
Anıerika "da patronlarla an
la'8nuyan dört ynz bin amele 
grev ilan etmiştir. Ameleler 
mesai saatlarıuıu değiştirH· 
lnes· · · •nı ıstemektedirler. 
..........::::::::-----------------------' 
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• ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 

• Ankara'da yağan şiddetli 

yağmurlardan Yeni şehir so· 
kakları su altında kalmış, 

bakanlık binalarının malı· 

zenlerini de su basmıştır. 

- Perıemb~ -11 Temmuz 19~--------------- Fiab (100) Para 

üzümleri ucuz satılacak Sunan 
~------- ~ <~ - - -& -"""' - ~- ..... ._ ........ ~ "!!"' ! ._ 4 ::X:Mi '* ".._~~s:!:x~~~~~~~Si~~~~~~~Y~~ ::::::::3::=:;:::::::-39~ex:;:z, r~<~xr;:;::::;==-lt 'Mussolini gazete~lere neler söy~emiş Hirota 
al ya nın dogu Atrıka sef e-Tehdid savuruyor • • • ı ı İstanbul 11 (Özel) - Ja · 
rı netıcesız ia amazmıs ponya dış işleri bakanı Hi-

' rota, gazetecilere verdiği di-
lıir Habeş . it _ı ___ S_o_m_a_l_ı· S-1.--."'-z-erı· nde yevde, uzak Şark Ruı hu-

tayyaresı, a yan u dudlarında toplanan Sovyet 

b• .., d d d ordularının biran evvel çe· uçtu ve 1 r zarara ugrama an ön Q kilmesi lüzumundan bahset· 

tia!it•ııbut 11 (Özel) - Fa· . .... miş ve aksi taktirde Japon· 
k, l~rden mllrekkep bir fır· yanın mes'uliyet kabul etmi· 
tik •lyan askeri doğu Af· yeceğini söylemiıtir . •.. ,, ' 
""•oı· .va~d~. Bu fırkada Yeni atanan 
dır. ının ıkı oğlu da var· 

ltaı 
ı,.,11l•nların, Habeş hudut· 
YoU,rı' Yb•.Pmağa baıladıkları 

8i n ır kısmı bitmiştir. 
y811 r liabeş tayyaresi ltal
ketf ?1.dularının faaliyetini 
llıe.;,ı•n ltalyan Somalisi 
ltaı11 e alçaktan uçmuştur. 
tay,_: . topçuları, Habet 
t!llla eaıııe ateş açmak lü-

Fahri konsoloslarımız 
Ankara 11 ( Hususi ) -

Sergen onursal (fahri) kon· 
solosluğuna Norveçin tanın· 
mış tecimenlerinden M. Raif 
Bentyan; Götenburg onursal 
konsolosluğuna da M. Güı· 
tav Adolf Bratt atanmııbr. 

• Japonya lfa~'11 hissetmediklerinden 
lafta~ tayyaresi, bir zarara 

Sa •d•ıı dönmüştür. Hab0eş imparatorunun.muhafız alayı 
fit'- Yleııdiiine göre, Habe· tandaki Milıliman kabileleri· mek istediğini ve bu husuı· 

Habeş işine karışıyor 
lstanbul - Japonya; Ha

beşistan mes'eleıi iJe yakın· 
dan alikadar oldujunu 
alenen biJdirmiıtir. 

~· ~ll11a lı '' h er tarafında büyük ni karıştırmak ve Habeş im~ ta kısmen muvaffak olduğu-
kabij •relret vardır. Habeş paratorluğu aleyhine çevir· nu ıöyJiyorlar. 
~~~ij~:!i~~n, ltalyanlara bes· • • • • t t • • • • 
"QJtaa~ ın, ıon dereceyi Bayan Mfljdet'in altınları kanatlaudl! 

l.t. r. 

''buı 11 (Özel) - Ro· G" 'd d • · h ltaı'b•bar veriliyor. oztepe e un gece ti-
ı.-._:: . baıbakanı Sinyor 

ı.,. Ilı, Yabancı gazeteci· .. k h • h l k ld 
-~~:~:~~:.;:e~:i~ ~:~:: yu ır ırsız ı o u 
'6)le:.llleı'elesi olduğunu 1 • b 
,.,, .. ,.,Ve ltalya'nın arzusu 883 numara 1 eve gıren elirsiz hırsızlar, bir sOrQ 
''tite .relnıeden bu seferin ) O h k k } 
.,ı, ... ~·: "•lmıyacağını ilive a tın ve m cev erat aşırara açtı ar 

llıu·' ır. Merhum Kemal kızı Milj- ne dün gece belli olmayan saatı çalarak savuımuşlardır. 
t\a"a~ lllılıafil, ltalya'nın det'in Göıtepe tramvay cad· saatta giren hırsızlar, dört· Emniyet direktöril Feyzi 

' •aııtaıile Habeıis- desindeki 883 namarah evi· beşyüz lira kıymetinde 23 Akkor ve kısmı adli baıkanı ---- .................... _____ _ 
B• I b aded altın bilezik, birisi el· Hulüıi Akgilmüı, bu iıle 

tordE 
ır sduaee ncev'ain ka• mas, ikisi yakut taıh llç bizzat meıguloluyorlar.Hır· 

yüzük, yüz yirmi lira kıyme· ıızların bugiln - yarın yaka· 
tinde ikiıer pırlanta taıh bir lanması kuvvetle muhtemel· 
çift küpe ve bir altın ceb dir . 

111~aradaki diyevi 
h gtltere,diğer hükUmetlerle birlikte 
&rb 
1 •n önone geçmeğe çalışacakmış! 

dt'~dt''buı 11 (Ô 1) - L • •il h ze en _ 
l.arilt •ber veriliyor: 

~- li,~re. hükumetinin, ltal· 
.'" dök~l••tan ihtilifının, 

'
1 İçi._ b~laıeden halledilme· 
~- llıG ır kere daha Roma
'~t ttcııt d 

' taı b· e erek tevas· 
~e e ınd b 
... ıııu,, e ulunacağı ve 
"lt-. caatı b' 
~ ''e b' ır ıonuç ver-
" 'b•tiatır daha ltalya -.. ,.. •n .. 
tı bild· . ~ııne karıımıya· 
Lo,d ırılıyor. 

l~e1a A.,., ıo (A.A) - M. 
•b r'\'•aı K ~t ~raı •• 1 amarasında 

1, ti1a, ita~ avlardan M.Man· 

1.ord Ederı 
, •ııı•a:lı" Yan • Habeı an
ııı~'liaıe 11 hakkındaki bir 

1ttir ~~evab vererek de· ğer hilkQmetlerle birlikte: 
...... ı. 

~ ~t .. lt.ıy 
ı 'd·taıı')•ca" •nın ıavaıa baı 

l)o"-111 11111 kuvvetle ilmit 
· HiikGmetimiz, di-

anlaıamamazlağın çaresını 

araçlarla kotarılmasını sağ· 
lamak için uğraıılarına de· 
vam etmek döleniadedir." 

...... .. . .. .. 
Haftada nç saat fazla çalışılacak 

Cumartesi yevmi-
yesi tam verilecek 

~~~--------~~-
Bakanlar kurulunun verdiği karar 

ı·esmi gazeterle ·çıkacak 
Ankara (Hususi) - , Ulusal bir karar verilmesi Ekonomi 

bayram ve genel azat kanu· Bakanlığınca Baıbakanlıktan 
nunun yeritilmesi dolayısile istenilmişti. 
iş sahiplerinin iıçilere yarım Mes'ele. Bakanlar kurulu· 
gündelik vermek istemeleri nun son toplantısında göril· 
hoşnutsuzluğa yol açmıı ol· şülmüı ve iı kanununun çık· 
doğundan, Cumartesi günleri masını bekliyerek hafta azat& 
öğleye kadar çalııan işçilere kanununun devlet ve devle
tam gündelik verileceği bak· tin olan kurumlarda ıöyJe 
kında kanunda bir madde yeritilmesi kararlatbnlmııbr 
bulunmamakta iıe de, kaou· " Devlet mllesseıelerinde 
nun gayesi bu olmadığı gibi çahpn daimi ve meslek edin· 
kendileri istedikleri halde miı iıçiler dahi Cumartesi 
Cumartesi günleri öğleden güaU saat 13 ten itibaren 
sonra çahımıyan itçilerin ge· tatil ederler. Cumarteıi gOnü 
lirlerini azaltmakta dofru ol- için ltendilerine tam yevmiye 
madığından, mea' elenin göz· verilir ve bunu telifi için 
den ıeçirilip bu İf tlzeriade -Devamı 4 üncü Sahifede-

Dikmen deresinin mecrası değiştiriliyor 

Ankara'da yağan 
son yağmurlar 

iç ve ekonomi bakanlığında arşivler 
ıslandı. Caddeler su altında kaldı 

A.nkara'da ,yeni ~ şehirden bir gorunı7ş 

Ankara 10 (A.A) - Dün de sular girmiıtir. Gereken 
akşamdan beri Ankaraya tetbirler alınmış, itfaiye su
fasılalarla düımekte olan ları boşaltmııtır. 
yağmur, öğleyin Çankaya ve Dikmen deresinin mecra-
Dikmen tepelerine yarım sa- sının değiıtirilerek Y eneıebri 
at kadar bora halinde ve bu gibi su hücumlarından 

aağnaklı olarak inmiı ve bu· kurtarmak için esasen hazır
ralardan dökülen sular iç ve lanmıı bulunan projenin be
ekonomi bakanlıklarının av· men tatbiki için baynıdırlık 
lularını doldurduktan sonra bakanlıj'ınca emir verilmiıtir. 
kısmen mahzenlere de sıza· • • 
rak bazı eski arıivleri ıslat-

IDlftır. , 
iş bankası 

Sular Yeni tehrin büyllk Merkezde bir şube 
caddesini de kapadıktan ıon· 
ra Kızılayın bahçesine hü
cum etmiı, çiçekleri çokça 
zedelemiı ve mahzeninde de 
bir az zarar yapmııtır. Bazı 
hususi evlerin mahzenlerine 

Barış Sever 

açıyor 

Ankara 11 (Husuıi) - lı 
bankası Y enişehirde Atatllrk 
bulvarı üzerinde bir ıube 
açacakbr. 

Avrupa'nın Aynası! 

Devletler murahhoılan, on beı Ağustosta loplanal'ak olan uluslar ıoı;. 
yetesinc bu ,ekildf' ittirlk ederek; Afrika da hantı t~rnin ctmcğe çalı§a• 
caklad 



~ahlf 2 (UlaaalBl_rJ_Jk~) ______________ _ 

ltalyada hummalı bir faaliyet var 

ltalya rafı siı ldi bir 
' 

ı 

ar andırıyor 
Bir yabancı, 

aksi 
.ta iyada lıer gördüğünil tahkik edemez, 
taktirde huduttan dışarı atılır 

Roma Italyanın her 
hangi bir limanına uğrarsa
nız uğrayınız, karaya ayak 
basar basmaz, göreceksin ki 
manzara, Italyanın, bir harp 
halinde bulunduğu kanaatını 
vermekten hali kalamaz. 

Caddelerde askeri bir 
kaynaşma, Jimanlarda sıra
lanmış vapurların vinçleri 
mütemadiyen mühimmat san
dıkları çekiyor. Her tarafta 
bir telaş göze çarpıyor. 

Halk; gazete idarehaneJe-

rinin önünde sık sık toplan
makta ve askeri tebliğ inti· 
şar edip etmediğini anlamak 
için gazeteleri kapışmakta
dır. 

Romada, Milanoda, Torino
da, Napolide ve ltalyanın 

diğer büyük şehirlerinde as
kerlerle dolu kamyonlardan 
müruru ubur adeta inkıtaa 

uğrayor. Bu şehirlerde bulu· 
nan yabancılar, sükuti olmak 
ve her gördüklerinin iç yü
zünü tahkik etmekten uzak 

----r--• ...... ~-------
Frank sabit kalıyor 

Arsıulusal para stabili
zasyonu yaratılınalıdır -----Geniş nıikyasta enıtea mübadelesi 

akınları için hu esas şarttır 
Yazan: } ... ransa l\laliye ~azırı 

Fransız frangının devaluas
yon harbinden muzaffer çı
kacağına ben hiçbir zaman 
ıüphe etmemiştim. Bu mu· 
zafferiyet işlerin mantıki ica· 
bındandır. Umumi bir Stabi
Jizasyonun istikrarı kaybol
muş paralarını tekrar altın 
esasına bağlıması lüzumu 
takdir edildiği bir zamanda 
bütün dünya Fransız frangı
nın istikrarile alakadar bu
lunuyor. Bu ahval ve şerait 
karşısında ben, arsıulusal 
spekülasyonun bilhassa şimdi 
Fransız frangını hedef ittihaz 
etmesine hayret ediyorum. 
Frangın dilşmesinden fay

dalanmak ümidini besliyenler 
biraz düşünecek olurlarsa bu 
hareketlerinin muvaffakiyet
sizliğe mahkum olduğunu ve 
bizim bu gün dünyanın en 
sağlam bir parası olan fran
gı büyük bir zahmet çek
meksizin her harekete karşı 
müdafaa edebileceğimizi ken
di kendilerine itiraf etmeğe 
mecburdurlar. 

Fransa enfilasyonun akı
betlerinden çok zarar gör
müş olduğundan artık bir 
daha parasını kaybetmek 
hatasına düşemez. Dünya 
bu basit hakikati daima göz. 
önünde bulundurmalı ve ken
diııi artık kat'i surette onun 
icaplarına uydurmalıdır. Eğer 
meş'um bir kontenjan politi
kası stabilizasyonu geciktir
memiş olsaydı arsıulusal 
emtea mübadelesi fiatların 
az çok olması sayesinde şim
di yeni bir hız ve inkişaf 
bulmuş olurdu. Ben bir vn• 
kitler senato kürsiisündeFran· 
sız fiatları ile cihan piyasa fi
atları arasındaki çok tehlikeli 
ve ekonomi için zararlı far
kın - ancak biz frangı enerji 
ile müdafaa etmek ve onun 
devam ve istikrarı hakkında 
dünyanın herhangi bir şüp
hesine meydan vermem \: k 
cesaretini gösterdiğimiz tak
dirde - izale edilebileceğini 
ı6ylemittim. Son yılların in
kitah ıöz ÖDÜiie getirilme-

:Uarcel Hcgoier 
lidir. Enflasyonu hummalı bir 
faaliyet ve kazançlarda nor· 
malin üstünde bir kolaylık 
devrui takib etmişti. Ecne
biler Fransa piyasasını istila 
ederek her şeyi satın almış
lardı. Hatta bu meyanda, 
maalesef, bizim eski san'at 
eserlerimizi ve resimlerimizi 
de elimizden almışlardı. 

Bir zaman olmuştu ki, lngi
liz lirası 240 frank tutuyordu. 
Fakat devaluasyonu tatbik 
eden her memlekette vaki 
olduğu gibi fiatlarımız ya
vaş yavaş yükseldi. Dünya 
piyasa fiatları ile aramızdaki 
farklar daima azalmağa baş
ladı ve nihayet büsbütün 
kayboldu. Sonra da maküs 
garip ve acayip bir bal vaki 
oldu. Bugün cihanı boğan 
ve tarihte emsali bulunmıyan 
ekonomi buhranı ve yüksek 
harp masraflarının tahmil et· 
tiği yükler lngiltere ve A
merikayı şaşırtarak içinde 
bulundukları bu ekonomik 
sıkıntıdan kurtulmak ümidile 
dcvaluasyonda bir çare ara
mağa saptırdı. Bu suretle 
her iki memlekette piyasa 

1 fiatlnrı" birdenbire bizimki
lerin altına düştü. 

Fransız emteasınıo dünya
nın büyük bir kısmına ihra
cı imkancız bir hale girdi ve 
buhran H zde şiddetlendi. 
Yavaş yavaş fiatler diğer 

memleketlerde yükselmiye 
başladı. Bu hal, aynen bizde 
enflasyondan sonra vaki ol
duğu gibi cereyan etti. Ayni 
zamanda fiat endeksi bizde 
düşmeğe başladı. Bu gün 
Fransız ve ecnebi fiatleri a
rasındaki fark yüzde 9 ya
hut yüzde 10 dan fazla de
ğildir. 

Bununla beraber bu fark 
her gün daha ziyade azal
mak temayulündedir. Eğer 
ecnebi paraları istikrar 
bulmaz.sa o takdirde bizim 
fiatlarımızm cihan piyasa 
fiatlarına indiği ve hatta 
onların seviyesinin altına 

-Devamı 4 üncü Sahifede-

bulunmak mecburiyetinde
dirler. Aksi takdirde derhal 
ltalyan topraklarından atılır· 
lar. Nitekim, Amerika, Fransa 
ve lngiltere matbuatını tem
sil eden bazı gazeteciler, 
ltalya matbuat bürosunun 
verdiği haberlerden başka 
kendi müşahedelerini de ilave 

ederek gazetelerine telgraf 
çekmek istediklerinden he
men hudut haricine atılmış
lardır . 
Romanın en büyük cad

delerinde" Ha beşistandan in
tikam alcağız,, yaftaları, bil
hassa göze çarpmaktadır. 
Umumi savaşta olduğu gibi 
yakan şehirlerden hergün 
aıkerle dolu olan trenler, 
bir-birini takib ederek Ro
maya gelmekte ve derhal 
sevkiyat mmtakalarına gön
derilmektedirler. 
Doğu Af rikasıoa açılan 

seferin, son derece önemli 
bir mahiyeti haiz bulunduğu 
ve Duçenin şahsı için oldu
ğu kadar, ltalyanıo mukad
deratiJe de şiddetle alakadar 
bir durum aldığı kanaatı çok 
kuvvetlidir. 

Italya'nın doğu Afrika'sına 
başladığı sevkiyat, son gün· 
lerde bir kat daha sıklaş
mıştır. Alakadarlar, bu sevki· 
yatın Ağustosa kadar ta
mamlanmış bulunacağını söy
lüyorlar. 

öztilrkçe: 

Her gün 
Beş kelime yazıyoruz 

-48 -
1 - İhtikar - Vurgunculuk 

Muhtekir - Vurguncu 
Örnekler: 
1 -·Fransız hükümeti 
borsa Vurguncularına 
karşı sert davranıyor. 
2 - Yaşatık maddelerin· 
de Vurgunculuk en ağır 
suçlardan olmak lazım 

gelir. 
2 - Müsadere - Alanç 

Müsadere etmek - Alan
cetmek 
Örnekler: 
1 - Osmanlı inparator
luğunun son zamanları

na kadar Alanç usulü 
devam etti. 
2 - Kanun emretmeksi
zin kimsenin mah Alan
cedilemez. 

3 - Müsrif • Savurgan 
israf - Savurganlık 
Örnekler: 
1 - Savurganlığın sonu, 
avuç açmaktır 
2 - s~vurgan iki yaka
sını bir araya getiremez 

4 - Mülahaza - Düşün 
Ôriıek: Bu işte ne dü
şünde olduğunuzu söyle
mediniz 

s - Nosihat • Öğüt 
Nasib - Öğütçen 
Örnek: Ôğütçenler ça· 
buk baş ağrıtırlar. 

NOT: Gazetemize gönde

rilecek yazılarda bu kelime
lerin Osmanhcaları kullanıl

mamaıını rica ederiz. 

l~L~H~TTi~ 
EYYUBİ.~~' 

11 Temmuz~- 1935 
Tefrika No. 99 

Salaheddini Eyyuhi 
esir edilmiş ve de 

kralı • 
esır 

bir çadıra 
Bu, başından ağır surette 

yaralanan bir zahitti. Onu 
derhal tanıdı. En sevdiği, en 
güvendiği cengaverlerindendi. 

Kılıç, zırh, kalkan, mızrak, 
balta çarpışmaları, vurulan
ların feryatları, kaçanların 
haykırışları, koğalıyanların 
naraları!. 

Etrafını hiç görmeden, gi
diyordu. Hiçbir şey düşün

düğü yoktu. Düşünmesine 

almıştı, 

e:ötürülmüşlil 
(...J .... 

- Biz mi, biz Türk• 
rileriyiz azizim kral !. ~ 

01110 
- Ne olursanız de' 

bana, azizim, diye bit•P e 
mezsinizl Ben bir krablll~tı: 

Süv!'ri bir ·kabkah~ ~-eli 
- Öyle bir kral kı, fi~· 

b . . . d' ut'ıarı 
enım esırım ır, av ~ ti~' 

Bitkin bir hali vardı. Atın
dan yuvarlanmak üezreydi. 
Kılıcıyla, bir yeri gösterdi : 

- Bak Haşmetpenah !. işte 
o l.. Geliyor.. Kaçınız 1. 

Kral, başını geri çevirdi : 
Uzakta akşamın alaca ka

ranlığında Kraliçenin kaç1rıl · 
makta olduğunu gördü. Ya
nındakiler hiçbir şey söyle
miyorlardı. 

imkan da kalmamıştı. 

Sinirleri bozulmus, 
muştu. · 

içindedir. Ve eğer bır 1,.r 
kop· tiyan terbiyesi alaut 

0

01 
f 

dım, şimdi onun kaf~JI ,.i 
çurmak, benim için bır ~ 
yelik bir işti.. Fakat 0 dif 

Ne kadar gitti bilmiyor
du. Etrafında karaltılar vardı. 

Bu sırada yanı başında bir ben şimdi merhamet e ~,J-
ses duydu : rum. Hatti bununla da fi_. 

Atının başını kırdı. Yüzü 
sap - sarı, meyus, şaşkıo bir 
halde mahmuzlara dokundu 
ve ordusunu bırakarak kaç
mağa başladı . 

- Dostum Kral, sizi Ku- mıyarak, azizim, .~iy; ili' 
düs'e kadar mı teşyi edece· Gördünüz mü, lütufk ~ 
ğiz ? tenezzül gösteren, siı de 

Bu sesi tanımıyordu. Hiç niz, benim!.. doi"' 
h Ve atını krala duymamıştı. Acı bir isti za 

Elinden gelse kulaklarını ·ı d 1 .d. At . . sürdü: . ..JA 
ı e o u ı ı. ıoın gemını A . . G' dö Lozı07" 

tıkıyacaktı: . şiddetle çekti. Hayvan şaha - zızım 1 • 
sana kendimi tanıt•Y''°' &J-

kalkmıştı. Baktı : Erf'"' 
Bir yabancı. Bir düşman Ben Salaheddini dP 

Bu ne müthiş feryatlardı? 

Bulgaristan 
Bu sene neler ye· 

tiştirdi 

cengaver~ !. yim .. Türk askeri Salibe ol 
Kılıcını sıyırmıştı. Arka- Kralın elinden kıhcı d 

sından da gelenler vardı. Siz -dedi- siz!. d~ 
EtrRfına bir göz attı. Kimse Evet, ben, Salibed"" 

Bulgar başvekili M. Toşef 
bu senenin mahsulü hakkın
da şunları söylemiştir: 

kalmamıştı. Dehşetle irkildi. oı »-. 
- Mahvoldum !. Eyyubi! Ve siz, zaı:P• ,;Je'~ 
Diye mırıldandı. 

kesilmişti: 

Sap sarı lince tarafımdan saJıve fi~· 
olan kıymetli bir ı;piı• _ _., 

" Jıu seneki zahire rekol
temizin 1,450,000 ton olaca
ğı katiyetle tahmin edilmek
tedir. Bu yekunun 220,000 
tonu çavdar, 85,000 tonu 
karışıktır. 

- Kimsiniz? 

Karşısındaki süvari, likay
dane cevab verdi: 

~alılık motör 

dıtl"" 
sınız. Buyurunuz, ça ~ 

gidelim, sonra size •1rı 
çadır tahsis edilir. bl ~ 

Bu senenin rekoltesi, en 
iyi mahsul aldığımız 1933 
senesinin rekoltesine 1'-enze
mektedir. 1933 senesinde ise 
ihtiyaçtan 100,000 ton fazla 
mahsulümilz olmuştur.,, 

Ve Saliheddini Eyyu t1;J 
nu söyler söylemez: ·~ 

12 beygir kuvetinde (Dizel) başını geri çevird•· tı ~ 
henüz kımıldamaı:Plf ıJ" 

markalı az kullanılmış bir 

motör satılıktır. Taliplerin 
dört tarafın Türk ıli''' 
ile sarıldığını gördO. ""' 

idarehanemize müracaatları inanamıyordu. H•'11 

ilin olunur. sığdıramıyordu. dıf 

lzmir Milli Emlak MüdilrlOğünden: 
Lira 

Mağlüp olmak şöyle Jl6' 
sun, eıir de düşmnıtii· 1ı,I'' 
onu, bizzat hası:PI r' ~ 

Kareıyıka ılaybey meydan ııok.ağındı 128 metre murabbaı mıştı. Kraliçe ne 0 111 d': 
33 No. h arsa. 32 Sağındaki süvariye 50' 

0 
dl 

Kareıyaka alaybey milliyet sokağındı 
2 eski 8 yeni tej numaralı area. 

58 metre murıbbaa - Kraliçe nerede, 

17 40 esir düştü mii ? ,ıa ~ 
Seydtköy çay mahallesinde 1267,97 melre murabbaı 
bH4 numaralı area. 25:3 60 

- Evet Haşı:P~t~e;,f!: 
Seydlköy atıf sokağındı 578,81 metre murabbaı 
maralı mjoterek kuyulu arsa. 

Kral, hayret ıçıo. dJ 
bili nn- Kraliçenin esir dütllle.~~rioİ" 

l l5 80 fakat Türk süvar• 0,ıf Buca aoığı mahalle göl sokağında 239,4.4 metre mo· 
rabbaı arsa. 
Burnna dede sokağında 134,34 metre murabbaı 41 

60 

numaralı muşterek kuyuln araa. 53 70 
Yukarıda yazılı arsaların bedelleri peşin para ile ödenmek 

6zere mQlkiyetlerl 18,7,935 pereembe güniln saat 15 te ihale 
edilmek Qzere m6zayedeye konulmuştur. Taliplerin o Hatte 
Milli EmlAk mQdQrlüğüode milteeekkil ıatıf komisyonuna müra· 
caatları. 1979 

lzmir Milli Emlak mndürlüğüoden: 
Darağaç tramvay C. 41 No. lu arsadan müfrez 
318,25 metre murabbaı arsa. 
Darağaç tramvay C. 41 No. lu arsadan müfrez 
281,25 metre murabbaı arsa. 

Lira 
412 80 
281 25 

Darağaç tramvay caddesinde 41 No. lu arsadan 145 60 
müfrez 145,56 metre murabbaı arsa. 

Yukarıda yazılı arsaların mülkiyetleri peşin para ile öden 
mek üzere 22-7-935 Pazartesi günü saat 15 te ihale edil
m ~k üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin o saatta 
milli Emlak müdürlüğüne müracaatları. 2031 

lzmir defterdarlığından: 
lssısıoın vergi borcundan ötürü tahsili emval yasasına 

göre haczedilen odun l<apu mahallesinde uzun yol cadde
sinde kain eski 7 yeni 11 eski 2 yeni 2 sayılı maa dükkan 
ve hane tarihi ilindan itibaren yirmi bir gün müddetle 
satılığa çıkarıldığından pey sürmek iıtiyenlerin defterdarlık 
tabıilit kalemine gelmeleri. 8-11-16-20 2027 

Türk kahramanlarıoıD 
keti onu şaşırtmıştı. 1 b•·· - Nerededir ace ,,.,, 

- A rk<J$1 va;/ 

Cdndelik siyasal gsıete {)il"' 
Sahibi: Haydar RüŞdiJ 

Neşriyat müdürü: 
Hamdi ıvazns' 
Telefon: 2776 i~ 

Adres : 1z111ir 
Beyler sokaiı 

Abone şartları : 
. li-" 700 kurut sene lı 

400 .. altı •Y'b 

ilan şarıl~~ 
Resmi ilanlar i.çıP ~~ 
Maarif cemiyet• t JJ' 

bürosuna müraca• 

melidir. idr 
Hususi ilialar : ,Jı! Jl 

hanede kararlaıtı po~ 
Baaıldıtı yer :AN1. 
matbaa11 
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1 Urk Hava Kurumu vv. F. u. Va11 

1 Büyük Piya·ngosu - Der ~ee 
1 Ş· = & Co. 

•rtıdiye Kadar Binlerce Kişiyi : oEuTsCHE LEVANTE LıNIE 
1 Zengin etmiştir. . ~ "VVINFRIED il vapuru 8 

l
§l 9 ~ temmuzda bekleniyor, 11 

•Ctı tertip 3.cfl. keşide 11 1'emmuzdadır§ temmuza kadar Anvers, Ro-
Bn - ter dam, Hamburg ve Bremen 

i§ Yflk ikramiye: 50,000 Liradnl için yük .ı.caktır. 1 >\ § " ALIMNU\ " vapuru 20 
~ ._..Yrıca: 20,000, 12,000, 10,000 lira ik· § temmuzda bekleniyor, Ham-

~ -..:>'elerle(20,000) liralık mOklltat vardır. § burg, Anvera ve Bremenden 

llıllff llflflHllllHllllllllllllllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111, J 6~ :s~ ;~ak~ı~ ARI EN L1 · 

il 1 NES L TD - LIVERPUL 
lllnza Rtıstem fotoğrafhane ve '"DROMORE " vapuru 14 

,,fotogrw af malzeme magw azası temmuzda bekleniyor, An-
q, vers ve Liverpoldae yllk çı-

f~' Rtı&ıem beyin foıograj1ıanesi, lrmirde en iyi karıp Burgas, Varna, Köı-
~l ~knıelcle ~iihret blf/,an bir smı'aı ocagıdır. En tence, Galaç ve Braila li-
''Pelenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· manlarma yük alacaktır. 
lf~en&nun kalmışlardır. 1,, d Raaıem beyin, foıoğraj f1W'1-emesi saıa11 ma· SERViCE DIRECT 

la_: ~iı• ınuhıerem ma~ıerilerinin ince :evkleriue gDre DANUBIA'N 
da,., ili,. mallan, foıograı makinelerim bulundurmakta· TUNA HATTI 
~ aıyareı her şeyi ispata kafidir. 

• ~turak caddesi, Refik 
"DUNA,, v ıpuru balen li-

manımızda olup Budapeıte, 

Olivier ve şOrekô· Fratelli Sperco Vapur Acentası 
L• •t t ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

Si lWI e vapur " SATURNUS ,, vapuru elyevm limanımızda olup 4 tem· 

acentaSI muzda Anvera, Rotterdam, Amsterdam v~ Hamburg liman· 
ları için yük alacaktır. 

Cendeli Han. Birinci kor
don. Tel . 2443 
General Steam Navigation 

Go Ltd. 
'"PETREL" vapuru 8 tem· 

muzda Londra için yükleye· 
cektir. 

Ellerman Linyn Ltd . 

'"RUNU,, vapuru 12 tem· 
muzda Londra, Hull ve An

versten gelip tahhyede bu· 

lunacak ve ayni zamanda 

Hull için yük alacaktlr. 

" DRAKO " vapuru 29 
temmuzda Hull, Anvers ve 
Londradan gelip tahliyede 

bulunacak ve ayni zamanda 

Londra ve Hull için yük 

alacaktır. 

Doyçe Levante Liniye 

" ANGORA" vapuru 12 
temmuzda Hamburg. Bre

men ve Anversten gelip tah· 
liyede bulunacaktır. 

Not; Vu.rut tarihleri ve 

vapurların isimleri üzerine 

değişikliklerden mes'uliyet 

kabul edilmez . 

Kitaplannıza GOzel Bir 

Cilt, Habralannıza Şık 

Bir AlbOm, Ve sair 

Cilt işleri Yaptır· 
mak isterseniz: 

* YEN1 KAVAFLAR • 
Çarşısında 34 Numarada 

· - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayınız. 

" HERMES " vapuru 10 temmuzda gelip yükünü boıalt· 
tıktan sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına hareket 
edecektir. 

" ORESTES " vapuru 13 temmuzdan 18 temmuza kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yük alacaktır. • 

SVENSKA ORİENT LINIEN 
" SMALAND " motörü 7 temmuzda Hamburg, Copen· 

hagen, Danbıg, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskandinavya 

limanlarına hareket edecektir. 
" VASALAND ,, motörü 18 temmuzda Rotercbm, Ham

burgn, Copenhage, Dantzıg, Gdynia, Göteburg, Oslo ve la· 
kandinavya limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akde:ııiı için ayda bir muntazam sefer 

" PFLEŞ " vapuru 14 temmuzda gelip 15 temmuzda 
Malta, Marsilya, ve Barselon için yük alacaktır. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
NATIONAL NAVIGATION CO. OF GRECE 
lzmir Nevyork arasında aylık mııntazam sefer 

" RINOS 11 vapuru 21 temmuzda lzmirden doğru Nevyork 
için yük alacaktır. 

Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes•uliyet kabul etmez. _ 

Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

şirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 

edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

Taze temiz ucuz 
ila~ 

Her türlü tuvalet çeşitleri 

IIamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Raşturak No: 37 

-------------111!1 =---
ı~ııı 1111111111111111!1il11il1111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

laka (Okamentol) =ı • • İ = 
ôksllrflk ~ckerle- ~ ı= zmır yun mensuca )~ 
:'.. ıecrnbe e.1; ~ !~Türk Anonim şirketil 

~ ı- · -

Ve Pllrjen ~abapın 

en Ostftn bir mlls· 

bil şekeri olduğu· 
Kuvvetli mOshil 

.. "' 1 Bu mftessese, iki yilz bin lira sermaye ile ~ 
CQ ı= teşekkfll· etmiş ve Di Ory en tal Karpet Maun-~ 
~ ;;; fakçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ 
> = lz~irdt. Halkapınardaki kumaş fabrikasını sabo § 

= almıştır. :Fabrika bOUln teşkilAt ve tesisat ve mQs- § 
Q ~ tahdimini ile eskisi gibi 1 kAnonusani 1935 ta• § 
~ , _ rihinden itibaren yeni şirket tarafından işletil· § >.. - mektedir. Her nevi yon iplikleri, kumaş, batta• § 
~ niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa· § 
~ _ Iine faikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmittir. § 
~ _ Bu mamulat P~temalcılar başında eski Orozdibak § 

- ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- §§ 
_ rika içinde yapılmaktadır. § = Posta kutusu: 127 § 
= Telgraf adresi: İzmir~--Alsancak § - - == = Telefon oumarası 2432 ve 3564 = 
•.ıııııııııııı11111111111111111111•_ııııunınııım11111111nınm11111111111111111111111111111L1 nu unutmayınız. 

istiyenler Şahap 

Sıhhat sllrgOn >.. 
haplarını Maruf r C'O 
ecza depolarından ':f1 
ve eczanelerden 

·-Sümer Bank--1 
Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

F esane kumaşları 

Beykoz kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerlJ mallar pazar1 
lzmir şubesinde bulursunuz 



11 Temmuz 9SS (Olual BlrUk) 

--------------------

y .;nanistan-OzOm mflstahsilleri, her sene olduğu gibi bu sene de harekete geldiler 

Yunanistan üzümleri için dış piyasa-

Yol vergisi 
Tahsilata haşlandı 

·~ 
Bir maç dah• 
lstanbul - Bura~•. ~ 

nan Atina mubtelıb P. !!. 
Şehrimiz 6ıel hei•blar direk 1 bt liti r 

günü stanbul :nu e 
törG Adil; yeni yıl 101 vergisi bir maç daha yapaca~'~ 
ıabıkkubtının t•hılltne önemle ~ 

b•ıılınm•ıını blltGn vergi tıh•ll dı iyi ç•hoılır•k yol ' t' 

ıobelerlne emreımi ,tlr. Vergl t•hellAtı önemle y•pıllll'~. 
tahıllltanı y6belten memurlar (İdarenin) bütOn borçlıtı 6 ~ 
takdir edllecektlr. 9:1 4: yıhndı mlotl. Böylece öden111lı bit 
Defterdar Kenan Yılmaz ve borçlaran tutarı dörtyO• r(Iİ 

1 d • t d h • ı ran ıy or bukok folerl dtrektörd Fuad lirayı yılundır. Yol ,e ..... ar a yen ı e ı r er a !::~::::·~.!~\!:;~~~: :::. :~·:;~ ... ··~~; 
1
.:!:m;.; ,,., 

B 21 in·d~ Atina'da* hnynk bir topl~ntı ya(,ıiacak, reka'bet esasları beı•b .. dlrektörlBklerl umon•D· ,u ..... bıolınm•ehr. ~ 
U ayın Kemalpap sulh bakimlijjin· ne anbar kavak m•• ;;,,.. 

konuşulacaktır. Toplantıda valiler de hazır bulunacaklardır den: 151 .. 152 no doğusu bac•ocl,.. 
Bu Yulcarı kızılcahdan olup batısı Mehmet ağa 1 t' 

lstanbul, 11 ( Özel) - Atinadan haber veriliyor : 
Bu ayın 21 inci gO.nll bntnn Yunanistan nznm 

mftstab~illeri, istihsal bôlgelerioio valileri de davetli 

rinde uzun uzadıya mO.zakeratta bulunacaklardır. lzmirde oturan ve orada ölen Emin ağa poyrazı E111i• ~ 
toplantıda, Girid, Korent ve Patras bölgelerinden baş· ve terekesine lzmir ıulb bu· ile çevrili 10109 M. M. S Jit' 

oldukları halde hnynk bir toplantı . yapacaklar ve bu 
sene Yunan QzOmlerioin dış piyasalara ne surt>tle 

ka 14 mıotaka QzGmcO.leri de hazır bulunacaklardır. kuk hakimliği ahkimı şahsi- heyeti umumiyesi t92 ~ 
Ye kısmından el konulan ve değerinde olup iıbu elll~. Yunan mftstabsillerinin, yapacakları bu toplantıya 

1 1
11•· 

terekesinin tasfiyesine karar gayrimenkule satı a°: 0-
arzedileceğini tesbit edecekler ve rekabet esasları llze- ôoem verilmektedir. 

Tecim erler 
Ankara'da toplana· 

caklar 400 
Amerika'da grev Türk - Macar 

Kleriog andlaşması 
feshedildi 

Ankara - Ağustosta bu- • • 

hin amele 
ter kettiler 

Ankara 10 (A.A) - Türk 
ofis başkanlığından: rada toplanacak olan kong- J S J 

reye lzmir tecimt:rleri de ' 18 Nisan 1934 tarihli Tiirk 
Macar tecim anlaımasi ile bu 
anlaımanın devamı müdde· 
tince uzatılmıt bulunan 1 A· 
ğuıtoa 1933 tarihli klering 
anlaımaıı 31 Temmuz 1935 
te meriyetten çıkmak Ozere 
feshedilmiıtir. Yeni anlatma 
için müzakerelere baılanmak 
üzeredir. 

çairılacak ve ıtandardiıaı- • • 

yon me'elesi konuıulacaktır. Patronlar, amelenin mesai ve Ocret 
Haf tada Dç saat fazla h kk d k. . ki . . dd 

11
•1 1 l k a ıo a ı ıste erını re e ı er ça ışı aca 

Ba,tarafı 1 inci sahijede -
müessese tarafından haftanın 
diğer günlerine 3 saat tevzi 
olunur. Fabrikalarda ve mü· 
esseselerde, günlük itler için 
gün içinde ve haftalık iıler 
için hafta içinde çalıtılamıyan 
saatlere kartı ücret verilmez,, 

Bu karar yakında resmi ga· 
zetede çıkacaktır. 

lhrahim Bora 
Devlet demiryolları 

genel direktörD An· 
kara'ya döndft 

Bfr maddettenberl tehrlmfs· 
de bulunan •e A1dın demir· 
yollarının Devlet demlrrollarına 
gecnaeıl mClnaıebetfle batta bat· 
tanbaoa teftlt ederek yeni ya 
pıtacak teelaat n aalre hakkın· 

da tetkikler y•pan De•let de· 
mlryolları genel dlrekt6rft lb· 
rahim Kemal Bora; yanında 

bulanan fen kurulu Clyelert ile 
birlikte din eabah Afyon tre· 
aile Ankan'ya dnnmGotClr. Ay· 
dın demlryolları Dnlet demir 
yollarına geçmekle gerek halk 
taııma Clcreılerlade, gerek isim 
tat•ma tarifelerinde yakında 

ônemli indirimler yapılacaktır. 

İleride De•let demlryolları aaa 
batlanada lollyen b6y6k n 
gGsel ngonlann ıf mdl geçme· 
mekte oldağo bGy6k Aılılye 

t6neli dGşGnCllecek •e fen ka· 
rnlunca kararlıttınlacak te· 
kilde bo ngonların da ltllye 
blleceğl teıleat yıpılank De•let 
demlryolları ıeklzlncl lıletme 

dlrektörlGğd battı; bir seyahat 
hıttı balloe ~etfrllecektir. 

Seferihisar 
Y nlundaki cinayet 
Seferihisar lzmlr 008-'SI ize 

rinde bir cloay"t olmuıtur. 

Seferlhlaar'ıa Turablye mıhal 

leeladen Mebmed oğla yirmi 
yıılarında Ali; Seferlhlııar'a 

onyedl kilometre uzakta İzmir 
eoıetl kenarındaki bir hendek 
içinde tabanca karıonlle baoın · 

dan ıgır ıoretae yaralı olarak 
buluamattur. 

Ali iki gln e'' el ka1ab 
Vıbl•'I• iki ••l•nnı lımir'e 

lstanbul 11 (Özel) - Nev· 
yorktan haber veriliyor : 

elesiade yeni metalibat ser· 
detmiıtir. Patronlar, ileri sil· 
rlllen iıtekleri kabul etme· Maden amelesi ile Patron· 

lar arasındaki kontratların 
bitmesi milnaıebetile amele, diklerinden, 400 bin amele 
meıai saatleri ve llcret mes' - grev ilin etmiıtir. ............ 

Naci Atina'ya gitti 

Tecim 

Sof ya valisi 
Tevkil edildi 

lstanbul - Sofyadan bil· 
ditiliyor : Toıef kabinesini 
devirmek iıtiyen bir komplo 
keıfedilmiı ve Sofya valisi 

h • t ı t • ld miralay Karakolaf tevkif 
ır op an } yapı } edilmiıtir. Komploya dahil bir 

- çok kimseler yakalanmııt!r· 
-==-~--.-..~~--~~ 

Yunanistan'la iş yapan tecimerlerİ· Atatork Yalovada 
. . I . . ·ıd• d•J lstanbul - Atatiirk Yalo· 

mız, ıstek erını hı ır 1 er vayı ıereflendirmiılerdir. 
Atlna alete kommenlyallmt. nımeıın,, göre yomurtalır kil· Frank sabit kalıyor 

Naci dan ıabah İzmir npora çClk kaealarda lbrac edilmek· - Ba,ıwafı 2 inci sahifede
lle lıtanbul'dan tehrlmls gelmlt tedlr. Halbuki bundan fazla dilttiliü biran gelecektir. 
n aktam beri ayni nparla gClmrlk reamt alınmaktadır. Şüphesizdir ki biz bu hali 
Pire'ye gltmlttlr. Naci; Atla•· DIAer bir meı'ele de hay· arıu etmeyiz. Eier dünyanın 
dakt itine bathyacaktır. na ihracatı ha~kıncladır •e içine d&ım&t oldup ve ih· 

Alete kommenlyal, tehrlmls· ônemlldlr. YugotlHya'dan Ya· tiliçlarla kıvrandığı mllthiı 
naalltaa'a g6adertlea bıyık buhrandan kurtanlması il· de balundup ıırada Y uaulı· 

1 1 rt 1 bat bay•anlardan 200, TClrld· zım aeliyoru bllyük mali tab'la it yapan tec mer e m 'd d rtl L- ı d • 
ye en gGn e ea .... ynn ar aa devletlerı'n umumAı bı'r stabı' • zln dileklerini te1blt lçtn ken- b k 
lee 400 dn mi gClmrQ rea· lizaıyon i,.in derhal .ıür'atti dllerlnl tecim oda11na çaAırmıt mi ahnmaktadır. 1' 

n ozan uadı•a •ôrltmlotlr. bir anlaıma yapmaları liizum 
J e haynn lhncahmıı ha yazden k 

Yunanlıtan'a kambiyo direk· ve zarureti her eı için •ti· 
Yuaanlıtan'cla m6blm rekabet 

tGrlaacmın malt\mab dıııada kirdır. Biz ıuna inanıyoruz 
e kutıtında bnlunnyor. b h f 

gGoderllea Tark pua11adan n Tecimeıler; Yuaanlııanla te· ki u edefe ulaımak ran· 
bHı teclmerlerfn yaptıkları cim anlatmı1mııda bo noktalı· gın kıymetinin sabit oluıu 
lolerdea de babeedilmlt, Yana· rtn nll.rı dikkate alıamuını ile kolaylaıır. Yoksa birçok 
nlıtan'a yumurta ihracı lçla dllemfılerdlr. Aoglosakıon ekonomi naza
bOyGk Nndıklarda yumurta Toplantıda tebrlmlzde bo· riyatçılannın zan ve iddia 
gôoderllmeılac ma .. ade lıten · lonmakta olan Kara Tarkoflı ettikleri gibi gllçleımez. 
mtotlr. Yumurta lbrac nls•m dlrektör6 Naim de balunmuıtur. Ayrılmaz bir tarzda altına 

--------.._....• • • bağlı olan Fransız frangı 

Almanlar 
Ingilizleri atlattı mı ? 

lıtanbul - Londradan ge· 
len haberlere göre, Almanlar 

yiizde 35 yerine yüzde 50 
nisbetinde harp ıemisi yap
mağa baılamıtlardır. Bu ha
ber Londra'da bomba tesiri 
yapmııtır. 

getirmek Oıere yol• çıkmıotar. 

Kendlıinl yualayıaın kim 
oldoğo bellf değildir. 

Bidlıe Gıtrlne Seferlblıar 

mdddelumomfıf, jand1rmı ko 
mutanı derbıl vak'11 yerine 

giderek ıGı ıGyllyemlyecek •e 
kıpırdıyamıyacak derecede aıır 

Kralın büyük madeni kartılığı ue 
lngiliz lirası ve. doların sü· 
kiin noktalarını bulacakları 
bir zemin teıkil etmektedir. 
Fakat bizden mllmkün olmı
yan yeni bir devaluasyon 
beklenmemelidir. Arsıulusal 
para stabilizasyonu tesis 

KafaHını balta ile kese
ceğiz; diye bağırdılar 

lıtanbul - Atina'dan ha· 
ber veriliyor: Cumuriyet 
taraftarlığı büyilk bir miting 
yaparak, kral gelirse balta 
ile kafasını keseceğiz, diye 
bajırmıtlardır. 

yarılı olın AU'yl btr kamyo· 
netle Seferlhlıar'a götGrmftıleree 
de zavallı genç aldığı yıranın 

tewlrlle 6lmnttGr. Cinayetin 
kim tarafından yapıldığı benQı 

anlaıtlamamııtır. 

Tahkikata 6nemle denm 
edilmektedir. 

zamanı gelmiıtir. Memleket· 
ten memlekete genit mik· 
yaıta emtea mübadelesi 
akınlarının tekrar cereyanı 
için· bu arsıuluıal para ata· 

bilizaıyoıiu ilk ıarttır. Ve bunu 
biz arsıulusal spekülasyon 
alemine karıı açtığımız mü
cadelede kendimize nihai 
bir hedef ittihaz etmiş bu-
lunuyoruz. . 

Marcel Repier 

verilmit olan hacı Veli oğlu lin heyeti umumiyeıı 1 ,-· 
Eminin Kemalpaşa kazasının lira değerinde olup işb~ ,)' 
yukarı kızılca karyesinin ev· vali gayrimenkule 1z111ır .,s5 
rak gölü üzerinde Eylül 333 kimı şahsiyenin 21-S ili 
gün ve 5-6 sayılı lodosu bacı gün ve 104 sayıla ki~ 
Ömer, batısı Mehmet, poy· satılığa çıkarılmııtır. ... 
razı Emin ağa, lodosu Emin artırması 12-8-935 glll .... 
ağa ile çevrili 2757 M. M. müsadif Pazartesi giluD la" 
bağ (525) lira kıymetinde ve 11 de Kemalpaıa Sulb ,,. 
gene ayni mevkide ayni kuk hakimliği odaııad•-"' 
tarih ve 7-8 sayılı tapuda tılacaktır. Birinci artı~ 
tarla balen bağ doğusu bacı tahmin edilen d ·~ 
Ömer batısı Mehmet poyrazı yüzde 75 ini bulmaz•• ı; 
lsmail lodosu çay ile çevrili açık artırmaya çıkarıl~• 
551 M.M. bağın heyeti umu· tır ve ikinci açık 1 

; 

miyesi 1050 liraya ıub.at 328 ması 28-8-935 ıllnila• t tl 
gün 15·16 sayılı taılıca ye· ıadif çarfAmba ıünl ~.;.f 

de kemalpaıa ıulh ha ... ~ rinde doğusu istirati oğlu 1 
odasında yapılacaktır. 

kör paoayut vereıeleri batııı 1 • k d l 
erın yu arı a yazı ı '• -d 

rum elli ananust poyrazı Ali yilzde yedi buçuk pey •~ 
paıa lodosu Mehmet ile çev· veya banka mektubu d•lıi' 
rili 5744 M.M. bağa 400 lira ile artırmaya iıtirak ' ~ ·-
ve yine evran gölünde eylül lecekleri ve bu art~,...,. 
333 tarih ve 3·4 no glln do- tartnameıi herkeıia ı~r,, 
ğuıu Mehmet ağa veresesi mesi için mahkeme ~ 
ıln batııı biraderi Mehmet hanesine yirmi ıil• mi ~ 
poyrazı tarikiam lodosu to· aıılmııtır. Ve daha ~ 
pal Iımail ile çevrili 2 hektar malumat almak iıtiyeal•~ 
7570 M.M. bai 5250 lira de· malpaıa sulh bukuk ..,a; 
rununda kule ve teferruatı- meıinio 935· 70 ao. d ,, 
na 1250 liraki cema~ 6500 11na mllracaatları ıozulll;, 
lira deierinde olduğu ve yi- olunur. ~ 

lzmir vakıflar direktörloğoode: 
lcarei müecceleden tahakkuk etmiı olan 250 lira ~,, 

ruı borcunu buıllne kadar ödemiyea ve paraya çe•'~t tf 
.menkul e11aıı da olmadığı anlaıılaa Raıel·Aıele 11 t fi 
lancılarda 1·1 eski ve 3 yeni numaralı dllkklnıa ica''dJ 
mukataata vakfiyenin memurini vakfiyece tabıili bakkJJI ~ 
20 temmuz 330 ·tarihli kanun uyarınca haczine ye 7 .. 19'5 
ıına karar verilmiı oldupndan almak iıtiyenle~ia 25· k~ 
perıembe gllnii uat 14 de yllzde IS depozıto •

1111
,11" 

vakıflar direkt6rl11iihıdeki ıatıı komiıyonuaa I~ ,/ 
bildirilir. 11-15-19-23 ~ 


