
ltı şubat hadiseleri doJayı
le Paris'de karışıkhklar 
lmuş, dört kişi Konkord 
eydaılJndaki heykelleri kır
ızıya boyamışlardır. 

• ULUSAL • Jtalyu lıükfimcti, Arua\'ud
luğa taahhntler yilzündeıı 
olan ıııasraf açıklarını kapa
mak üzere 3 mil yon altııı 
frank ikraz etmişdir. 

• 
•• ••••• • ·' j : • I 

İzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 
Telefo_n_:_2_7-76----------P-e-rş_e_m_b_e --=-7--Ş-u_b_a_t -1-93_5___________ Fiatı (100) Para 

ektebler Altı Gün için Kapanıyor 
toııdra antlaşıııaları işi 

u antlaşnıalara girmek iste
eyen Ulııslar, ( F eııa Niyetli 
Uluslar) ismiııi alacaklar 

orresılondans diplomatik; Loııdrada lıalledlen şeklin 
eskisinden dalıa fazla itinıad verdiğini yazıyor. 

Almanya Ueisiclimlıuru .... 1 

llny Jlitler 

Berlin 6 (A.A ) - Alman 
'hbarat bürosundan : 
Emniyet ve hukuk musa
tı mevzularına temas eden 
lkiıer Bobabter gazetesi 
ndrada emniyet fikrinin 
ıürli teklif ve andlaıma

a bailandıj'ını ve derhal 
andlaşmalara ııirmek iı

miyen uluslara ( Fena ni
tli u'uılar ) iımi taluldıiını 
zmaktadır. 

Her uluı için ayni şekilde 
niyet telakkisi yoktur. 
niyet vaziyeti her devle
buıuıi vaziyetine baj'lı-

dır ve her ulusun 
mahsus eınniyet 

vardır. Bu itibarla 

kendine 
telakkisi 

noktai 
nazarlarlar bnşka olduğuna 

göre, muhtelif dev1ctlerin 
andlaşma tekliflerinin başka 
olması mantıki olur. Diplo
matik hukuk musavatı ve 
bilhassa başka uluslara ken
di telakkisine göre emniyet 
teklifi yapmak hakkı veril
mesi elzemdir. Mütekabil 
hüsnü niyet ile iki ulus ara-

sında bir hal çaresi daima 
mevcuddur. Bir kaç taraflı 

anlaşmalar üzerinde müza
kereler çok güçtür. 

Korrespondans diplomatik 

gazetesi de, Almanya'nın 

kendi emniyet şartları iste
ğinin öteki devletlerinkine 
müsavi olmasını tekrar et
tiğini yazmaktadır.Bu istek
lere silahları bırakma kon
feransında yapılan muamele 
Almanya'da unutulmıyacak 
bir tesir bırakmıftır. 

Bu gazete yazısını şöyle 
bitiriyor: 

''Mea'elenin Londra'da baJ
ledilmiş şekli eıkiıinden 

------------------..... ıa .. ~~ 
Ma~raf açığını kapaınak için 

talya, Arııavutlu
ğa para verdi -----

ral Zogo, Mussoliııi'ye bir telgı·af 
ekerek minnettarlığını bildirmiş 
Tiran 6 (A.A) - Stefani 
jansından: 

Arnavutluk hükumetinin 
ımi naıiri efkarı ( Besa ) 
zeteainin yazdığına göre, 
vkalade bütçe esası üzeri
yapılan taahüdler yüzün

en olan masraf açığının bir 

ımını kapatmak üzere l
lyan hükumeti Arnavutluk 

llkümetinin emrine 3 milyon 

tan frank vermiştir. 
Gazete, Kral Zogo'nun 

ay Muaaoliniye bir minnet
arlık telyaıısı çektiğini ili
e etmektedir. 

• • • 
Roma gazetelerinde okun · 
uğuna göre; İtalya hükfı· 
eti, 12 adada cereyan 
den hidiselerle bu hldiıe
rin Yu naniıtan'da yaptıiı 

JJ(l\ UuHollini 

akisleri ehemmiyetle takip 
eylemekte imiı. 

f>olmıya Tfoı:.iciimlııı111-

Mareşal /'ils11dcski 

daha fazla olarak itimat ve 
tesanüt hislerini uyandıracak 
şekildedir." 

§ htanbul 7 ( Hususi ) -
Berlioden haber veriliyor : 

Almanya ReisicUmhuru Bay 
Hitlerin Varşova seyahati, 
Almanya ile Polonya arasında 
muallakta kalan siyasal itle
rin. ~ör.üşülmesi için tertip 
edıl.~ışhr. Fransız siyasi ma
hafıh, bu seyahata büyük 
ehemmiyet vermektedir. 

Bay Hitlerin, Şubatın ni· 
hayetlerinden evvel Varşo
v1ya 2idemiyeceği söyleniyor 

Yarınki nıaçlar 
Demiryolu -Tfirkyurdu 

final maçı 
Yarın, bazı sebebler do

layısile geri kalan üç 8 ta
kımı maçile Altınordu - Türk 
spor arasmdaki A takımları 

maçı yapılarak lıtirinci devre 
lik maçları sona erdirilecek

tir. Programa göre bu maç· 
lardan yalınız Altınordu Göz· 
tepe arasındaki 8. takımları 
maçı yapılacak diğer maçlar 
dört takımm likten çekilmiş 
olmasından dolayı yapılamı

yacaktır. 
Halkevi top alanında da 

Demiryolu-Türkyurdu takım· 
ları arasındaki turnova finali 
yapılacak ve bu suretle tur· 
novada sona ererek şampi-
yon meydana çıkmış olacak· 
tır. 

Bayramdan beri devam 
eden bu maçlara iştirikeden 
8 takımla karşılaflıktaıı ve 
rakiplerini tasfiyeye uj'rtık
tan sonra finala kalan bu 
takımlarımız kuvvet ittibarile 
birbirlerine çok yakın bir 
vaziyettedirler. 

Demiryolu bugüne kadar 
yaptığı lik maçlarında ve 

• Deramı 4 1ıcii sahifede -

Yurd'da 
Hava durumu 
Ankara 6 (A.A) - 6-2-935 

de Türkiyede hava vaziyeti: 
Ziraat vekaleti meteoroloji 

enstitüsünden alınan malu
mata göre, son 24 saat için
de yurdun akdeniz sabille
riyl~ karadeniz kıyılarının 
Trabzon ve Samsun çevre-
leri hariç tutulduğu halde 
diğer yerlerde hava yağışlı 
gtçmiştir. 

Yaiış is tan bul çevreleriyle 
Manisa ve İzmirde yağmur 
ve diğer yerlerde kar şek-
lindedir. En faz.la yağış Ban
dırmada 8 milimetredir. Di
ğer yerlerin yağışı 1-5 mili
metre arasında olmuştur. 

Hava sübunetinde düne 
nazaran Trakya ve Ege 
mıntakalarında 3 derece ve 
dojru Anadoluıunda 1 O de
rece etrafında bir düşüklük 
kaydedilmiştir. Buna muka
bil orta Anadolu mrntasrnda 
hava suhuneti 3-10 derece 
ara1ında olmak üzere yük
selmiıtir. 
- JJeımmı 4 ii11cii ~alıifi<le-

C. H. F. Divanının tebliği 

G. Refet lstanbul 
saylavı olacak 

Profesör N. ömer, C. H. F.sı lstaııhul 
saylav namzedi olarak teshit edildi 

H. F. umumi reislik diva
nından tebliğ olunmuştur. 

Profesör Dr. Neş'et Ömer 
lrdeJp C. H. fırkasının Is
tanbul saylav namzedi olarak 
tesbit edilmiştir. İfan edilmiş 
olan İstanbul namzet liste
sindeki Yusuf Akçura Kars 
vilayeti fırka nam-zet liste
sine naklolunmuttur. Kars 
listesindeki eski saylav Faik 
Bermek Tokat vilayeti nam

zet lisıesinde açık bırakılan 

yere fırka namzedi olar.ak 
konmuştur. 

İstanbul, 6 ( A.A ) - C. 
H. F. genel katipliğinden 

tebliğ elunmuştur. 

doktor Bay 1\(!ş 'cı Ömer lrdclp Mütekait General Refet'in 
İstanbul, 6 ( A.A ) - C. -Devamı dördıincıi salıifed~ -

~--~~~-------.... 19 ... ~~-- -.... ~----------------
Mevsim hastalıkları mftnasehetile 

Stlılwı işleri çcı ıirmc11İ lJny 
Cerdet 8ukir Samroğ/11 

Mevsim hastalıkları, son 
günlerde almış yürümüş bir 
haldedir. Bu durum, yalnız 
memleketimize münhasır 

kalmış değildir. Avrupa ga

zeteleri, grip hastalığının 

muhtelif ülkelerde yapmak
ta olduğu tahribattan her 
gün haber veriyorlar. Hava
ların, haftalardanberi bir 
karar üzerine gitmiyerek 
günden güne ve batti saat
tan saata değişmesi, bu gi
bi hastalıkların çıkmasını 
intac etmiıtir. 

Cuuıartesi ~ünü de, 
üyeleri meclisi 

vi)ayet genel 
seçilecek 

Saylav seçim teftiş hey
eti dün öğleden sonra be
lediyede Saylav seçim hey
eti başkanı doktor Bay 
Behçet Uz'un başkanlığında 
toplanarak ıeçim işlerini ko
nuşmuş ve bu arada lzmir
den müstakil Saylavlığa 
namzedliklerini koyanlarm 
evrakını tetkik etmiştir. 

Saylav seçimi, yarınki Cu
ma iÜDÜ öğleden sonra sa~t 
on beşte Bahri babadakı 
Halkevinde yapılacaktır. Bü
tün ikinci müntehiblere da
vetiyele gönderilmiştir. 

Halkevinin içi ve dışının 
bayraklarla süslenmesine baı
lanmıştır. İkinci mUntebible
rin reylerini atacakları san
dık da dün belediyeden Ha· 
lkevine gönderilmiıtir. 

llalk~ı ·i 

Vilayet genel Meclis se
çimi' de yarından sonra yani 
cumartesi günii Halkevinde 
yapılacaktır. ikinci münte
- Dınmıı 4ürıcHı sahi/etle - . 



Sahife 2 

Hazırlıklara haşlandı 

Almanyada re~ber 
ler Senatosu teskili 

' --Rehberler Senatosu Mttnihdeki 
" Esmer ev "de topJanacakdır 

Viyanada çıkan " Neues 
Viener Journal ,, Almanya
da rehberler Senatosu teş
kili etrafında Berlinden al-
dığı aşağıdaki haberi neş

reylemektedir: 
" lşidilen haberlere göre, 

son günlerde Hitlerin Berch
tesgaden 'de ki in çiftliiinde 
yapılan müzakerelerde bir 
"Rehberler Senatosu,, teıkili 
hakkmda da görüşülmüıtür. 

yalist devletçilik tatbikatında 
Reich hükumetinin bazı te
zahüratını temsile bir sahne 
olan Reichstag'ın aleni mü
zakerelerinin aksine olarak 
gizli tutulacaktır. 

Rehberler senatosunun 61 
azası olacak ve bunlardan 
bir kısmı fırkada şimdi 

muayyen mevki ve makam· 
ları işgal eden zevattan te· 
rekküp edecek ve müteba
kisi Hitler tarafından tayin 

Nasyonal Sosyalist fırka
sımn devlet bünyesi içinde 
yerleştirilmesini tamamlaya· olunacaktır. Hitler'in tayin 
cak olan yeni Reich kanunu edeceii zevatın da Naıyo
esasisi, Rehberler Senatosu- nal - Sosyalist fırkasının yük
nun dahi vaziyetini tayin ve sek bir rehberlik rütbesini 
tesbit edecektir. Şimdiye haiz olmaları şarttır. 
kadar yapılan tekliflere gö- Rehberler Senatosunun top-
re Rehberler Senatosu Reich lanma yeri olarak Münich
hükfımetinin en mühim bir deki "Esmer Ev,, düşünül
müşavere organı olacaktır. müştür. Nitekim bu evin bü-

iu suretle Rehberler se· yük salonu bu maksatla ha
natosunun bir nevi Nasyo- zırlanmaktadır. Salonda 61 
nal - Sosyalist ayan meclisi koltuk bulunacak ve bunJar 
olması düşünülmüştür ve arasında Hitler'in yeri en 
müzakereleri Nasyonal-Soı- yüksekte bulunacaktır.,, 

~--------........... .....-. .. --~------~-
Dıs 

' Pazarlarda mah-
sullerimizin satış 

durumu 
6-2-935 tarihinde kapanış 

fiatları pamuk Jiverpol bor· 
sasında libre başına Ameri· 
kan pamukları Mart teslimi 
6,78 Mayıs 6.72 Temmuz 6. 
68 ilkteşrin 6.58 Mısır pa
mukları sakalaridis cinsiMart 
8.57 Mayıs 8.42 Temmuz 8. 
39 upper cinsi Mart 7.48 
Mayıs 7.47 Temmuz 7.33 ilk 
teşrin 7.29 penidir. 

İskenderiye borsasında 
99,05 libre başına f g f sa· 
kalaridis cinsi mart teslimi 
15,42 mayıs 15,51 temmuz 
15,62 eylül 15,71 f g f ash· 
mani cinsi şubat 13,17 ni· 
san 13,27 temmuz 13,29 ey
lül 13,23 tallaristir. Nevyork 
borsasında libre başına son 
kanun teslimi 12,25 mart 
12,31 mayıs 12,31 temmuz 
12,22 ilk teşrin 12,29 sent-
tir. Buğday fiatları Liverpol 
borsasında 100 libre başına 
mart teslimi 4,9 mayıs 5-1,8 
temmuz 5-2-1-2 şilindir. 

Üzüm Hamburg borsasm· 
da İzmir 7 numara 20.50, 8 
numara 21.50, 9 (numara 
22.50, 10 numara 24.50, 11 
numara 27.SO florindir. Fın
dık Marsilya borsasında iç 
fındık şark 640 Gireson 645 
Napoli 020 Roma 670 Ta
ragona 600 kabuklu fındık 
Napoli krible 285 karışık 
270 Sicilya krible 290 karı· 
şık 255 Taragon krible 250 
Fransız frangıdır. 

TOrkofis 

Tttrkofis 
Yeni raportörfi geldi 

Bayındır 
Gençler Birliğinin yıl

lık kongresi . 
Bayındır ( Hususi ) - Ba· 

yındır Gençler birliii kulü
bünün yıllık genel kongresi 
kulüp binasında toplanmıştır. 

Kongre başkan ve yazi'an• 
ları seçildikten sonra eski 
idare hey'eti raporu okun
muş ve bir senelik icraatı et· 
rafında eski baıkan tarafın
dan izahat verilmittir . 

Bundan sonra dileklerin 
dinlenmesine baılanmış, mü
zakereler çok hararetli ol-
muşdur. Müzakerelerden son
ra gizJi reyle yeni idare hey· 
eti seçimine baılanmış ve 
müddeiumumi bay Ahmet 
Gündoğdu, eczacı bay Vasfi 
Ergun, eczacı bay Şerif Akın 
Belediyeden bay Ziya Özde
mir, belediye amiri bay Ah
met Balkan seçilmişlerdir. 

Kongre, Atatürke ve Başba
kan~Generaİ ismet lnöniine 
tazimat telgrafları çekilme· 
sine karar vererek dağılmıı· 
dır. Yeni heyete muvaffaki
yetler dileriz . 

•• 
Hilaliahmer 

Halosu hu akşam 
HilaliRhmerin yıllık baloıu 

bu gece hükümet konağı 

salonlarında verilecektir. 
Hük6met konağının ten· 

viratı için yapılmakta olan 
tesisat ikmal olunmuştur. 
Salonların tefrişine iki gün-
denberi çalışılmaktadır. Bu 
akşama kadar her şey ha· 
zırlanmıı olacaktır. 

(UluıalBirlik) 

Balkanlarda kış 

Kıslık mahsula 
' mahvolmusdur 

' 
makedonyada 50 hin 

arazi sular altındadır 
Sofyada ve 

dönüm 
Sofya - Gerek Bulgaris- lık mahsulatın rekoltesi bu 

tanda ve gerek Elen Make- yıl yarıdan fazla noksan 
donyasında son günlerde olacaktır. 
yağan yağmurlar neticesinde Sular altında bulunan mın-
50 bin dönümden fazla ara- takalardaki ekimler, baştan 
zi sular altında bulunuyer. başa çürümüştür. Bu hava
Alakadarların verdiği malii- lideki köylünün durumu çok 
mata göre, Balkanlarda kış- müşküldür. 

~~~~-----~~--.,··-~ ... ·----~~~~ 
'f ürkiye Yunanistan 

FenJaııdiya ticaret Hollanda'dan cins 
anlaşmasına ekle- ineklercelhediyor 

nen hükümler 
19-12-1933 tarihli Türkiye 

Fenlandiya ticaret anlaşma· 
sına 5-11-1934 tarihinde ek
lenen hükümler: 

1 - Fenlandiya ithaJatı 
1156 numarala kararnamenin 
3 üncü maddesi mucibince 

Son posta ile gelen Elen 
gazetelerinde okuduiumuza 
göre; Elen ziraat bakanlığı, 
sığır bayvanatmın çoğaltıl

ması ıçın geniş tertibat 
almış ve Hollanda'dan külli
yetli miktarda cins inekler 
celbeyJemiştir. 

Elen hükumeti, gelen inek-
ilişik (KL) listesinden isti- Jeri muhteJif çiftliklere tevzi 
fade edecektir. 

etmiştir. 
2 - Menşei F enlandiya 

olup (447, A.) pozisyonuna Kaymakaııılar 
dahil olan şoson ve lastikleri A d d .., · · k ı · k l 
't'J•f (A) 1. t . d .. t rasın a egışı ı ~r 
ı ı a ın ıs esın e gos e- . v 

rilen 28,300 yerine 35,000 Eleşgırd kaymakamlıgına 
Türk liralık kontenjandan Olti kaymakamı bay Pertev; 
istifade edeceklerdir. Güle kaymakamlığına Hasan 

3 - (Listede tadat edil- kale kaymakamı bay Halid, 
miyen kontenjante edilmiı Hasankale kaymakamlığına 
emtia) un•anı altında olup Çat kaymakamı bay Halis, 
mezkur listede F enlandiya Adı yaman kaymakamlığına 
ithalitına bahsedilmit olan Kemaliye kaymakamı bay 
3000 Türk liralık kontenjan Şiikrü, Trakya umumi mü-
45,000 Türk lirasına ibliğ fettişliii müşavirliiine birinci 
edilecektir. umumi müfettişlik istihbarat 

4 - (KL) listesinde a-ös- müdür muavini bay fzzeddin 
terilen sigara kiiıtlarının tayin edilmiılerdir . 
Tiirkiye'ye ithali husuıunda Elbistan kaymakamı bay 
F enlandiya mümasil diier Vehbi imar işlerindeki gay
mcmleketlerle müsavat üzere retinden Sandıklı kaymaka-
muamele görecektir. mı b A' "f k.. .. k ay rı opru ve me -

Şhuralıı lmikukdarrerdihr k~i bu tep yaptırmasından, Isparta 
ma su a a ar ü umet k k · 
· h" l ·1 k 1 1 ayma amı bay Nureddın, 
ın ısar arı e mu ave e yapı • K 

d k "tb 1 1 eıat kaymakamı bay reıat, 
maktı ça 1 8 0 unamıya· Kavaklar kaymakamı bay 
ca ır. K . 

5 ık. · it l k d Azım umumi tahsılAtından, - ıncı a ı ay ı ev- S 
re için derpif olunan tah- amsun kaymakamı bay Ce-
min hesabat 1935 senesi son vat i•yretinden dolayı tak
kinun yerine nisan 1935 de dir edilmiılerdir. 
yapılacaktır. Yunanistana 

6 - 19 llkkinun tarihli 
itilif 7 inci maddesinde gös- Seyahat esnasında kul-
terilen müddetler için mü- !anılacak bonolar 
teber kalacaktır. 

Kontenjan 
Harici memlekete 

girecek eşya 
Afyon-Antalya battı ıçın 

Almanya ve Fransa'dan re· 
tirtilecek olan 3,5 milyon 
mark değerindeki muhtelif 
malzeme ile diğer altı müeı-
seseye ait muhtelif eşyanın 
kont.enjan harici memlekete 
sokulması icra vekilleri heye
tince kabul edilmiştir. 

(;omrük 
Faturaları müfre

datlı olacak 

Yeni Türk - Yunan takas 
itilafı mucibince seyahat 
masraflarında kullanılmak 
üzere beher kitiye verilen 
7500 drahminin Ban Diiks
ten başka eski itilifname 
zamanında verilen Yunan 
bankası bonolarının Yuna
nistanda yapılacak seyahat 
masraflarında istimal olun
ması Yunan Milli bankasın
ca kabul edilmiştir. 

iki operetin 
Plakları da ya· 

sak edildi 
"Üç Saat,, ve 0 Lüks Ha· 

yat,, operetlerinin matbuat 
umum müdürlüğünce men
nedildiklerini yazmıştık. Bu 
piyeslere ait plaklarda yasak 

--
Bu Genç Kimd' 

· 7 ş;baf 1935 Tefrika N"i>. 1 

İçimde ör 
le bir his 
var ki, adeta 
eseri ayak-

ları altına ahaan, kırılan, 

parçalanan bir san'atkirın 

acısına benziyor. Emine bi· 
li benim hüviyetimin içinde· 
dir. Emine kanımda var, 
Emine kafamın içindedir, 
kalbimdeki çarpıntı Emine
den hız alıyor ve Emine, ha
la ve hala, şuurumun altın
dan sıcak sulu bir pınar gi
bi kaynıyor. Demek ki, ba· 
zen bir çok şeyleri silip sü
pürebilen zaman, bazen bir 
hissi, bir hatırayı yerinden 
sökemiyor. Olsa olsa, onu 
örtülen iri, kıp-kızıl bir ateş 
parçasına benzetiyor. Ve 
gene bir tesadüfün elleri 
ile küller savrulunca, o ateş 
gene yanmağa başlıyor. Ne
tekim şimdi bende öyleyim, 
Eminede içimde böyle!. 

Kimsesizliği, bir köy ço
cuğu, bir fakir yavru olmak
hğı, iptidai bir köşeden ge
lerek yetişmekliği, hayatının 
boyunca alnına vurulmuş bir 
dam2'a gibi kalacak. Şehir

li) er ve bunların içinde ki
bar maskesi kullananlar, baş· 
larında asalet payesi taşıyan
lar hep böyle düşünüyorlar. 

Biz cemiyetin arka sa
fında kalan bir sürüyüz 
sanıyorlar .. Eminim ki, Emi
ne timdi hem münnever, 
hem de terbiye seciye sahi
bi bir genç hanımdır .. Fakat 
ne çare?. işte onu, yedi se
kiz metre ötede hoyratça 
hırpalıyorlar. Menfatlarının, 

ahliksızlıklarının piı kabına 

akmadığı için sert bir yum
ruktan daha ağır kelimelerle 
yüzüne bağırıyorlar. 

Ben ıurada, zindanda bile 
ondan daha hür bulunuyor
dum. Onun mahkiimiyeti, ic· 
timai noktadan, o kadar 
aiır! .. 

Gece yarısı geçeli bir sa· 
at olmuşki, salondaki, eski, 
aiJe yadigirı davar saatı biri 
vurdu. 

Ben bili oraya bakıyordum. 
Bir aralık bir kadın sesi, pi
yano ile beraber taganni eden 
bir kadın sesi duyuldu. De
rin bir ürperme ile ciğerle
rimin bile içimde sağa sola 
sallandıklarını duyar gibi ol
dum. 

O, onun sesi .. 
Uzakdan gelen, bir köy 

akşamının esmerliiinden ko
pup gelen bir ses .. 
Seniha, piyanoda ıarkı söy

lüyor. 
Ağlıyamıyorum, fakat o 

kadar ihtiyacım var ki •i· 
lamağa ?.. Biliyorum; timdi 
onun da (Özlerinin parlak· 
lıiından yaılar, yeıil boyalar 
gibi akmak için çırpınıyorlar 
Fakat bir mahktlm •ilar mı? 

Hatırıma gelen, zavallı bir 
artist oluyor. Onu fstanbulda 
tanımııtım, lıaattl dostluğu
muzda vardı. Genç ve dul 

'/AZAN: Orhan RahJJJİ 

bir ecnebi kadıD.,a 
yordu .. 

Bir akşam, 
çıkacağı vakit, ıe 
ihanetini haber ve 
kurşunla vurulmut 
Şaşkın, hayret "' 
içindeydi. Gözleri, 
bakışı ile karanh 
Arkadaşlarına: 

- Ben gidiyorulll 
kanı yok, sahneye 
Müdür ve rejisör ko 
yakaladılar: 

- Nasıl olur, eO 

rol sende. Bu eser 
oynanmış bir eser 
ki başka arkad•f 
rolünü alsın .. 

Ağlıyacak gibi bir 
vardı: 

- Fakat bu, 
edilmez bir itkeact 

- Belki, belki .. 
lisin ki sen san'at 

san'atkirın iki adedi 
hu, yüzü, hareketi 

Ve biraz sonra ı• 
tist, sanki o feliketlı 
alakası olmıyan, ka 
adam ıibi, sahneye 
içinde hıçkınklarıa 
savurduiu adam, 
güldürüyordu. Ne 
rol iktizası. 

lıte timdi Emine11i' 
yeti bu artisti hatırla 
Emine, kimbilir k 
nasıl bir tazyiki il• 
adamlara piyano ç• 
Saainde, ancak beaillt 
bildiiim boiuk biz 
mahkum bir acı titri 

Çalınan parça biti 
kışlar yükseldi. Bu 
içinde oncağız timdi 
i'ülüyor, nasıl teıek 
yordu. 

-Devam 

Karşı yak 
HilAliahmer ko 

ya-rın toplana 
Hililialamer cemiyeti 

• 
şıyaka nahiyesi şube 
lık kongresi, geçen :t 
ekseriyet olmadığın~· 
lanamamıştır. 

Kongre yarınki Cu 
nü, Karııyaka Halk 
mahfelinde toplanaca 
tün azalar kongreye 
lidirler. -~ s 

Fransad• 
Grip hastalığı 
Paris - F ransanın 

lif btıyük şehirleriud• 
baıtalıiı vardır. Ha 
bat ıösterdiği yerlerd• 
20 - 30 nisbetiode 
görülmüştür. Hastahğ'ıf 
geçilmesi için hllkum• 
niı tertibat alııımıt b 
yor. 

Satılık Mot 
12 beygir kuvvetincl1 

zel) markalı az kuU 
bir motör satılıktır. 1 
rin idarehanemize 111 
atlan ilin olunur. 

lzmir Evkaf Mttdürlttğttndeıı: 

GUmrükler genel müdür
lüiünden şehrimiz gümrük 
başmüdürlüğüne gönderilen 
bir tamimde ; gümriiklere 
gösterilen faturaların bilhassa 
mensucata ait olanlarının 

ed~lmiştir. Salepçi camii dıvarına bitişik benzin satış yeriaİJI 
Istanbulda oynanmak üzere sonuna kadar kirası arttırmaya çıkarılmııtır. 

Türkofis raportörlüğüne 
tayin olunan bay Nejad,dlln 
deniz yolları işletmesinin 
Eg .._:purile şehrimize gel
miş v yeni vazifesine baş

lamıştır. 

Bu seneki piyango her 
seaeden daha zengindir. 
Balo biletlerinin ücretsiz 
verilmesi; balonun bu yıl çok 
parlak ve kalabalık olmasını 
temin etmiştir. Davetliler, 
ıeçen yıllara niıbetle bu yıl 
çek fazladır. 

miifredatlı olması lizımgeldiği 
ye buna dikkat edilmesi bil-

olan bir piyesinde matbuat 1 Seneliği 36 liradır. lstiyenlerin ihale iÜDÜ olan 1" 
umum müdürlüğünce yasak Perşembe günü saat 15 de Evkaf müdürlüğüne ,. 

dirilmiıdir . edildiii ılyleniyor. atları ilin olunur. 29.3. 7 
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FrateJ)j Sperco Vapur Acentası Olivier ve şüreka 

Büyül( 
Tayyare Piyangosu 
4 üncü Keşide 11 Şubat 935 

Adet Lira 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
4 

30 
50 

100 
300 
510 

1000 
500 

1500 

Mükafat 20000 
ikramiye 

• 
25000 

" 10000 
,, 4000 

" 3000 

" (2000) 4000 

" (1000) 4000 
.. (500) 15000 
.. (150) 7500 

" (100) 10000 

" (50) 15000 

" (30) 15300 
132800 

(20) 10000 
142800 

:... 
hat halık yağı 

Norveç halık yağlarıııın 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğdne deposu 

Hamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

•• lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 1,Drk Anonim Şirketi 
Sermayesi 3,000,000'fü rk lirası 

lstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

Kitaplarımza Gftzel Bir L• • 
ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI sı ımıtet vapur Cilt, Hatıralarınıza Şık 

" HERMES ., vapuru 9 şubattan 14 şubata kadar doğru 
Bir AlbOm, Ve sair acentas 

Anvers, Rotteruam, Amsterdam ve Hamburg limanları için j 
Cilt ıaleri Yaı>tır- C d ı· H B' · '-yük alacaktır. v en e ı an. ırıncı KO>r. 

k 1 mak f sterseniz : don. Tel . 2443 
" GANYMEDES " vapuru 8 şubatta beklenme te o up Tbe Ellerman Lines Ltd. 

B V K.. · · -k 1 kt * Yfü\J KAV.-4.FJ.,A R * urgas, arna ve ostence ıçın yu a aca ır. "TRENTINO ., vapuru 29 
" GANYMEDES it vapuru 23 şubattan 28 şubata kadar Çarşısında •14 1\umnrnda ikinci kanunda Londra, Hull 

Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg için yük AJ• R ve Anversten gelip tahliyed ... - - ı ı za - - b ı k · d alacaktır. u unaca ve aynı zaman a 

SVENSKA ORİENT LİNİEN , 
" FROST ,. vapuru 12 şubatta Rotterdam, Hamburg, 

Copenbagen, Dantzig, Gdyoia, Goteburg, Oslo ve lskan

dinavya Jimanları:için yük alacaktır . 
" HEDRUN " vapuru 28 şubatta Roterdam, Hamburg, 

Copenhagen, Dantzig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve İskan
dınavya limanfan için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 

Mücellithanesine uğrayınız. 

N. V. 

v. F. h. van 

l)er Zee 
& Co. 

lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sder DEUTSCHE LEV ANTE LİNİE 
" RINOS ,, vapuru 10 şubatta lzmirden doğru Nevyork " DERINDJE ,, Vapuru 2 

için yük alacakhr. Şubatta bekleniyor, 6 Şubata 
"TAMESIS ,. vrpuru 12 Martta lzmirden doğru Nevyork -kada~ An;;;;, ~ Rote;d~;;,-

için yük alacaktır. Hamburğ ve Bremen için 
SERVıCE MARıTıM ROUMAİN yük alacaktır. 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer "Aquila,. vapuru 16 şubatta 
" PELES " vapuru 15 Şubatta gelip 16 Şubatta Malta, bekleniyor, Hamburğ ve An-

Barselon, Marsilya ve Cezaire hareket edecektir. versten yük çıkaracaktır. 
" ALBA JUL YA it vapuru 12 Martta gelip 13 Martta "ULM,, vapuru lS şubatta 

Malta, Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket bekleniyor, 20 şubata kadar 
edecektir. 

Hamiş: İlandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden Anvers, Rottcrdam, Ham-
Acente mes'uliyet kabul etmez. burg ve Bremcn için yük 

alacaktır. 
Faı.la tafsilat için akinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında F ratelli Sperco acentahğana müracaat ARMEMENT H. SCHULDT 
~dilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 HAMBURG 

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111• " HAN S BUR G " vapuru 

=lzmir yün meıısucatı- ~!r:uvb:t::am~:~~n;~~r,ç~:~ 
rıp Rotterdam ve Hamburg 

_Türk Anonim şirketi i%~~~T~~·k~INE LTD 

Bu mncssesc, iki yiiz bin lira sermaye ile - "KENMORE" vapuru 29 

- tcşckkiıl etmiş ve Di Ory en tal Karpet Manu·- şubatta bekleniyor, Liver-... 
pul ve Anversten yük çıka-

fakçörers Limited (Şark balı) şirketine ait rıp Burğas, Varna ve Kös-

Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

" ALGERIAN ., vapuru 6 
şubatta Liverpool ve Svven-
sea'dan gelip tahliyede bu
lunacaktır. 

" MARONIAN ,, vapuru 
şubat sonunda Londra, Hull 
ve Anversten gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

The General Steam Navi
gation Co. Ltd. 

" ADJUTANT ,, vapuru 
5 şubatta beklenmekte olup 
Londra için yük alacaktır. 

Deutscbe Levante Linie 
" ANGORA ., vapuru 30 

ikinci kanunda Hamburr. 
Bremen ve Anversten gelip 
tahliyede bulunacaktır. 

Not: Vurut tarihleri ve 
vapurların isimleri üzerine 
değişikliklerden mes'uliyet 
kabul edilmez. 

tenceye yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPQRATION 
" EXELSIOR .. vapuru 10 

şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

"EXMINSTER" vapura 18 
şubatta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

Geliş tarihleri ve vapur
ların isimleri üzerine meı' u· 
Jizet kabul edilmez. 

Birinci Kordon, telefon 
N o. 2007 - 2008 = İzmirde Halkapınardaki kumaş fabrikaaım satın = =F=,~----""".".ı--------------= almıştır. Fabrika bGUln teşkilat ve tesisat ve mfts- ~ }f}fiC} ara yeni m ÜJ• de 

- tahdimini ile eskisi gibi l kanunusani 1935 ta- ~ = rihinden itibaren yeni .şirket tarafmdan işletil- ~ 
= mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, batta- := 

niye ve çorap imal edilecektir. Mamulitm emsa· §§ 
line faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmiştir. -

350 

Lira 

Bu mamulat Peştemalcılar başında eski Orozdibak - Hamur ma
;; ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- = ki nesi = rika içinde yapılmaktadır. :: 

,~-llııiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~ ;; Posta kutusu: 127 = lzmir Kesta· 

Satılık Piyano = Telgraf adresi: lı.mir - Alsancak = ne pazarı HOs· 
~i Agah =: Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 

Çoc~küt~.:::::~ları sa:ı!:a~u;r8.:~ı: b~~r ';r~ • ·1111111111111111111111111111111• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU• nn makine e,·i 

ikinci ::t;:n s~~~~ N. 68 ;,:~o ehven fiatla satılık- Sümer Bank---· 
K~~.--~·----..:::il Almak arzu edenler her 

ıralı k ev gün sabahdan akşama ka-

Izmir Gaziııosu 

Göztepede Halit Ziya bey 
aokağında 16 numaralı hane 
kiralıktır. lstiyenler ilkele 
baıında bakkal Hasan ağa
dan i>ğrenebilirler. 

lstanbul Oteli 
lzmirin en temiz 

( ~ık ve ucuz ) 

otelidir 
Tem iz hava mükemme 

konfur, düş ve her türlü 
aıhhi ıeraiti haizdir. Bay-
rana naiinasebetile yatak 
ücretlerini ucuzlatmıştat. 
Otelimize bir defa teşri 
edecek zevatın otelimizin 
her hususatından mem-
nun kalacaklarını vadedi
yoruz. 

Birinci Kordon ha 

vagazı şirketi itisa 
h lataobul Oteli 

l
dar ULÜSAL BiRLİK 
gazetesi idarehanesine mü-
caat etmelidirler. 1 __ _,, 

Ulusal 

Birlik 
Gündelik siyasal gazete 

Sahibi: Haydar Rüşdii Öhıem 

Neşriyat müdürli : 
Hamdi Nılzhet 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokağı 
Abo11e ~arıları : 

700 kuruş senelik 
400 " altı aylak 

ilin şartları 
Resmi ilanlar için : 
Maarif cemiyeti ilinat 

bürosuna müracaat edil
melidir. 

Hususi ilanlar : idare
hanede kararlqtirilir 
Baaıldıj'ı yer: AN AD ULU 
matbaaıı -------

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz 

ORJEN 

ELHAMRA SiNEMASI SIRASINDA 

Ses kraliçesi Bayan Mahınure Handan 

Büyük fedakarlıkla bu defa İstanbuldan celbine mu
vaffak olan IZMIR gazinosu lzmirin muhterem halkına 
Sahibini Sesi, Kolombiya ve Odeon başmuganniyesi 

Bayan Mahmure Handanın kıy~etJ! se s ı ıı ı 

dinletmeğe azmetmittir.lzmirin en iyisaz beyetint: iştirak 

eden S~hibin. Sesi Bayan F ahide yıldız-
mugannıyelerıaden 

la Bayan Nefise, Bayan Rahne 

Ve Adalet güz~I sesleril~ iştirak ve müşteriyi 
••• etmektedar. 

AHAP 
O kadar zararsızdır ki kalp, böbrek, basur memeleri rahatsızlarıııa, ge

belere, çocuklara ve tansionları yükselmiş kimselere doktorlar yalnız 
( Porjen Şahap) mflshil pastillerini tavsiye ederler. • 



Japonya erkauı harbiyesi durmadan çalışıyormuş 

ilkbaharda uzak sarkda mühim hiidi-
' selerin c;ik.ması intizar olunuyor 

~lançuko'nun, japonya ile beraber yürüdüğilııü ve japon ordusunun 
büyük hareketler için hazırlandığını Londra gazeteleri yazıyor 

lstanbul 7 ( Husuıi) - Tok) odan haber veriliyor: . Londra gazeteleri, Japooyanuı uzak.ı;;aıkla mütenuı: 

j kf'ı h .b· · "" d k ak dere dı,·eo ralıımakta olduğunu ve :;\longohstana karşı yenı aponya er -.nı ar ıyesı. guz en açmıyac ·· .1 • 6 • • 

· . . . d d" Al k d h f ·ı· ,·azıyetler takınmaAa hazırlandığını vazıyorlar. Aynı (·e·1e hnynk bir faahvet ıçıo e ır. il ·a ar ma a ı ııı . ~ 
u .1 • gazeteler, Mançıkonun. nıtlnen ve maddeten Japonya 

\'erdiği teminata gôre, ilk baharda Japon ordularının ile birlik hareket elliğini ilih:e etmekte ve yakın bir 

harekete =ıetirilnıeii takarrltr etmi~ ' 'e lazım ;elen atide uzak şarkta milhioı hadiseler çıkacnlı fikrini 
tedbirler alaumıştır. ileri silrmektedirler ...... 
c. H. F. divanının 

tebliği 
llu~turnfi 1 inci .,aJıijede • 

~ fırkamızın lstanbul'da boş 

bıraktığı müstakil saylavhk 

Boludağı Samsun 
Şosesi kardan 

kapandı 
için namzetliğini koyduğunu Bolu 6 (A.A) _ Üç gün-
öğrendik. Fırkamızdan ayrılık dür fasılalı yağan kardan 
fikirleri tarihimizde belgeli her yıl olduğu gibi Bolu da-
olan bu zabn mecliste aradı ğı şosesi kapandı. Posta 
iımız serbest münakaşa için hayvanla gidiyor. Kazalar 
bir suje olacağını umarız. Bu arasında otomobil, araba, 
maksadla C.H.F. umumi reis- yolcu geliı ıidişi durdu. 

Jik divanı fırkanın lstanbul lzmir'deki bütiin mek-
ikinci müntehiblerinin müte· 1 l · · 
kaid General Refete rey ver· tep er a tı gün ıçın 
melerini iltizam eder. kapanıyor 
Yarınki maçlar Baştu.rafi 1 illci $Ohifede 

- Devamı 1 inci sahifetl~ -

resmi turnovalarda biç bir 
mailübiyete uğramamak su· 
retilc difer takımlardan 

üstün olduğunu göstermiştir. 
For hattının birbirlerile an· 
laimış vaziyette ve vücutca 
diğer forlara tefavvuk ede
cek derecede bulunması bu 
takımın muvaffakiyetini art
tırmaktadır. Diğer taraftan 
Türkyurduna gelince: 

Son sene içerisidde takı
mında iyi bir değişiklik 
yaparak bugün için tam 
formunda bulunan bu takı· 
mımızda demiryoluna müsa-
vi denecek kadar kuvvetli 
bulunmaktadır. Defansın bir 
iki noktasını iyi takviye 
edebildiği takdirde hOcum 
hattındaki iki ienç oyuncu· 
nun bu takıma iyi bir neti· 
ce kazandırmasına kuvvetle 
inanabilir. 

Gayrifedereler muhitinde 
heyecanla beklenen bu ma-
çın hangi takımımız lehine 
neticeleneceği şimdiden kes· 
dirilemez. Gençlere şimdiden 
muvaffakiyetler dileriz. 

Bu maçlardan evvel yapı
lacak hususi maçlar için proı· 
ram şöyle hazırlanmııtır : 

Saat 11 de Kahramanlar-
9 Eylül, saat 12,30 da Eıref 
paıa - Bayraklı revanı, saat 
14 de Türkyurdu - Demiryo
lu, final, 15,30 da Göztepe· 
Buca hususi maç!. 

Bu akşam 
Ergf!nekonun mllsa· . 

meresı var 
Bu akıam Ergenekon ku· 

lübün hazırladıiı temsil Halk 
Fırkasının Tilkilik nalaiye 
ocaiında verilecektir. 

Said Kaya ve arkadaşları bu 
müsamere için iyi bir suret
te hazarJanmışlardır. Müsa· 
mere saat 20 de başlıya
caktır. 

yayılmış bulunuyor. Sıhhat 

işleri çevirmeninin bütün 
tedbirlerine rağmen grip, 
olanca şiddetile İzmir ve 
civarını sarmış bir haldedir. 
Okuflarda, telebenin yüzde 
ellisi rripten muztariptır. 

Yatı okullarında hastalık 
daha fazla hükmünü sür· 
mektedir. 

Sıhhat işleri çevirmeni, 
okullar dışında çocukların 
sıbhatça kolay mu haf aza e· 
dilemiyeceklerini ve hastalı· 
ğın daha fazla yayılacaiını 
düşünerek okulların kapanma· 
masını iltizam etmekte idi.Fa
kat son günlerde hastalığın 
fazlalaşması, fevkallde 
tedbirler alınmasını ve bu 
meyanda mekteplerin de mu
vakaten tatilini istilzam etti. 

Haber aldıiımıza röre, 
sıhhat iıleri müdürlüğü, o· 
kulların, Cumarctesinden iti· 
haren bir hafta müddetle 
kapatılmaları için sıhhat ba
kanlığından izin istemişti. 

Bugün bu müsaade Yerilmiı 
ve 9-2-935 cumartesinden baı· 
hyarak lzmir tehrindeki bü
yük kfiçük büttin mekleble
rin, fenni temizlik yapılmak 
üzere 6 ıün müddetle ka
patılmaları kararlaştırılmıştır. 

* • • 
Sıhhat işleri çevirmeni bay 

Cevdet Şakir Saracoğlu, her 
gün mektepleri gezmekte ve 
talebenin sıhhatile yakından 
alikadar olmaktadır. Bu sa-
bah ta (Hakimiyeti Milliye), 
(İnönn) ve (Duatepe) mek
teplerini gezmiş ve talebenin 
sıhhatını tetkik eylemiştir. 

Saylav seçimi yarın 
-Ba~tarafı birinci sahifede
hipler cumartesi günü öj'le
den sonra saat on beşte 
Halkevinde toplanarak vila
yet genel mecli!i üyelerini 
ıeçecekJe1 dir. İkinci münte· 
hiplere bunun için de ayrı· 
ca davetiyeler gönderilmiı
tir. 

Limanıuııı bir ay
lık ihracatı 

Samsun 6 ( A.A ) - Li
manımızdan ikincikanunayı 

içinde yabancı limanlarına 

yüklenen şeyler şunlardır: 
1,300,000 kilo arpa, 200 

bin kilo buğday, 70,000 ki· 
lo mercimek, 50,000 kilo 
nohud, 263 sandık yumurta 
274 sandık ceviz içi. ----------Konkord 
Meydanındaki heykel
Jerikırmızıya boyadılar 

Paris, 6 (A.A) - Bu gece 
dört kişi Konkord meyda
nında bulunan ve Fransa'nın 
başlıca 8 şehrini temsil eden 
heykelleri kırmızı renge 
boyamışlardır. Dört kişiden 
biri yakalanmtşhr. 

1 
Sahalı Gazetelerinin ı 

Telırafları 

Istanbul - Biyük Ulus 
Kurultayı başkanı Ankaraya 
hareket etmiştir. Kurultay 

başkanı hareketinden evvel 

ıazetecilere şunları söylemiş· 
tir : 

- · Ankarada bir gün kal· 
dıktan sonra lzmire ıidece-
ğim ve intihap dairemi de 

dolaşacaiım. Kurultay bir 

Martta en yaşlı saylavları· 

mızdan bay Abdülhak Himi~ 

tarafından açılacaktır. Fırka 

kongresinin Kurultayın açıl

masından evvel toplanması 

muhtemeldir. Yeni kurultaya 
kadın saylavlar kendi kıya
fetleri ile gelecekler, yalnız 

şapkalarını çıkaracaklardır. 
§ fstanbul - Grip haıta

lıiından İstanbul şehir tiyat
rosu da bugün kapatılmıştır. 

§ lstanbul - Eski İstan
bul maarif çevirmeni Bay 
Saffet'le, General Refet 
müstakil saylavlık için nam· 
:z:etliklerini koymuşlardır. 

§ latanbul - Saylav nam
zedi Bay Keaan'dan inhilal 
edecek olan İstanbul müd
deiumumiliğine İ:z:mir müd
deiumumisi Bay Asım'ın tayin 
edileceği söyleniyor. 

§ İstanbul - ( Holong ) 
adlı Felemenk mektep gemisi 
yarın limanımıza gelecektir. 

§ İstanbul - Reisicilmhur 
Atatürk Ayasofya müzesini 
ırezdiler. 

Yurd'da 
Hava durumu 

- Ba,turaji birinci sahifede -

En düşük suhunet sıfırın 
altında elmak üzere Karsta 
22, Erzurumda 18, Boluc1a 
16, Eskişehirde 12, Sıvas ve 

Kır.şehirde 10, Çorum ve Is· 
partada 5, Kastamonuda 8 
derecedir. 

En yüksek suhunet sıfırın 
üstünde Dörtyol'da 13, An· 
talya'da 12, İzmir'de 10 
derecedir. Ankara'da bugün 
saat 14 de termometre ıı· 
fmo üstünde olmak üzere 
3 dereceye kadar yüksel
mittir. 

İzmir birinci icra memur
luğundan : 
Ferhadın Hasanın bey han· 

cısı lsmaile borcundan dolayı 
mahcuz Balçovada ılıca mev· 
kiinde kiin ve hududu tapu
da yazılı tamamı iki bin yedi 
yüz elJi yedi metre murabba
ından ibaret biyar tarlasının 
borçluya iit ve beşyüz lira 
kıymeti yarım hissenin mül· 

kiyeti açık artırma suretile 

ve birinci artırması 7-3-935 
Perşembe a-ünü saat on birde 
yapılmak üzere satılığa ko
nuldu. Bu artırmada satışın 
bedeli tahmin olunan kıyme· 
tin yüzde 75 ini ve imtiyazlı 
matlubunu bulursa en çok 

artırana ihalesi yapılacak aksi 
takdirde en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak (şartile 
satış on beş gün daha uza
tılarak ikinci artırması 24-3-
935 Pazar günü on birde ya
pılacaktır. Bu artırmada sa
tış bedeli iene kıymetinin 
yüzde 75 ini ve imtiyazlı mat· 
lubu tutmazsa 2280 numaralı 
kanun mucibince satış ieri 
bırakılacaktır. lıbu gayrimen
kul üzerinde herhangi bir şe· 
kilde hak talebinde buluaan 
elleriadeki reımi vesaik ile 
birlikte yirmi gün zarfında 
birinci icraya müracaatları 
lazımdır. Aksi halde haksız 
tapu aicilince malum olma· 
dıkça paylaımadan hariç ka
lırlar. Satış peıin para ile 
olub müşteriden ayrıca yüzde 
ikibuçuk delliliye alınır. 25-
2-935 tarihinden itibaren 
şartname herkese açık bulun
durulacaktır. Taliplerin yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi 
veya bank itibar mektubu 
32-6827 dosya numarası ile 
birinci icraya müracaatları 
ilin olunur. 376 

Manisa icra memurluğun-
dan: 384 

lfakkıya masarıfsız Bakiye 
1730 lira 29 kuruş vermeye 
borçlu şişeci Bay Hali din 
işbu borcundan dolayı mah
cuz kilise tımarı Sepetci ezü 
mevkiinde rün doğu ve gün 
batı ve poyrazı Bay Halit 
kıblesi yol ile çevrili içinde 
4 zeytin 2 incir ağacı bulu
nan ve beher M. M. 7 kuruş 
kıymetinde olan 8270 metre 
murabbaı bir kıta bağ ve 
yine ayni tımarda ayni mev
kide ~ün doiusu Saniye gün 
batısı Halit poyrazı Hilmi 
kıblesi Halit ile çevrili ve 
içinde 4 zeytin ağacı bulunan 
beher M. M. 8 kuruş kıy· 
metinde 3680 M. M. bağ ve 
yine orada gün doğusu ve 
kıblesi yol gün batısı Halit 
poyrazı Kamil ile çevrili be· 
her M. M. S kuruş kıyme

tinde 2760 M. M. bağ ve 
yine ayni yerde gün doğusu 

kararkaş veresesi gün batısı 
yol poyrazı Hafız kıblesi Ha
lit ile çevrili içinde 3 zeytin 
ağacı bulunan beher M. M. 
12 kuruş kıymetinde 4600 
M. M. bağ yine orada iÜn 
doğusu yörük Osman iiİn 

batısı umumi yol poyrazı 

Halit kıblesi yine yol ile çev

rili içinde harap dam mevcut 

beher M. M. 12 kuruş kıy

metinde 5580 M. M. bai yine 

orada ıün doğusu Mustafa 

ve Halit gün batısı çerkes 

bin başı tarlası poyrazı yol 

kıblesi Hüseyin tarlaları ile 

çevrili beher M. M. 7 kuruş 
kıymetinde ve içinde Yıkık 

kuleıi mevcut 5580 M. M. 
bağ ve yine orada gün 

doğusu yol gün batısı 

Halit poyrazı lefter met· 

rukesi kıblesi lbrahim kal· 

fa ile çevrili beher m.m. 5 

kuruş kıymetinde 2300 m.m. 

bağ ite beraber dama 70 ve 
kuleyede 50 lira kıymet tak
tir edilmiş olup yine saray 
mahalleıinde hükumet civa· 
rında saiı yol arkası çelebi 
Celilettin hanesi dıvarı solu 
bf:lediyenin 3398 nolu ıişe· 
ci Halit hanesi önü cami 
caddesile çevrili 218 M. 12 
dise metre miktarında beher 
m.m. 3 lira kıymetinde ar· 
saki yedi parça bağ ve bir 
parça arsa açık artıma ile 
satılığa çıkarılmış taktir o
lunan kıymetlerinin yüzde 
75 şioi bulursa 11-3-935 rü
nü yani pazartesi ründe sa
at 15 de en fazla artıranın 
üstünde bırakılacaiı şayet 

kıym~tinin yüzde 75şini bul
mazsa satışın 15 gün geri 
hırakılarak 26-3-935 salı rü· 
nü saat 15 de yine kıyme • 
tinin yüzde 75 şini bulmak 
şartile müşterisine verilece· 
ği eyer kıymeti muhammi
nenin yüzde 75 şini bulmaz· 
sa 2280 numaralı kanu na 
göre satış beş sene tecilile -Hamza Rüstem fotoğrafhane 

fotoğraf malzeme mağazası 
Hamza Rüstem beyin fotograflıa11esi, l:mirlif! ~ıı 

foto{;ra/ çekmekle şöhret bulmı bir ""''at occığulır. 
mı~külpesenı olanlar dalıi, burada çektirdikleri 
lardcın memnun kalmışlartbr. 

Hamza Rüstem beyin, fotoğraf mulremesi .~"'",, 
&azası da muhterem müşterilerinin ince zevklerine 
her çe~iı malları, f otogra/' makinelerini bulu11durrtl 
dır, Bir %t)'aret iter şeyi ispata kllfidir. 

(lzmir • Ba,turak caddeai, Refik -


