
ltalya murahhasları, yeni te· 
tekkfll edecek olan uzlaş• 
btına komitesinde Fransa 
le logiltere'nin bulunmasına 
• • 
~raz etıniştir. 
........... ~'."-----------------------· 

e ULUSAL e 

lzmirde çıkar, aktamcı siyasal ıuetedir 

Ankara uçak alanında tec· 
rflbeler yapan bir Hol· 
landa tayyaresi baş aşağı 

inerken dftşmflş, pilotu ~ı. 
mfiştflr. 

Fiab (100) Para 

B~kan şerefine bir şölen verildi. 
Bııgün Cenevre'ye gidiyor 

samiınidir 

i 

lrmı dış bakanı Kazimi Ifon 

Ankara 5 (A.A) - Ce
nevreye fitmek üzere Tür
kiyeden ıeç'1elde olan Iran 
dıı itleri bakanı Kizımi Han 
bu sabahki T oros ekspresile 
Aakaraya ıelmiı ve durakta 
dıı iıleri bakanhtı ve Iran 
biyilk elçiliti, ileri ıelealer 
tarafaadaa karfllumıftır. 

Dıı iıleri bakanlatı genel 
sekreter vekili tarafından iğle 

llstii Iran dıt bakanı ıe· 
refine Anadolu kulllblinde 

işinde nazım olacak 

Celal Bay ar. /:::mir 'de iiziimciilerle konuşurken 
Ankara S (A.A) - lzmir· kalannın ittirakile yapılan kidenberi konulmuş teıbis· 

de üzüm liretmenlerile temas toplanbda böyle bir kurulun ten başka bir şey değildir. 
eden ekonomi bakanı Celil kurulmasına karar verilmiı- Bu dert kısa bir ifade ile 
Bayar, lizlim fiatlarında is- tir. Bu hususta Celil Bayar arz ve talep arasındaki mll
tikrarı ıajlamak ve normal kendisile görliıen bir mubar- vazenenin ara-sıra bozufma-
fiat aaptamak amacile ulusal ririmize aıağıdaki diyevi sıdır. Lnıumsuz piyaıa te-
bankaların iıtirakile bir for- vermiıtir: mevvilçlerini apekllllıyonu 
mili yapılmaıını tensip et• _ .. Oznm meı'elesini bn- ortadan kald1rmak ve arzı· 
mittir. tlln allkadarları dinlemek talep araıında normal bir 

Bufla Ziraat •• lı baa· ıaretile iaceledim. l)ert eı· mu•••••• karmak içi• gere· 

bir şölen verilmittir. 
Kizımi Han, bu aktamki 

Anadolu ekapresile lıtanbula 
gitmiı durakta ıellmlaDIDlf• 
tır. Komıu ve doıt memle· 
ketin dıı itleri bakanı lıtaa
bulda bir ınn kalacak •• 
yarın akıamki ekspreıleAv
rupaya fidecektir. 

Bulgar 
Komitecileri tes

lim oldular 
lstanbul 6 (Ôzel) - Bul

ıar komitecilerindea bir 
grub, Makedonya'da Yunaa 
topraklanna ıirerek ikind 
Yanan kolordusuna talim 
olmutlardır. Bulıarlardaa 
batka çoktanberi Yaıoala•· 
ya'cla takib olaaaa laayda 
(Rute Aacliçe) de Y-
lılara tealim olmut ye temlaat 
altına abnarak 1erbeıt bı· 
rakıldıktan ıonra ortadaa 
kaybolmuıtar. Yuaan iç it· 
leri bakanlıfa, bu ıekilde 
Yunaniıtaa'a giren Bulıar 
Ye Sırb komitecilerinin, bir 
maksadı mahsus bealedllde· 
rindea ıliphelenmektedir. 

Asi Arnavutlar 
Mahk6m Oldular 
lstanbal 6 (Ôzel) - Tiran· 

dan baber Yeriliyor: 
Arnavutluk iıyanına iftlrak 

edenlerden 11 kiti mlebbed 
kilrek ve 22 kiti de yirmi 
dokuzar yıl bapiı cenıına 
mabk6m edilmiılerdir. 

Şark 
Toınn rekoltesi 
Şark tütünleri bakkıada 

yapılan ıenel bir iıtatistike 

göre, bu yıl Yananistanıa 
tütlln rekolteıi 42 milyoa 
45 bin ve bizim rekolte 
<le 38 milyon 40 bin kilodur. 
Bulgaristanla beraber yakan 
ıark rekoltesinin, 100 • 110 
milyon kiJodan ibaret olduiu 
zannediliyor. 
r 
KORKMAZ JAN! 

Mitel Zevakonun 'aheeeri! 
YENl TEFRIKAMIZA PA· 

ZARERTESI GONO BAŞ· 
LIYORUZ. 

KORKMAZ JAN! 
Bu Tefrikayı her hal· 

ide okuyunuz! 
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Alaşehir icra dairesiden: 
Alacaklı : Tikveıli Rifat 

anası Mihriban 
Borçlu: Alaşehir Ilgın kö· 

yünden Arif oğlu Mehmet 
Borç mikdarı: 400 liradır. 

Borcun müstenidi: Alaıe· 

bir tapu memurluğunun Ki· 
nunusani 930tarih vel-92-16 
numaralı ipotek senedi. 

Satılığa çıkarılan gayri 

- Banyomu aldım ve es· di. Bunda haksızdı. Söyle- menkul 
kisi gibi çeşmeyi açık bırak- diği sözlerle benim de kal· 1 - Ilgın köyünde has 
tam. Odama giderken Nor- bimi kırdı. Buna rağmen, timarı kara kova mevkiinde 
manın kapısına yaklaştım ve benim iyliğim için çalıştığını Eylül 929 tarih ve 56 numa· 
bayonun serbest olduğunu bilyordum. Bu sebeple ken- ralı tapuya bağh ıarken, gar· 
dııardan haber verdim. Fa- disine kırılmadım, eskisi gi· ben sahibi senet tarlası şi
kat bu sefer de içerden hiç bi dostca ayrıldık. malen Haticeye satılan müf-' 
ses gelmedi, odama gidip Con Straun, mes'eleyi da- rez bağ cenuben kumandar 
silindikten sonra çeşmeyi ha iyi tenvir etmiı olmak oilu Emin ile mahdut ve 
kapatmağı düşündüm. Oda· için mecrayı değiştirdi ve: hududu hazırası tapu kaydı
dan çıktım. Koridordan dö- - Başka tilrlü yapalım, na uygun bilmesaha sekiz 
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dekar 243 metre seksen san· 
nünce, Normanın banyoya diln gece akşamdan itibaren tim olan ve bir dut ağacı 
girdiğini gördüm. ne yaptığınızı birer birer bulunan ve üç yeminli ehli 

- Ne yandan geldiğinin anlatınız. vukuf marifetile dört yüz: li· 
farkındamısınız? Norma, müteheyyiç bir k b 

H halde.
. ra ıymet içilen bağı 

- ayır, bununla beraber . 2 A · k 
d 

- Fakat • dedi • Madam - ynı arye ve mev-
o asından doğru bayoya gel· kide ayni tarih ve 57 numa· 
dl ... "nı· t h · d' B ı Honhard'ın ölüm il i,.in ben gı a mın e ıyorum. e - hiç b" b"I . T k·ı ralı tapuya bağlı şarkan pe· 
ki de ağlamıfb. Zira rah· Parıarva'neay ı mkıyorudm bık. rikli tarlası frgarbeo sahibi: 
metli Honbard, Normanın nın ar asın a e • .---- . . liyen Boni, Norma'nın söyle· • senet tarla•ı şımalea Hatıce-
Golterle evlenmesini hiç is· d"kle . . k .ye müfrez tarla cenuben ku· 
t 

• d ı rıne ınanıyor, ona ar•ı - · - .. . . 
emıyor u.. bı' h" . h t d y .. mandar oglu Emın ıle mah· 

C S.. t k d r ıssı mer ame uyu· -on "raun e rar sor u: yordu H 1 1• ö 1 • dut hududu bazırası tapuJ 
- Baıka bir ıey gördil· . e e nem ı g z erı, kd b'I h 

ipek gibi saçları, Boni üze· 'k~ydınka u7y6g5un t ı mesai a 
nilz veyahut iıittiniz mi, ma· . d b k . . ı ı e ar me re ge en 
dam Sarp? rın e aı a bar tesır yapı· ü · ı· hl" k f t yordu ve ç yemın ı e ı vu u a-

- Hayır, yalnız milsyü · ( Devam edecek ) r~f~ndan y .. nz on lira kıymet 
Maknus'un yazı makinesi iı· bıçılen bagı. 
liyordu. ÖksGrenler! Mut· 3 - Ayni karye ve mev· 

Con Straun ayağa kalka· kide ayni tarih ve 58 
rak madam Sarp ile müsyü laka (Okamentol) numarala tapuya bağlı ıarkan 
Sarp'a elini uzattı ve: ~ksflrllk şekerle· f:: sahibi senet bağı garben yol 

- Çok teıekkür ederim. rini tecrllbe . edi ~ ıimalen haticeye mnfrez tar· 
Sizi, fazla alakomayayım. Ha ~ lası cenuben kumandar oğlu 

yırlı •eyahatlar dilerim. Dedi. ıiz.. ~ emin ile mahdut ve budud~ 
Madam Sarp ile kocası Ct$ hazırası tapu kaydına uygunl 

çıkar çıkmaz, taharri amiri :Q ve bilmesaba altı dekar 461 
Normayı odasına çağırtmıştı. metre elli santim olan ve 
Paravananın arkasında Q) derununda bir bağ damı ve 
saklı bulunan Boni, güzel ........_ bir tulumba ve bir ıalkım 
L:ızı bir daha göreceğinden tıı-""' ağacı olan ve meyve fidan· 
çok derin bir sevinç duyu· = ları bulunan ve nç yeminli 
yordu. ehli vukuf tarafından üç yliz 

Biraz sonra taharri imi· ~ lira kıymet biçilen bağı. Sa· 
rinin karıısında bulunan ~ tıı mahal ve saatı Alaıebir 
Norma, endiıeli bir vaziyet· Ct$ icra dairesi önlinde 8-10-935 
te kendisine sorulacak su· ,.,.,.... tarihinde salı günü saat 14 
alleri bekliyordu. Taharri ~ den 16 ya · kadar mllddet 
imiri Con Straun: içinde açık artırma suretile 

- Dlin akıam burada Ve Pllrjen ~ahapın ~ yapılacaktı. 
vukua gelen hadisenin, sizin en ftstftn bir mfts· ~ Yukarıdaki yazılı üç parça 
için acı olduğunu tahmin bil şekeri olduğu bağın tamamı 30 gün müd-
ederim. Zira işittiğime göre detle satılmak üzere artır· 
madam (Hondard)ı çok ıe· 00 unutmayınız. maya çıkarılmııtır. Yukarı· 
viyormuşsunuz.. Kuvvetli mOshil daki yazılı gün, mahal ve 

Güzel Normanın çehreıin· saatta artırması yapılacaktır. 
de derhal bir değişiklik be- istiyenler Şahap Bu satııa ait ıartname ve 
lirdi. Geceden beri çok ağ· Sıhhat sdrg(ln ~ ilanlar mahkeme ve icra di· 
ladığından biraz şişmiş olan h 1 ,.. vanhanelerine ve icap eden 

ap arını Maruf ,,. ~ 
g&zleri, teknr yaşla doldu. \J1 ~ yerlere asılmış olup herkes 
Gözlerinin yaşını sildikten ecza depolarından için ıartname.27-8-935 tari-
sonra: ve eczanelerden hinden itibaren açık bulun· 

- Evet müsyü, ben bir arasınlar. durulmuıtur. 
kız olduğum için rahmet· Birinci artırma günll işbu 
li madamı anam gibi sever· Ulusal mallar yüksek sada ile üç 
dim. Bu acı ve beklenilmi- defa bağırıldıktan sonra en 
yen ölilm, bane çok dokun· 81. rlı· k fazla isteklisi üzerine bırakı· 
du. Asabım baştan baıa lacaktır. Şu kadar ki sürülen 
sarsıldı. ,. bedel tahmin edilen kıyme· 

'70ndelik Biya11al gazete tin yüzde 75 ini bulması şart· 
Con Strauo, kızın söyle· Sahibi: Haydar Rüşdü Öktem tır. Bulduğu takdirde müş· 

diklerini dikkatle dinledi ve: Neıriyat müdürü : terisi üzerinde bırakıhr. Yüz· 
- Dlln gece madamı zi- Hamdi Nüz.heı de 75 ini bulmadığı takdirde 

yaret ettiğinizde, kendisin· Telefon: 2776 üzerinde bırakılma yapılmaz 
den nahoş bir muamele gör· Adres : l.zmir ikinci ve ıatıı on beı gün müd· 
milısünüz, ondan kendisi Beyler sokağı detle ikinci arttırmaya bıra· 
için beslediğiniz saygı te· Abone #artları : kılır. ikinci artbrma gün, 
zelzüfe uğramadı mı? 700 kuruı senelik mahal ve aaatı: AJaıebir icra 

Bu sual karıısında Norma, 400 .. altı aylık dairesi önilnde 24-10·935 ta-
kıp - kırmızı kesildi. Gece il~ ti rihinde Perşembe günG saat 
madam Honhard'ı ziyaret un şar arı 14 ten 16 ya kadar müddet 
ettiğini zabıta amiri nereden Resmi ilinlar için : içinde yapılacaktır. ikinci ar· 
haber almıştı? Con Straun, Maarif cemiyeti illnat tırma giinU 15 gündür; mu-

b d b 1 bürosuna müracaat edil· aca a a a ne er biliyordu?. ayyen günde yüksek sesle 

B 
melidir. lUün bunlar, bir şimşek ilç defa bağırıldıktan sonra 

sllr'atile Norma'nın fikrinden Hususi iJinlar: idare- en fazla isteklisi üzerinde 
ıeçtikten sonra: hanede kararlaıtırılır bırakılır; Şu kadar ki sGrülen 

- Evet, rahmetlinin Gol- Basıldığı yer :ANADOLU bedel tahmin edilen kıyme· 
t b .. ı · k" matbaa11 .,. yap ıı muame e çır ın- tia ytbde 75 iDi bulmua pıt· 

_ren yakıcı sıcaklar 
derecesi, bir kaÇ 

eçıkmıştır .. 
Atina ve Pire şehirlerinde hararet 

saat içinde 26 dan (38) 
Atina (Özel Ayta· 

rımızdan) - Yakıcı 
sıcaklar kalmadı; ar
tık sonbaharın ıhk 
havaları baılıyor, di .. 
ye sevinirken, geçen 
pazardanberi ansızın 
baş gösteren sıcak
lar herkesi sukutu 
hayale uğrattı .. Pazar 
günü sabahleyin ha· 
va serince idi. Fakat 
öğleden sonra 26dan 
yavaı yavaş yükselen 
hararet, 37-38 dere· 

bU" 
selameti denizde ,e 
luyor, genç kıılar 

1111
• 

delikanhlar, ıoBt~ bP 
diyen denize ~o· 
çıkıyordu. işte .0 gpire· 
denberi Atin• ıle tıl•' 
de korkunç ııc• ,e 
hüküm sürmekte ,ı 

b. y e•' herkes, ır a 0 'i" 
•b" 111 ı 1' 

olduğu g~ ~ kJf" 
bir sıkıntı ıçınde 
ranmaktadır · b•· 

Atinada sıcak. ıe 
. . . ııt 

vaların tesırıaı .,. 
etmek zaunediJdijl 

' . de" 
kadar güç bırıeY 

j'IP'" ğildir. Buna r• &oİ 
Agv ustostan sonr• 

ate" 
bir surette batı 1 

k" 
k ııc• 

ren bu ya ıcı kucak 
)ar, sonbah r• o.O" 

ruretinde bulunanlar, açmış olan halk• fi'' 
o giln akıama ka· " cü bir tesir yapıJl~etl 

ceye çıktı. Atina 
halkının önemli bir 
kısmı, (Eleniko) nun 
sahillerine koştular. 

Atina'da kalmak za-

dar cehennemi bir " B 1 · 
1 

anyo ar, ı11ift 

sıcağın alevleri altında bo· uçuyordu. yeniden faaliyete gb!t•tı 
ram buram terlemiılerdir. Atina ve Pire ıehirleri ıim· yazlık gazinolarda yaı 
Omonya caddesi, ve Atina· diye kadar bu derece ıid· tekrar canlanmıştır.: rt" 

d 
1
. k Göndermiı olduğ'llOI .-ak 

ıun geniı aıfalt yolları, mü- et ı sıca g6rmemiıtir. Pire sim sıcaklardan korullbO" 
temadi yen ıulanıyor ve fa· limanının dııındaki deniz ke· için ıaatlarca dataııf k•" 
kat arazözlerden asfalt üze· narları akıama kadar denize lundukları denizd~o f,ter" 
rine döklllen sular, az bir girenlerle dolmuı bir durum· iki Yunan dilberin• i ~· 
zaman ıonra buhar olupl da idi. Halk, kurbağalar gibi mektedir. Jt. 

tır. Bulmadığı takdirde satıı A • k d k 11" _, 
dllfer ve ~ayri,meDkuller merı a a aça~ 
alacaklı ilzerınde 2280 numa· " 
ralı kanun hllkümlerine göre ı k h d ı 
kanuni ipotek olur ve b~rç iti ı ve ay ut u 
beş sene müddetle taksıte 's' 
raptedilir. . ... • ... • l,.tJ 
~artname : Artırma netı- 20 nci asırda haydutluk Aoıerı~ 

cesınde 6zerınde bırakılma ' • 
için bir leke teşkil etmektedır . kararı verilirse alıcı artırma 

tutarını istenildiği zaman 
derhal vermeğe mecburdur. Mahud Dilingerin belli 
Vermediği taktirde daha Ö· baıb arkadaılarından ve A· 
nce pey koyan alıcıya teklif merikanın korkunç daydut· 
olunur. Koyduğu bedel lize· farından biriıi daha ortadan 
rinden almağa talip olursa kalktı .. Y apalan tahkikata gö· 
veyahut bu bedel üzerinden re bu cani adam, polisin ta
her hangi bir istekli çıkarsa kibinden kaçarken yaralan
onun üzerine ihale olunur. mış ve aldığı yara yllzilnden 
Böyle bir istekli çıkmazsa de b\r orman kenarında ha
üzerinde bırakılma kararı yatını cehenneme yollamış! 
bozulur ve gayri menkkuller Son gelen Amerika gaze· 
15 gün müddetle yeniden leleri, büyük tehirlerin bat 
artırmağa çıkarılır tekerrllr belası ola haydutlarının son 
eden bedel ilzerinden satılır. zamanlarda evvelki kadar 
Aradaki fark ve mahrum ka· faaliyet gösterdiklerini ve 
lınan yüzde S faiz hüküm eskisi gibi çılgın cesaretli yeni 
istihsaline hacet kalmaksızın haydutlar yetiımediğini yaz· 
tahsil olunur. maktadırlar. 

lıbu gayri menkuller üze· Amerika'da ıehir haydut-
rinde bir hak iddia edenler )arını yetiıtiren imil, esasen 
veya iliıiği olanlar ilin tari· iki idi: Bunların birisi polis 
hinden itibaren 20 gün için· selibiyetinin darlığı; diğeri 
~e evra~ı ~üspitelerile bir· de içki yasağıdır! 
lıkt~ ~aıremıze milracaat et· içki yasağı, Amerika'da 
mehdırler. Bu müddet içinde içki kaçakçılığı sınıfını do· 
müracaat etmiyenler ve bak- ğurmuştur. Ekserisi zengin 
ları tapu sicilile sabit olmı- olan Amerika zevk adamları 
yanlar satıı bedelinin pay· bir kadeh içki için bir veya 
laımaaından hariç kalacak- birkaç doları feda etmeği 
lardır. göze kestirince, bu parayı 

Dellaliye resmi ve tapu kazanmak istiyenler çıkmıı 
harcı alıcıya aittir. Arttır- ve çok çabuk çoğalmııtır. 
maya ittirik edeceklerin yüz- Amerika gazeteleri içki 
de 7,5 nispetinde depo ak- kaçakçılığının, en kirlı bir 
çesi yatırmaları veya milli kaçakçılık olan silih kaçak· 
bir banka mektubu getirme· çılığından da kirlı olduğunu 
leri ıartbr • Ve şartnameyi istatistiklerle is bat etmekte· 
okumuş lüzumlu malümatı dirler . 
almıı olmaları lizımdır. lıbu içki kaçakcılığı böyle kir· 
gayri menkuller yukarıda lı bir iş oldukça ve Ameri
yazılı şerait dairesinde mez· ka kanunları bir müddet iç· 
kür gün ve saatte Alaıehir kiyi tamamile yasak etmiş 
icra dairesi 6nilnde açık art· bulundukça Amerikada mll
tırma ıuretile satılacağı ilin temadiyen ıehir haydudu 
olaaur. yetifmiı idi. 

·ısao• .. 
Şehir haydutları, cJ ııel' 

en zevkine dOıküD ve od•" 
hanbeyi adamları ·~•'1

6,aft 
yetiımiıtir. İyi tabııl ~,,il• 
iyi bir muhitin terb•Y Jıit 
yetiımiı bir kimsenin •' JıiÇ 
haydudu olduğu beOl•ll 
görülmemiıtir. • 1111el•• 

Alkapon, bir denıı ~, 
si idi. Ekmeğini çok ~~,difİ 
le kazanır, ıöylec~ ~Ue bO" 
istediği kadar içkı 
Jamazdı. 'le ..,il" 

Şehir haydutluğu 'ııı•P°" 
yonlara kavuıan A k•d•' 
veya benzerlerinin ne k t'' 
çılgınlıkla keyf ve ıef 

1
,tO' 

v k ·ı . iı ta• pacagını arı erıaı 

buyursunlar! bİll bit 
Bu kadar bolluk, 0 ei" 

gece masallarını andı~• b•f 
lence alemlerini, ıeb•'o1ı1•~ 
dularına bir çok ~~ ~0,tl•' 
veya nafiz mevkıb 1tır· 4' 
ve hamiler kazaodx:~ri1'1 iıİ 
Şehir haydutları t• tdJ , 

bakim, memur ve ıab! bidJ' 

gibi pek çok
1 

:i:::~e~ 
-Detıam~ 

-·· c~ Satılık JJ ııo" 
. . kele 10 d" 

Karantınada ıs 1 ef • 
r• ı ·1'J ıunda 60-72 nuıD• Sio' ı 

cuz fiatle satılıktır. 1 JıV' 
kat dzerine 7 odab ! •• ~ıt· 
girdir. Büyük ba~~e~,ııil•": 
Görmek için ıçıD oti"' 
f · · · 1 · de 1'•'' "'' ıat ıçın zmır ' • ,,~ 

k bl .... 
da san'atlar me te •·•I' ,o... , .. 
sanda ikinci Kasıaı C.~ 
da 21 numarada b•Y clD"'": .: 
leddin'e mllracııt e 
dir. 

IQ 
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N. V. 
VV. F. H. Van 

Der Zee 
I> & Co. 

lUTSCHE LEVANTE LıNIE 
liııı .. TINOS " vapuru halen 
'- •ıunıızda olup 6 eylille 
"•dar A fi. nvers, Roterdam, 
Y&kburg ve Bremen için 

ılıcaktır .. c t · 
l&ld H OS" vapuru 16 ey-
a, e bekleniyor, Hamburg, 

e11ıen ~k ve Anversten yük 
•racaktar 
"iT • 

l&ld AURJ" vapuru 16 ey-
ktd e bekleniyor, 20 eylüle 
lerd•r Anvers, Direkt, Ro
llle, ''?·. Hamburg ve Bre-
'V~Çın yük alacaktır. 

&cı· INFRIED,, vapuru 1 
· te · d l,.: ırın ~ bekleniyor. 5 

~. te · · ~ot frıne kadar Anvers, 
trda H llıeıı i . nı, amburg ve Bre-
"V~ın yük alacaktır. 
p~ ASGENVV AD,. va
le,i 14 Bci. teırinde bek
~,;or, 18 Bci. teırine kadar 
~, ~·· Roterdam, Hamburg 
te~ renıen için yükJiye· 
~~ '· 
lt~MENT H. SCHULDT 
"la, liAMBURG 

'tl6Jd 0YBURG,, vapuru 7 
~ote,: bekleniyor, Anve11, 
)\k •I •nı ve Hamburg için 
"NÔcalrtır. 

~· teR~URG,, vapuru 8 
~. te ''!nde bekleniyor, 8 
~ot,td ırıne kadar Anvers, 
'-k •la •nı ve Hamburg için 
~~ Calctır. 

~MEMENT DEPPE-
"tc ANVERS 

~tt.d YPTE., vapuru 12 Bci. 
,.,ttae. ~ekleniyor, doğru 

~'-tıtı •çın yük alacaktır. 
t. NiAN EXPORT Ll
,.lik S-NEVYORK 

Anıerikaya doğru 
"t~~ ıeferler 

~ide ~UTIVE,, vapuru 18 
"tl'ıt ekleniyor. 
~de bONA,. vapuru 30 
'"'~ ~ ekleniyor. 
~\'s ORSKE MIDDEL • 
s~ llNJE ( D-S. T-S. 

, ~NSKELINJEN ) 
tl~tl)f OSLO 
~"lcl, Nf A" motörü • 27 
\p'h bekleniyor, doiru '6ke Norveç Jimanla
~,S~ti •lacaktar. 
t't &iti1a ~NDRES,, mot6rü 
• 

1 doru Tefrinde bekleni· 
~. liaıa ru Dieppe ve Nor· 
~t. 1111•rına yilk ala· 

StıtvıcE DIRECT 

ll)ANUBIAN 

~ ~l~N A HATTI 
~ ' b A " motör6 9 ey~ 
~d tlcleniyor, Belgrad, 
~· a ~OIDarno, Buda-
,~ i~i,'•tıılava. Viyana ve 

ıw..'\Jl) Yiikalacaktar. 
~~ ~PES T" motörü ı 8 
~d. tkleniyor, Belgrad, 
~ . il 1(0 marno, Buda
~ i~ '•tiılava, Vivana ve 
~lı~ Ylik alacaktır. 
~ btİcı ~otörU 29 ey
\~ .,.enıyor, Belgrad, 

b
1 

l'\.O ,_ • Qrar nıarno, Buda-
~~~' ••l••a, Viyana ve 
""~ t1~k alacaktır. 
~ıaaı:~leri ve vapar· 

*L l'I lizerine meı'u 
Qıaı d'l ti e ı ınez. 

~~1 -~n, telefon 

~ltlık ınotör 
taı, kuvetinde (Dizel) 
._~11 kullanılmıı bir 

.•ktır. Taliplerin 
11

• mlracaaUan 

(Ul!!!!_~B-ir~lik~) ___________________________________________ 6__.Ey~16_1_9_3_S __ 

#11111111111111ınrıııı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' F ratelli Sperco Vapur Acentası 
Kitaplarmıza Gnzeı Bir =,r k H K = ROYAL NEERLANDAls KUMPANYAsı 

Cilt, Hatıralarınıza Şık ~--- Üf a Va Uf U ffi Ü:_= " CERES ,, vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
Bir AlbOm, Ve sair Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 

Cilt işleri Yaptır· ~ Büyük Piyangosu § yü~uf~;~~~- vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anvers, 
mak isterseniz : Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük i Şimdiye kadar binlerce kişiyi = alacaktır. 

* YEN! KAV AFLAR * ::: • • • = "ORESTES,, vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvers, 
Çar~mnda 34 Numarada § Zell~ID e~mıştır. = Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 

· · Ali Rıza · · §_= 19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyhildedir - alacaktır. = "UL YSSES" vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü-
Mücellithanesine uğrayınız. -~-- Büyük ikramiye: 35,000 Liradır :=_ küoü tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence liman

larına hareket edecektir. 
• § Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000liralak =: "ORESTES., vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünü 

Olivier ve şüreka-= ikramiyelerle (20,000 lira) lık miikatat = tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence limanlarına 
- - hareket edecektir. 

Si Limitet vapur 5 vardır. = "HERCULES" vapuru 19 eylülde beklenmekte olup yü-

acen tası ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll künn tahliye ettikten sonra Burgas, V aroa ve Köstence 

• lll lll llll ll llllll ll lll lll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • li m 
8 nların a ha 'sevk eEtNeSdKAe ce kOtiRr · IE NT LI NI EN 

Ceadeli Han. Birinci kor· - l • ' -
don. Tel. 2443 _= Zmlf yürı mensucatı ___ ~ "VIKINGLAND" motörü 2 eylülde beklenmekte olup 

Ellerman Linyn Ltd. tahliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 

Li:;';&~~T~~ı~apuru ı ey· ~Türk Anonim Şİrketii ~.~~~:~ ed?co•t~~;~g, Oslo ve lskandinavya limanlarına 
lülde Ltverpol ve Svven· 5 Bu mftessese, iki ynz bin lira sermaye ile ~ "HEMLAND,, motörü 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 
seada gelip tahliyede bulu- sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
narak ve ayni zamanda 7 _ teşekkftl etmiş ve Di Oryeotal Karpet Maou-: Oslo ve Iskandinavya limanlarına hareket edecektir. 
eylüle kadar Liverpool ve = fukçörers Limited (Şark halı) şirketine ait ~ "VINGALAND., motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
Glasgovv için yük alacaktır. __ İzmirdt:. Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın ~- boıalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.mtzig, Gdynia, 

" ROUMELIAN Goteburg, Oslo ve lskandinavya limanlarına hareket 
n vapuru = almıştır. Fabrika bfltftn teşkilat ve tesisat ve mOs- - edecektir. • 

20 eylülde Liverpool ve ~ tahdimini ile eskisi gibi 1 kanunusani 1935 ta· ~ SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Svvenseadan gelip tahliyede - h d • ·b · k fı d -= ri in en ıti aren yenı şir et tara n an işletil- =: Garbi Akdeniz için ayda bir muntazama sefer 
bulunacaktır. = mektedir. Her nevi ynn iplikleri, kumaş, batta· =ı "SUÇEAV A,, vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
Londra ve Bull hattı: =: niye ve çorap imal edilecektir. MamulAtın emsa- = Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

"ALGERIAN" vapuru li- = line fAikiyeti her tarafta takdir ve kabul edilmi~tir. § .. ALBA JUL YA" vapuru 30 eylülde gelip 1 teıriniev
manımızda olup 8 eylüle § Bu mamulAt Peştemalcdar başında eski Orozdibak = velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket - -
kadar Londra ve Hull, için = ittisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satış fab- _ 
yük alacaktır. = rika içinde yapılmaktadır. E: 

"f ABIAN,. vapuru 12 ey· = Posta kutusu: 127 ~ 
illide beklenmekte olup 18 = Telgraf adresi: lzmir~·:.Alsancak = 
eylüle kadar Londra ve Hull = Telefon oumaraaı 2432 ve 3564 § 
için yük alacaktır· iİlllllllllllll 1111111111111111111• llllllllll il llllllllllllllllflllllllll llllllllllllllllllllllllU• 

" EG YPSIAN " vapuru 
27 eylülde Londra, Hull ve 
Anversten gelip tahliyede lstanbul ve Trakya 
bulunacak ve ayni zamanda Şeker Fhrikaları Tflrk Anonim Şirketi 

edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 
Hamit: llindaki hareket tarihlerindeki değiıikliklerd en 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 • 2663 

• 
Hamza Rüstem fotoğrafhane ve 

6 teırinievvele kadar Londra 
ve Hull için yük alacaktır. Sermayesi3,000,000rfnrk lirası Hamza Rwtem beyin fowgrafhane5i, /:mirde en ıyı 

fotoğraf malzeme mağazası 

The General Steam Navigation fstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 foıograf çekmekle şlJhret bulan bir san'aı ocagıdır. En 
Co. Ltd. m-flşklllpeaent olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokraJ· 

"ADJUDANT,, vapuru Ji. Deutsche Levante Linie Zardan memnun kalmışlardır. 
D O K T O R Hamza Rwıem beyin, f oıopa] malreme1i satan ma· 

manımızda olup 30 ağustosa .. GALILEA " vapuru 10 
Alı• Ag~ L #> gazası da muhterem müşterilerinin ince zevklerine göre 

kadar Londra için yilk ala- eylillde Hamburg, Brem en au her çe,it malları, f oıograr makinelerini bulundurmakta· 
caktır. ve Anversten geliP. tahliyede Çocuk Hastalıklara dır, Bir zıyareı her şeyi ispata klifidir. 

"STORK,, vapuru 20 ey· bulunacaktır. Mütehassısı (İzmir • Başturak caddesi, Refik 
lülde beklenmekte olup 27 Not: Vural tarihleri ve '~inci Beyler Sokagı N. 68 • 

Telef on 3452 
eylüle kadar Londra için yük vapurların isimleri üzerine •--------- s B k 

•alacaktır. değişikliklerden mes'uliyet kabuledilmez. ··--· Üm er an ---· 

~~~ --- --

0 il ıu ıı-

Fabrikaları mamulatı 

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

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz kıınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallar pazar? 
lzmir şubesinde bulursunuz 

: .. 
Taze temiz ucuz 

il ile; 
Her tOrlO tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 

Batturak No: 37 



6 Eylt\I 935 (Ulusal Birlik) 

------------------- Celal Bayar'ın 

4~Sı~ 

Fransa 

Uzak şa~kta Çi~ komllnistlerile Çin ordusu arasında kanlı muharebeler oluyor 

''-Şan l(ay Şek "in, Çin komünistleri 
tarafından esir alındığı söyleniyor 

diyevi 
-Başıarafı 1 inci sa1ıifede -
ken tedbirleri almak zama· 
nının gelmiş olduğuna kani 
bulunuyorum. 

İzmir arsıulusal panayırı· 
nın açılışında söylediğim gibi 
biz dilnya piyasalarına son'i 
yüksek fiatler empoze etmek 
fikrinde değiliz. Ancak öbür 
taraftan o piyasalarda cari 

-Ulusal mttdafaa 
için çok para 

ayırdı 
P•· 

dığını sölüyor. Avrupa Ajansları da bu 
J tanbul 6 (Özel) - Çin Komnnistlerile muntazam ltikki etmekte ve generalin karısı da, cephede bulu

Çin ordusu arasında devam eden çarpışmalar, ônemli nan kocası tarafından muntamman mektup aldığını 
bir safhaya girmiştir. Son gelen bir haberde, Çin or· söylemektedir • 
doları başkumandanı ve Çin hnktlmet reisi general 
Şan Kay Şek'in Komftnistlere esir doştflğn bildirili-
yor. Avrupa ajansları bu haberi kaydi ihtiyatla te· 

Çin! Komnnistleri ile Çin hOkumet orduları ara· 

sında kanlı muharebeler oluyor. 

olan normal fiatlerden tama· 
men istifade etmek yolunu 
bilmek ve bulmak mecburi
yetindeyiz. Her şeyden önce 
dış piyasalardaki ahcılarımızı 
bize bağlıyan amillerden biri 
ve belki en mühimminin 
satış fiatlerimizdeki devamlı 
ve ciddi istikrarın verdiği 
emniyet havası olduğunu göz 
önünde bulundurmalıyız. Çok 
önemli karşıladığımız piya· 

lstanbul 6 (Özel) -f 111• 

riı'ten haber veriliyor: \io 
sa'nın ulusal müdafaası \. 
yeni bütçesine ön~ınli11:,;e. 
tarda para ayrıldıgı f kat' 
niyor. Bütçenin ma~rı er 
mı, 42 milyar frangı g 
mektedir. 

Buğday . 
Acun piyasası değı· 

şiksizdir 
• 151sı. 

ltalya'nın, kıyılarımız- Germeç bölgesine yağan dolu 

d .. .. k ·Dolu, yerde yarım 
samızın nizam ve istikrarını 
temin edecek tedbirleri al-
mak üzere Tarım ve İş ban
kalarının ehemmiyetli nisbet-

Cihan buğday P!>' er 
geçen hafta değişikıııd ~ •' 
miştir. Şikago borsaııD •eri· 
muamele olmuştur. Arsı kO' 

. ka'dau dış ülkelere ıef ef' 
lunan buğday miktarı, idi· 
velki haftaya nisbetle ''edeP 

lerde iştirak erile, milli bir 
kurum vücude getirilmesi a gozu yo 

-Baştarafı birinci sahifede - ~k bir. komite aeçmiştir. Bu metre PU kur a"tl 
uluslar sosyetesinden çekil· uyelerın arasında Lord Eden ~ 's' 

kararlaştırılmıştır. 
Bu kurum, satış koopera· 

liflerinin teıekkülüne kadar 
devam edecektir. mesi suretinde tefsir edilme- ve M. Laval da bulunacaktır. 

melidir. Polonya delegesi de Cenevre 5 (A.A)- Uluslar 
Ekaliyetler mes'clesi konsey- sosyetesi konseyi akşam sa-
de tetkik olunurkea ayni at 19,25 de toplanmış ve 
surette hareket etmişti. Bir Habet delegesi M. Je Ze 
ltalyan murahhası Royter söz almıştır. Habeş delegesi 

Ajansma beyanatında; ulus· 
söz alır almaz ltalyan dele
geleri celseden çıkmışlardır. 

lar sosyetesi konseyi tarihin· lstanbul 6 (Özel) - Ha-
de asla bir büyük devlet beş imparatoru Haile Selise, 
bugün ltalyanın uğradığı bütün şahsi imlikini sigorta 
ağır hareketi görmedi, de· ettirmek için Londradaki 
miştir. lngiliz ıigorta ıirketlerinden 

Ha beş delegesi konseyde birine müracaat etmiş ise de 
çok şiddetli bir lisan ve ga· tirket cevap vermemiştir. 
yet alaylı bir ifade kullan· imparatorun, şahıi emlakine 
mıştır. ltalyan başmurahbası taktir edilen kıymet, 82 mil
bu nutkun metnini istemiştir. yon altın fragıdır. 

Nasıl bir battı hareket itti- lstanbul 6 (Özel) - Ro
haz edeceğini bu metnin tet· ma'dan haber verildiğine 
kikinden sonra kararlaştıra· göre, ltalya • Habeşistan 

anlaşmazlığı için Papa ta-cakhr. 
Resmi çevenler vaziyetin 

vahimleşmiş olduğu mütali· 
asındadırlar . 

Cenevre 5 (A.A) - Kon· 
sey bir uzlaşma formülü bu· 
lacak olan komitenin tayinini 
geriye bırakmıştır. Bunun 
sebebi, ltalyanın komiteye 
Fransız ve lngiliz delegele
rinin girmesine itiraz etmit 
olmasıdır. 

ltalya, bu memleketlerin 
meselede alikadar olduğunu 
ileri sürmüştür. Binaenaleyh 
daha küçük bir komite teş
kil edilecek ve alakadar dev-

letler arasında yapılacak ko· 
nuşmalardan bu komite ha
berdar edilecektir. Evvelce 
komiteye girmesi mukarrer 
olan Polonya da bu son va
ziyet üzerine yeni komiteye 
girip girmiyeceğini sonradan 
söyliyeceğini bildirmiştir. 

Cenevre, 5 (A.A) - Ulus· 
lar sosyetesi konseyi bu 
akşam saat 18 de toplan· 
taya çağırılmıştır. Bu çağırı 
hayretle karşılanmıştır. Çün
kü konseyin yarından önce 
toplanması beklenmiyordu. 
Konsey, Habeş delegesinin 
cevabını dinliyecektir. 

Cenevre 5 (A.A) - Ual
Ual hadisesi hakkındaki yar· 
ğıç kararı bugün gazetelere 
verilmiştir. Kararda, hadise· 
nin bir takını fena tesadüf
lerin birleşmesile çıkbğı ve 
bundan ne Habeşlerin ne de 
ltalyanlarJD soravh tutul.nı
yacakları soncuna varılmak
tadır. 

Cenevre 5 (A.A)- Konsey 
toplantısında bir uzlaıma for 
molü bulmak üzere beı üye• 

rafından vukubulan tavas
sut teklifi, Mussolini tara· 
fından tetkik olunmaktadır. 

ltalyan gazeteleri, Papanın 
teklifini isabetkirana telak
ki etmekle beraber, Musso· 

lininin fedakarlık yapmak ni· 
yetinde olmadığını ileri sU· 
rüyorlar. 

lstanbul 6 (Özel) - ltal· 
yanın büyük poıta vapurla· 
rından Piyankamano, Napo
liden üç bin· siyah gömlek· 
li alarak doğu Afrikaıına 
hareket etmiştir. 

lstanbul 6 (Özel) - Ha
beşistanın taksimi için lngil-
tere ile ltalya arasında gizli 
bau konuımalara başlandığı 
Cenevreden haber verilmek· 
tedir. 

lstanbul 6 (Özel) - lngi· 
liz donanmasının amiral ge-
mııı, Malta'dan Portsaide 
hareket etmiştir. Gemi, bu· 
rada 20 gün kalacaktır. Ak-
dt:niz filosunun muhtelif par· 
çaları da Kıbrısa varmıştır. 

Bu ayın 24 üncü günü Mal
ta' da toplanması takarrur 
eden lngiliz filosu, 4 büyük 
zırhlı, 8 kruvazör, 29 torpi
to, 6 denizaltı ve bir tay
yare gemisinden ibarettir. 

lstanbul 6 (Özel)- Londra 
gazeteleri, ltalyanın askeri 
hazırlıklarını lüzumundan faz
la telakki etmektedir. Deyli 
Telgraf; ltalya donanmasın· 
dan bahsederken, Mussolini
nin yeniden 7 denizaltı ge· 
misi yaptırmakta olduğunu 

ve her biri 35 bin ton hac· 
minde bulunan ( Litoryo) ve 
(Vitoryo Veneto) adlarındaki 
diritnotların da pek yakında 
denize indirileceklerini yazı· 
yor, 

Bir çoban öldü. 
tün hayvanatı 

Seller, hü· 
sürükledi 

Kastamonu 5 (A.A)- Ya· ve birçok yolları geçilemi· 
ğan ıiddetli yağmur sırasında yecek derecede kapatmıştır. 

Germeç bölgesine 95 dakika Hasıl olan sellerden pekçok 
sUren şiddetli bir dolu inmiş· sığır ve koyun telef olmuş 
tir. Beş santimetre kutrunda Acıkavak köyünden bir ço· 
olan dolu, yerde yarım metre ban da bu arada seller ta
derinliğinde çukurlar açmış rafından götürülmüştür. -··· Türk - Yunan Te
cim Andlasması 

' Konuşmalar, milsait bir hava içinde 
devam ediyor, netice yakındır. 

latan bul 6 (Özel) - Ati· sildi. Türk· Yunan milzake· 
nadan haber veriliryo: releri ise müsait durum içinde 

Yugoslavya ile Yuoanis· devam ediyor. Bu hafta için-
tan araaında baıhyan tecim de bir netice elde edileceği 
andlaşması konuşmaları ke· zannolunuyor. -···· Kavalada büyük 
bir yangın .;ıktı 

•• 
Yangın, (4) saat sürmüş ve (12) mil

yon Drahmiye mal ~olmuştur. 
Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okunduğuna 
göre, Kavalada büyük bir 
yangın olmuştur. Ateş, Çar· 
şamba günü gece yarısından 
sonra saat ikide bir demirci 
dükkanından çıkmış ve yanı 
başındaki kağıt depusuna 
sirayet ettikten ıonra büyü· 
müştür. Kavala itfaiye teş
kilatının gösterdiği bütün 
gayretlere rağmen: yangının 

önüne geçilememiş ve demirci 
dükkanı ile kiğıt deposun· 
dan başka, bir berber dük
kanı, bir otel, bir meyhane 
ve bir terzi dükkanı tama---An karada 
Bir Hollanda tayya · 

resi dDştn 
Ankara 5 (A.A)- Bugiln 

öğleden sonra uçak alanında 
tecrübe uçuıları yapan bir 
Hollanda uçağı bat atağı iniı 
ııraıında düıerek parçalan
mııtır. Pilotu Kerhart Sant• 
berı 6lmllttllı. 

men yanmıştır. Ateı, dört 
saat devam etmiştir. Yanan 
binaların hepsi sigortalı idi. 

Zarar 12 milyon drahmi tah
min olunuyor. Tahidromos 

gazeteıi matbaası da kısmen 
yanmıştır. 

Anıerikada kaçak 
çılık ve haydutluk 
-Baştarafı 2inci 3alıif ede -
yesine nail olmuşlardır. Ayni 

- ---
zamanda Amerika polisi, uzun 
müddet kartısındaki haydu
ta atet etmekten çekinmiı
tir. Çünkü muhakkak mes'ul 
olurdu. 

Nihayet Dilinger, bir nu-
maralı halk düımanı ilin 
edildiği zaman, Amerika po
lisine muhtaç olduiu salahi· 
yet ve ıerbestiyi de verilmit· 
tir. Şimdi Amerika polisi bir 
şehir haydudunu lllzum ve 
mecburiyet • gördllill anda 
6ldllrebilmektedir. Polilia 

Kurum, demin belirttiğim 
düıüncelerden mülhem ola· 
rak piyasadan lüzum basıl 
oldukça üzüm satın alacak 
ve nazımlık vazifesini yap· 
mağa çalışacaktır. 

Kurum deruhte ettiği işde 
muvaffak olabilmek için la· 
zım gelen ıermaye ve ticari 
tcşkiJit kuvvetini haiz bulu
nacaktır. Kuruma diğer ban· 
kaların da arzu ettikleri tak· 
dirde ittirakleri kabul edi· 
lecektir. 

Müstahsile malını tam de· 
ğerile ıatmak imkanını vere
ceğini ümit ettiğim bu ku
rumun, husule gelecek piya
ıa istikrarı bakımından ayni 
zamanda alAkadarlar için de 
faideli olacağına tüphe et
mem. Bundan batk• bağcı
lardan dinlediğimiz bazı di-
lekler vardır; meıeli, borçlu 
olanların mahıullerini en mü· 
aait zaman ve ıartlar altında 
ıatabilmeleri imkanlarının 
temini yolunda daha müsait 
bulunması için gereken te• 
maslarda bulundum. Bu hu· 
susta kendilerine mümkün 
olan kolaylıkların yapılaca
ğını alikadarlar ifade etti-
ler . ., 

* •• 
Tetekkül eden yeni ku· 

rum, bir hafta sonra lzmir· 
den üzüm aatın almağa baş· 
hyacaktır. 

Fındık işi: 
Ankara 6 (Özel) - Eko· 

nomi bakanlığı, üzüm işinde 
olduğu gibi, fındık ürünü 
üzerinde Je ürünün normal 
fiatla satııını temin için tet-

kikat yapmaktadır. 

bak ve salahiyetlerini serbest 
surette kullanması üzerine 
şehir haydutlarının cesareti 
de kırılmııtır. Çünkü en belli 
başlı haydutlar, birer birer 
ya hapishaneyi, ya da cehen· 
nemi boylamıılardır. 

içki yasağının da kaldırıl· 
ması, ıehir haydutlarının ka-
zanç sahalarını çok daraltmış 
tır. Şimdi haydutlar çocuk 
kaldırmak, ıantaj y.apmakla 
geçinmeie çahımaktadırlar 
ki, bunlarda artık modası 
geçmiı ıeyler araıına gir
mektedir. 

lıte.. Amerika gazeteleri 
Amerika için bir leke olan 
ıehir haydutluğunun bu se· 
bepler altında ve bu ıekilde 
kalkmakta olduğunu yaz· 
maktadırlar , 

Rusya'da devadl ,;Je 
müsaid havalar dol•Y1 oyot· 
hasad işi arızasız yllr fi•t· 

Arjantin'de buğd•Y 
leri biraz yükselmiştir. ~ d•1 

Şimali Avrupa' da bu:.,. 
ıtok~arı fazlalaşdl•~ 
----------k os•b 

Manisanın sulh huku 
kem esinden: 111d• . •' Manisanın sultan tııll ti' 
eski köprü mevkiinde ,, s2 

'b ,, 
punun 18-5-931 tarı ,ıı .. 
numarasında kayıth f' b•" 
gaz yağcı halil, şi_ıı>~le~' c•·. 
musa, garben girıtlı • t j~I 
nuben yol ile mabd11

• 1110· 

dönüm 350 lira kıy~et; -·· 
hammeneJi bağ ıebıtJ•_,.93J 
balleıinde tapunun ıs d ıı•· 
tarih ve 53 numar•••dotılı" 
yıth bir oda, evve~ce ,ıJ •• 
timdi oda ve bır b tılll,J 
bir miktar bavbyı 111:!ıııos" 
200 lira kıymeti dJU ~'9 
neli hane müteveffa ,,. 
muatafa vereseıi k•~~ 
mazan kızı fatm• ve • t•' 

tı 
mebmet kızı ayıe ve ·c• •• 
aJimenin çocukJarı ~~~r Jıll1 
nuriye ve a1imeni11 . •I oe~' 
müteveffiye emineD111 ç ·t>t•' 
lara aalih ve ab111et d~ ~Of 
him ve ayıe aralarıo 1oi' 
terek olup mubık;~.9,S 
kesbi katiyet edeD ,.,.,,, 
tarih ve ı55-2o0 ~~ ıf'~ 
kararile izalei ıuyu 1~ıı pi_' 
artırma ıuretile satıl•'~ 
rası hissedarlar ar icl" 

• •11dell ~ 
takıim edilecegı 126 o 
ifliı kanununun 
maddesine tevfik•~· d• ,ol~ 

1 - Satıı maoı•• 4-10·9 t 
hakimliği dairesiD~e~oO ,., 
tarihinde pazarteıı g 
16 da yapılacak•· tıırıo• t•: 

2 - Artırın• ı•' Jı.ef t• 
'h· d .. b en ber . :ıe· 

rı in en ıtı ar aroJtP" 
rafından anlayıp g 

-. . ~·f 
cegı. bedeh ~· 

3 - Artırma iO '/il'~· 
meti muhamme11eP d i' t• 
yetmiş betini bullll• :,rll''"~ 
dirde en SOP ar alı O•'b• 
taahhüdü baki k•

1111 
011 d~.,~ 

artırmanın on bel 1 b•fl ,~ 
uzatılacağı ve 

00
5,,tt•"r 

günü ayni giio ft 
0

1110•. ,, 
çok artırana ib• e 11111cib11 ,. 

ve 130 ncu aıadde ·o ,lı".,. 
. . pef1 d tP 

ıatıt bedelıoıD 
111

,cl •.1,.,,. cağı ve 133 acil li fer• dİ' 
cibince satıl b~d~e fe'~6'' 
diği takdirde ıbdd•'I' '' 
leceği ve bu 111•d uali1' ,;t 

e ·d 
yapı(acağı v~ oıt•''' d'' 
rusum saireoıD lll jleffıl fi 

olduğu ve m~ıter ber•"~•b' 
pozito akçasıle ı1rıll f'' 
bir diyeceii . ol~ ... fİ~ iJI' 
keme baıkitıp tdl,J~ 
kire müracaat e 
oluur. 


