikinci kolordunun &nımli bir 

ltalyan ordusunu kuşatan 

Habıı kuvvetleri 150 bin ki· 
ıidir • 

Zecri tedbirlerin tatbiki, balyanın her tarafında 
gizli bir heyecan ve telaş uyaodırmışhr. halyanlar, 
radyolarla Fransızca olarak yaptıkları propagandayı 

dan geceden itibaren Alman dilile yapmağa başlamış
lardır. balyanın her ta. afmda lngiltere ve Fransaya 
karşı derin bir iğbirar başlamıştır. 

Göçmen işleri Sıhhat ba
kanlığına bağlandı 

Y egine sakit ve sakin 
ani olarak büyük bir itimat 
beslemeğe başladığı kızlar 
ağasının arkasından ilerledi. 
Bu seri itimadın sebebi bel
ki de haremağasının esrarlı 
bir halde Yunanca görüşme
si idi. Y egine, arkasından 

yüriidüğü bu adamı adeta 
mef tuniyetle seyrediyordu. 
Kızlarağası, haremin bu kıs

mın geçerken, kızlar arasın· 
da dolaşmakta olan Ak ve 
siyah Haremağaları, hürmetle 
kenarlara çekiliyorlardı. Ye· 
gine, bu büyük baremini 
hayretle karıılıyordu. Kendi 

fı T k dairesinde tatlı dille konuşan 
Müsteşar ve dört mü ettiş ra · bu adamın bu kadar büyük 

'd k k ki kudret ve nüfuzu mu vardı?. ya a tel İ at yapaca ar Kızlarağası, bir defacık 
Ankara 18 (A.A) - Sıhhat de Trakya'ya giderek göç- ols~n arkasına dönüp bak

işlerinin Dahiliyeden, Sıhhat menlerin vaziyetini tetkik ve madı. GeniŞ ve uzun, biraz 
Vekaletine devrine ait ka- iskan mes' elelerinin devrine loş bir koridordan geçiyor
nunun bugün meclisce kabul taalluk eden işleri tanzim lar, aağ ve soldaki daireler· 
!dilmesi üzerine Sıhhat Ve· için göçmen yerleştirilen bü- den şarkılar, saz sesleri 
kileti müsteıarı beraberinde tün köyleri dolaııp teftiş ede- geliyordu. 
Sıhhat müfettişi olduğu bal· c~ktir. Nihayet, bir oda ile niha-

• .,. •• • •• -.a yetlenen mukabil uca var· 

Uzaız- sarkta k dılar, bu odanın kapısı yok-
1 a • tel Fakat kadifeden yapıl-

' mıı ağır ve geniş bir perde 

zan kaynıyor kakız~!::;::~i ::;;;;;d~.al-
d1rdı, kendisi önden ve Ye· 

P . . J• • 'J l h ginede ~ •arkasından içeri 
arıs gazetelerı, apon arın sile a- . girdi. • 

re ketleri hakkında ne diyor ~u yeni daire~e, alçak bir 
sedırde genç bır kadın yan 

lstanbul, 19 ( Özel ) - makaleler yazmaktadırlar. 
Paris'ten haber veriliyor: Fransız ıiyaaa\ çevenleri, 

Bütün gazeteler, Japon- uzak şarktan bilyük bir gaile 
ya'nın uzak ıarkta tuttuğu çıkacağı kanaatinde bulu
yoldan bahsetmekte ve uzun nuyorlar. ........ ~-

Akdeniz'de şiddetli 

fırtınalar var 
lngiliz harh gemileri, batmak tehli

kesine maruz kalan Yunan 
vapurunu 

Atina - lskenderiye açık· 
farında büyük bir (fırtınaya 
yakalan Yunan bandaralı 
(lımini) adındaki posta va· 
puru, batmak üzere iken 
bir lo giliz torpitosu tarafın· 

kurtardılar 
vapuruda Hayfa'dan iki bin 
koyun alar~k Pireye relir
ken yolda müthiş bir fırtı
naya tutulmuı ve kurtulmak 
için hamulesinden iki yüz 
koyunu denize atmak mec
buriyetinde kalmıetır. 

Atanmalar 

oturmuı, baıını eline daya
mış derin, derin düşünüyordu 

Genç kadın içeri girenlere 
bakbfıı vakıt, Yegine bu 
kadının pek güzel olduiunu 
fark etti. Fakat o kadar ki
birli ve azametli idi ki bal
mumundan yapılmıı bir bebe
ğe benziyordu. 

Kızlarağaıı bu mücevherat 
içindeki azametli kadına bir
ıeyler söyledi. Y egine, bu 
ıözlerden birıey anlamamakla 
beraber kendisinden bahse
dildiğini çok iyi hissetti. 

Bu mllddet zarfında Ye· 
glne (sabık V asiliki) bu 
azametli kadını tetkikle 
meşgul oldu. 

Bu kadının gözlerinde 
uzak bir mazinin bir facia· 
n10 gölgesi muhakkak su
rette görünüyordu. Kara ve 
iri gözleri konuturken dah
yor, sanki bu gözlerden 

dan kurtarılmıştır. Haber 
verildiğine göre, lskenderiye 
açıklarında bir haftadanberi 
şiddetli fırtınalar devam et
mektedir. Liman dahilinde 
bulunan vapurlar, bir tarafa 
hareket edememektedir. 

lzmir Erkek Lisesi Alman· matem ıelileleri, gilzel, be

İngiliz donanma kumandanı 
verdiği bir emirde, Akdeniz
de tehlikeye düşen vapurlara 
yardım edilmesini bütün ge· 
mi süvarilerine bildirmiştir. 

Son haberlere göre, şid-
detli fırtınalar yüzünden Yu· 
nan denizinde de bazı hadi
seler olmuştur. Ezcümle Kan· 
diye'den hareket eden Mısır 
bandaralı (Said ) vapuru, li
mandan hayli uzaklaştaktan 
sonra batmak tehlikesine ma
ruz kalmıı ve Yunan bandı
ralı Eleni vapuru arkasından 
yetiıerek (Said) i tekrar Kan
diye limanına getirmiıtir. 

Yunan bandıralı ( Olga ) 

ca yardımcı öğretmenliğine 
60 lira ücretle Eriç Frayher 
Rumer, lzmir Erkek lisesi 
fen bilgisi öğretmenliğine 
36 lira ücretle asli vazifesi
ne. ilaveten Niyazi atanmış
lardır. 

lzmir kız lisesi Fransızca 
öğretmeni Zübeyde'nin üc· 
retine 4 lira, Fransızca 
öğretmeni Kimira'nın üc
retine de 4 lira zam edil
miştir. 

Erkek lisesi riyaziye öğret
meni Cemil'in ücretinden 
derslerinin azalması hasebile 
4 lira, tarib ve coğrafya öğ-
retmeni Ziya Yamanların üc· 
retinden 10 lira, erkek lisesi 
riyaziye öğretmeni Nazmi· 
nin ücretinden 20 lira tenzil 
edilmiıtir. 

yaz yanaklarına dökülilyordul 
Saçları, çıplak ensesinden 

tabii ve ıüzel kıvrımlarla 
omuzlarına dökülüyordu. 
Kızlarağ.sının sözlerini din· 

lerken bazı bazı bir iki ke· 
lime söyliyor, fakat gözlerin
de bir çocuk masumiyeti 
peyda oluyordu . 

Bu oda, büyük değildi, 
hitta küçiik bir odacıktı. 
Y egine bu odada billur, 
fafur ve sedef mamulitının 
çokluğunu farketti; oda, çok 
güzel süsleomit ve nefis 
işler müzesine benziyordu. 
Y egine, bu odada duyduğu 
güzel kokuları, ömründe bir 
defa daha olsun duyma· 
mı9b. 

Ve, A.tina'dakl evinin ae· 

vimli bahçesini derhabr et· 
ti; her sabah, şafakla berı· 

ber bahçeye iner, seçme "e 
sevgili çiçekleri sular, çiçek· 
lerin kurumuş, buzulmuf 
dal ve yapraklarını temizlerı 
ve her çiçeği ayn ayra bir 
iştiyak ve sevgi ile koklardı 
Vasiliki, çiçekleri, güzel ko· 
kulu çiçekleri çok, pek çok 
severdi. Bu odadaki güzel 
koku ile kendisini bahçeıio· 
den çiçekleri arasında sao· 
mııtı. 

Bu aralık kızlarağası ile 
güzel ve azametli kadıo 
arasındaki muhavere bitti; 
Yegane'ye dönerek: 

- Senin harem dairesine, 
diğer kız ve kadınlar arı· 
!nna gitmen lizımgeliyordu; 
usul böyledir. Fakat senin 
için hususi bir usul tatbik 
edeceğiz.. Çünkü.. Seni, o 
kadar seviyorumki, tabii çok·· 

Dedi, sözünü tamamhy•· 
madı. Gözlerine yaş dold&Ji 
kudretlu kızlarağaıı, belki 
de kad1nlar ve kızlardıO 
utandığı için ailamadı; yok· 
sa.. Bütün kuvvetile, hıçkır• 
hıçkıra ağhyacakb. 

Deı;aırn var 

lzmir birinci icra memur 
luğundan: 

Nazifenin Hürmüze olıO 
borcundan dolayı haciz al' 
tına alınan Bucada Mecidiye 
caddesinde kain 14 numarab 
ve 120 lira kıymeti muhaos· 
meneli ev ile ayni mahallede 
50 lira kıymeti muhammeneli 
97 metre murabba1nda bif 
bağ ve yine ayni mahallede 
50 lira kıymeti muhamme· 
neli ve içinde 16 ağ•'1 

muhtevi tarla birinci artar• 
maaı 20-12-935 cuma giioO 
saat 11 de açık artırma ıll' 
retile ıatıhğa çıkarılacaktır: 

Bu artırmada sahı bedel• 
muhammen kıymetinin yüzde 
75 ini bulduğu takdirde eO 

çok artıran isteklisine ihale 
olunacaktır. Aksi takdirde 
sataş 15 glin daha uzatıJar•~ 
ikinci artırması 3-1-936 cu· 
ma saat 11 de yapılacaktır; 

Bu artırmada dahi ı•Y'1 

menkul kıymeti muhamdle· 
nesinin yüzde 75 ini bulaJ•· 
dığı takdirde en çok artıraO 
isteklisi üzerine ihale ohı· 
nacaktır. 

Iıbu gayri menkul üzerin• 
de herhangi bir şekilde b•~ 
talebinde bulunanlar ili11 

tarihinden itibaren yirmi bef 
gün zarfında vesaiklerile bit' 
likte birinci icra dairesio" 
müracaat etmeleri liı1mdıt• 
Aksi halde hakları t•P" 
sicilile sabit olmıyanlar p•· 
raların paylaşmasından dış•'~ 
bırakılacaklard1r. Yüzde i~ 
buçuk dellaliyc müşterife 
aittir. 

1-12-935 tarihinden itib•' 
ren şartname herkese aç•~ 
bulundurulacakbr. Artırm•11 

iştirak etmek istiyenler yoı: 
• 1 

de 7 buçuk pey akçet•11 

veya banka itibar mektubıı011 

hamil olarak birinci ict• 
dairesinin 935-3265 do•Y1' 

sına mUracaatla ilin oııı· 
nur. 3742 


