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Almanya 
İngiltere ile yeni bir pakt 

yapmak üzere Londra'ya 
murahhas göndermistir. ... 

Y l 20 Telefon: 2776 C H 193 -- 1 : 3 - No : 7 - - uma - 12 aziran 6 Fiati (100) Para 

Ball'"an ~evl_~t~eri harpten liorliınıyor 
Pl-ag- , dan Ankara' ya kadar Fransa'da ~Doktor Şaht Bel-

• · Grev tehlikeli bir 

Uzanan zencır; 70 milyon p~~~;{~~>a_ı~~.v grada geldi 
1 k b 

• k t d 1 hareketi uzayıp gitmektedir. Ref akatind;--;ilah f abri-
U ır . uvve e ayanıyor· ~~~~b~e~~:~1!~;de:ar;:,'.~::~~ kaları mümessillerinden 

ta olan münakaşalardır. Her bir he t t 
Romanya hClşhakanı Müsyü Titülesko, dün ne kadar şurada burada bil- ye e varmış 
B ı b k 

• d hassa madeni sanayi ve elbi- Bu hey'et, Yugoslavya'dan 

ükreş'te açı an mat uat ongresın e siya- se fabrikalarında bir takım mi.ihim miktarda siparişler 

1 k ı•• fi. b• •• J • t• uzlaşmalar yapılmış ise de alacaktır. Sa Ve ÇO .onem ır SOY eV . Vermış ır amele birçok yerlerde bu iti- Almanya finans bakanı, bu-
radan sonra Atina'ya ve ora

dan <la Sof ya'ya gidecektir. 
Balkan'larda, Prag'dan Anka- lafları tasdik etmiyerek greve 
ra'ya kadar uzanan zincir, 70 devam etmekte ve atelyeleri 
milyonluk bir kuvvete istinad işgal eylemektedir. Bu sabah 
etmektedir.,, M. Titulesko'nun Paris'in büyük kasaphanelerin-
bu söylevi, siyasal çevenlerdc deki kasap çırakları ile ecza-
derin akisler yapmıştır. Bük- hane müstahdemini grev ilan Bir tecrübe daha 

Vanzeland 
---··· 

reş gazeteleri, bu söylevi bü- etmişlerdir. Bununla beraber 
yük harflcrler neşretmekte- hastalara ilaçların heman vak- yapacak? 
dirler. tinde yetiştirilmesi hususu te- Brüksel 12 (Radyo) - M. 

1 
min edilmiştir. Vanzelan<l, kabine teşkiline spanya Biraz sonra büyük bulvar- muvaffak olamadığını krala 
!ardaki kahveler ve lokantalar Doktor Şahi bildirdikten sonra, kendisine 

Faşizme doğru mu .kapanmıştır. Grevcilerden mü- Belgrad 12 (Radyo) - Al- vaki ikinci teklifi reddetme-

gidiyor? rekkep gruplar büyük lokan- manya finans bakanı doktor miş ve bir teşebbüste daha 

M. Titülesko Ankara istasyonunda Madrid, 12 (Radyo) _ Is- talarda, otellerde ve kahveler- Şaht, dün gece buraya gel- bulunmağı kabul eylemiştir, 
Bükrcş, 12 (Radyo) - Bey- göz gezdirdiğimiz takdirde panya'nın pckçok şehir ve de çalışan arkadaşla~ını da miştir. Doktor Şaht'ın refa- Belçika' da devam eden bu 

nelmilel matbuat kongresi, anlarızki, Balkan'larda patlı- kasabalarında Faşizm lehine greve davet eden yazıları havi katindc, silah fabrikaları mü- kabine buhranından dolayı 
dün burada törenle açıldı. yacak olan bir barp, bütün hareketler başlamıştır. Hüku- levhalar ellerinde olduğu halde messillerinden mürekkep bü- siyasal çevenler endişeİerini 
Bu münasebet(c Romanya dış Avrupa'ya telafisi nakabil met, bu hareketlerin önüne sokaklarda dolaşmışlardır. öğ- yük bir hey'et bulunmaktadır. saklamamağa başlamışlardır. 
bakanı M. Titulesko, çok mü- zararlar verecek, yirminci asır geçmek için ciddi tedbirler ie vakti birçok lokantalar kol- A • k ._. ... e-.e-1 1 
hiın ve siyasal bir söylev ve- medeniyeliP.in bünyesi üzerin- almıştır. lektif mukaveleyi ve sendika- merı a sviçre 
rerek demiştir ki: de iltiyam bulmaz yaralar Madrid, 12 (Radyo) _ ls- ların şartlarını kabul etmiş 

- Balkanlar'da bir harp açacaktır. panya parlamentosu; fevka- olduklarını ve bunun üzerine Cumhur reisi Rusya ile iadei mü. 
zuhur edeceğinden endişemiz M. Titulesko, Bulgaristanın iade ahval karşısında hüku- sendikaların kendilerine dük- nasebat ediyor 
yoktur. Şayed aksi çıkarsa, bugünkü vaziyetini gözönüne metçe alınan tedbirlerin, daha ~a:ılarını açmak ruhsatını ver- kim olacak? Bern, 12 (Radyo) - İsviçre 
mütecavizlerin, Balkan ittihadı getirerek ..:unları so'"ylemı.ştı"r·. bir ay için kaldırılmamasını i erini bildiren sarı kağıtlar h""k~ · J · · "' k l d Vaşington 12 ( Radyo ) - u umetı; svıçre nin dahili 

k d 
- arar alt na l t asmış ar ır. · l · k Ye vücud bir hal e karşıfa- - Yalnız kendilerini dü- 1 a mış ır. ış erıni arıştırmak için pro-

rında" bulunacaklarını bilme- şünerek münferid bir halde Madrid, 12 (Radyo) - Ma- Versay 11 (A.A)- Grevin Ayan azasından Mister Bura, paganda yapmamak şartile 
leri lazımdır. Sulh istiyoruz ve kalmak istiyenleri, kendi fa- laga'daki amelenin ilan etmiş başlangıcındanberi ilk kanlı reisicumhur namzetli~inden Rusya ile münasebatını iade 
bunun için çalışıyoruz. . milyamızdan addediyoruz. An- olduğu grev, şiddetle devam hadise bu sabah vukua gelmiş- vaz geçmiştir. etmeğe karar vermiştir. 

Cihan. haritası üzerinde bir cak, bunlar şunu bilsinler ki, ediyor. Meçhul şahıslar, sos- tir. Bu hadise bir gemi inşaat En çok rey toplayacak olan Konsey federal, İsviçre'nin 
-------•• •-- yalistler reisi M. ( Rona ) yı fabrikasında olmuştur. Fabrika ulusal müdafaası için 235 namzedin, Landon olduğu Yunan memurları kurşu~la yaralamışlardır . ...... !;anı· 4 üncü sahifede) tahmin ediliyor. ,,_ ••• • :~~~ •. frank tahsisat kabul 

Tayyare pıyango- Almanya fırsat 
su dün_ çekildi gözetiyormuş 

için bir tamim 
----~-----·~----~--

bin lirahk ikramiyeyi ·14593Italya'~ın, emperyalist fikirler 
numara kazandı beslemekte:olduğu söyleniyor 

8 aş bakan general Metaksas, gön- , 
J d . .,. b. t . J d. 15 uer ıgı ır amımae ne ıyor 

Atina, 12 (A.A) - Başba-
kan General Metaksas bütün 
bakanlara aşağıdaki tamimi 
RÖndermiştir. Hükumet me
murlarının umumi vaziyetleri
n. 
ın ıslahı ve devlet menfaat-

~erile daha sıkı bir alfıka 
~İİ;de .. aralarında d~ha büyük 

ınusavat tesisi ıle bayat 
seviyelerinin yükselmesini arzu 
ttrnektedir. Bu itibarla hiikfı
~ct. ~er• bakanlığın memurları 
:bılıyet ve hizmet .dereceleri 
l ~saları ve aile mecburiyet
nerı hakkında tam bir malu-
ıat ed· . .. . 8 ınıneğe karar verınıştır: 
u rnal · • le . . umat memurlar mes e-
sının . k'k ed·ı ınccden inceye tet ı 
ı Oles· . k . 

J.i··k, ını temin edece tır. 
u um t b tetk·k· e aşlaJnıŞ olduğu bu 

1 ın · General Metaksas Rtarn nctıcelenmesine pro-
biki ~ın tam bir şekilde tal- taksas bunun hi.ikumetin me-
ebern ~kımından büyük bir 
larnirn~'Yet vermektedir. Bu 
ltre . ın sebeplerini gazeteci

ızah eden başbakan Me· 

murların vaziyetini ıslah hu

susundaki kararının bir neti

cesi olduğunu söylemiştir. 

İstanbul 12 ( Hususi ) - 4105 5582 5701 6035 
Tayyare piyangosunun keşi- 6322 6747 7223 9299 j 
desine dün başlandı. Bugün 10108 10782 10849 10920 
de devam edilecektir. Kaza- 13429 14390 16179 18332 
nan numaraları bildiriyorum: 19241 19981 20383 21711 

145 9 3 N 0 • ya 22645 23623 21245 24656 , 

15000 Ll
·ra 25092 27769 28964 24641 

100 Lira kazananlar: 

29000 N o. ya 2~~~ 2~~ 2~~ !~~~ 
12000 Lira 
4540 ve 22725 

Numaralara ikibin beşeryüz 

lira düşmüştür. 

1000 Lira kazananlar: 
11720 16778 19161 

5249 
7822 
9052 

12114 
14621 
18327 
22313 
25833 

500 Lira kazananlar: 26603 
6719 8094 8969 11514 28256 

6103 
8131 

10557 
12873 
15698 
20317 
22905 
26279 
27043 

6270 
8365 

10785 
13056 
17056 
20683 
23810 
26363 
27409 

7706 
8446 

11191 
13397 ' 
18061 
21956 
24084 
26441 
28095 

15867 16537 16802 19978 50 Lira kazananlar 

Hitler ve arkadaşları talimleri seyrediyorlar 
Wilhemshafen, 11 (A.A) - Londra, 12 ( Rady0 ) _ 

M. l;Iitler şimal denizi iissü Finanse) Taymis gAzetesi, Al-

bahrisini teftiş etmek üzere manya'nın, mütemadiyen ha-

buraya gelmiştir. M. Hitler zırlanmakta olduğunu ve mü-
buraya gelince Schleswig said hır fırsatta derhal silaha 
Holstein zırhlısı mürettebatını sarılacağını ve bundan dolayı 

21826 26331 27061 27655 20565 15795 20660 15028 
150 Lira kazananlar: 3245 5644 7474 21244 

202 1549 1852 2184 23046 11161 24389 22712 teftiş etmiştir. (Devamı 4 üncü salai/ed•) 

t 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 12 Haziran 936 

~~~~~--ı küsuf hadisesi10.bin met Metresini bir sopa darbe 
1 Maça kızİ re yükseklikte bir tayya- sile öldürdükten sonra 

• Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL 
reden tetkik edilecek Etlerini parça Pcirça keserek 

144 -

Piyedoş, Tolbiyak'ın ei~ayetle 
ilgili olduğunu zannetmiyordu 
Piyedoş, arabC: içinde biraz oluyor ki, o sokaktaki köşkte 

soluk aldıktan sonra takibin öldürülen kadın dahi, M. Tol-
bundan sonrasını düşünmeğe biyak'ı işgal etmiyor. 
ve bunun, ne gibi safhalar Baba Anri, bu hnsusta zih-
göstereceğini mülaha!adan gc- ninde ne tasarlarsa tasarlasın, 
çirmeğe başladı. Çünkü Tol- ben, onun oğlunun işi ile ln-
biyak'ın arabası, Karuzel'deki giliz binbaşısı Osilvanın mi-
köşeyi geçmiş olduğundan ile- rasçıları arasında ne gibi bir 
ride Sen nehri üzerindeki köp- münasebet bulunabileceğini, 
rülerden de geçeceği melhuz bir türlü kestiremiyorum ves-
bulunuyordu . selam. Galiba, yanlış bir ze-

Piyedoş bunu görünce, bir- habın arkası sıra sürüklenip 
denbire mırıldandı: gidiyorum! Maamafih bana ne 

- Bu adam, galiba Arba- elbette baba Anri benden iyi 
let sokağına gidecek, herif düşünür, bana nereye git 
fıkaralara mahsus bir kıya- d"erse oraya gitmeğe mecbu-
f ette bulunduğu ıçın, oraya rum. Ben körü-körüne itaat 

gidecek olsa dahi kömürcü etmekten başka hiçbir şeye 
kendisini tanıyamaz, lakin karışmamalıyım~ 
Arbalet sokağına gidipte ne Diyordu. 
yapacaktır? M. Anri'nin zan 
ettiği gibi, cinayette onun da Piyedoş, bu mülahazaları 
methali bulunduğuna ben ina- zihninden geçirmekte olduğu 
namam. Hele biraz daha sırada arabası ( Ôgüs ) ve 
sabredelimde, şu takipten ne (Sen Mişel) rıhtımlarını geçip 
netice çıkacağını anlıyalım. müteakı ben de (Tumel) rıhtımı 

Tolbiyak'ın arabası yavaşça boyunca yürümekte devam 
(Karozel) meydanından geçti ediyordu, iki araba arasındaki 

uzunluk, o derece çok de-
ve sonra sola dönüp (Malake) 
rıhtımı boyunca yol almağa ğildi. Piyedoş, Tolbiyak'ın 

artık önünden kaçacağından 
başladı.. Arabacı, Pars uyu-

korkmamakta ve yalnız taki
yor, yarı uyanık bir halde 

bin nerede hitam bulacağını 
bulunuyordu. Bu sebeple ara-

düşünmekte idi. 
ba, yavaş denecek derecede 

Niliayet, şarap depoları ve 
yürüyordu. 

Piyedoş, yolda giderken, nebatat bahçesinin parmak· 
pek ç.ok şeyler düşnüyordu. lıkları önünden dahi geçtiler 
Bir aralık kendi kendine: ki, Piyedoş, (Orlean) şimen-

difer istasyonunun buradan 
- Tolbiyak'ın -dedi- böyle 

uzakta bulunmadığını ve mez
ağır gidişine ehemmiyet ver-
memekte olmasına nazaran. kur istasyon makasçılarından 

birile M. Tolbiyakın münase
ğideceği yere yetişmek için 
acelesi olmamalıdır. Lakin beti olduğunu ancak bu sıra: 

da hatırlıyabildi. 
herif nereye gidiyor? Hava 
almak için sokakları dolaş
mamakta bulunduğu aşikardır. 
Besbelli buralarda bir dairei 
mahsusası var, ve tebdil kı

yafet etmeğe lüzum gördüğü 

zamanlarda oraya gider ta
mam! İşte Konti rıhtımına 
vasıl olduk. M. Anri, bahti
yarlık zamanında buralarda 
oturuyordu. Biçare adam! 
Hayatı ne kadar değişmiş! 
Oğlunu ölümden kurtarmak 
ıçın nelere maruz kalma
mıştır. 

Diye kendi kendine söyle
nirken arabanın kenarından 
usulca öne doğru baktı ve 
Tolbiyak' ın bindiği arabanın 
Enstitü boyunca yoluna devam 
ettiğini görünce : 

İzmir birinci icra ve iflas 
memurluğundan: 

Gayret Bilal Ha5an ve şe-

riki k-omandit şirketi ile kes

tane pazarında Salih Tiôret 

mahkemesinin 6/4/936 tarihli 

ve '361279 numaralı kararı ile 
27 /3-936 dan itibaren iflas 

etmiş olduklarını icra iflas 

kanununun 166 ıncı madde-

sine tevfikan ilin olunur. 

1 - Müflisten alacak iddia-

sında bulunanların alacak ve 
istihkaklarını mübeyyin vesi
kalarile asil veya musaddak 
suretlerinin ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarfında iflas 
idaresine müracaatla verme
leri. 

Volga kanalında suni göller 
yapdıyor. Kağıt yiyen 

Virüs bulundu 
Moskova, (T .A) - Yapıl

makta olan Moskova kanalı 
Üzerinde 7 büyük sun'i göl 
bulunacak ve bu göllerin 
umumi sathı birkaç yüz kilo
metre murabbaını geçecektir. 

Volga tarafında kanalın 
başında vücude getirilmekte 
olan ve "Moskova gölü,, is
mini taşıyacak bulunan su 
hazinesi, 360 kilometre mu
rabbaı fvüsatındadır. Bu gölün 
genişliği bazı yerlerde 6 kilo
metreyi bulacak, uzunluğu ise 
160 kilometre olacaktır. 

Kanalın öbür başında Him
ke ırmağı üzerinde de diğer 

büyük bir sun'i göl yapıla
caktır. 

Bu iki göl arasında ve ka
nal üzerinde daha beş sun 'i 
göl bulunacaktır, ki bunların 
en mühimi, 190 kilometre mu
rabba genişliğindeki Akulof 
gölüdür. 

Bu göller, 1936 ilkbahar 
sulan ile dolmağa bile baş
lamıştır, doldurulma ameliye
si gittikçe daha hızlandırıla· 
caktır. 

Bu yeni su hazinelerinin ve 
göllerin vücuda getirilmesi 

dolayısile · Korçebka kasabası 

ve ayni zamanda 122 köy, 
yerlerinden kaldırılarak başka 
araziye naklolunacaktı~. 

19 Haziran küsuf u için 
faaliyet: 

Moskova, ( T.A ) - Önü
müzdeki 19 Haziranda vukua 
gelecek olan küsufun, Krasno
yarsk civarında 6 bin metreye 
kadar havalanacak olan iki 
tayyare içinden de tetkik olun
masına karar verilmiştir. 

Ayni küsuf~n 9 ila 10 bin 
metre yüksekliğe çıkarılacak 
substratos~at'tan tetkik edil
mesi de düşünülmektedir. 
Substratostat'ın uçuşu esna-

sında küsuf hadisesi, baştan 
nihayete kadar, otomatik su· 
rette filme alınacaktır. 

Sovyetler birliği ilim aka
demisi, küsufun görüleceği 
yerlere 30 kadar ilmi heyet 
ğöndermektedir. 10 kadar 
yabancı memleket ilim heyeti 
de bunun için Sovyetler bir
liğine gelmek arzusunu izhar 
etmişlerdir. Bunlardan bir İn
giliz heyeti ile bir Amerikan 

heyeti şimdiden Leningrad'a 

vasıl olmuş bulunmaktadırlar. 

Amerika'nın Harvad ve sair 

üniversiteleri alimlerinden mü

teşekil olan bu heyet, Oren
burg civarında Akbulak kö-

yünden küsufu tetkik eyliye

cektir. f ngiliz heyetinin başın
da prof. Kerrol, Amerikan 

heyetinin başında da prof. 
Monzel vardır. 
Kalıt giyen virüs bulundu 

Moskova (T .P)- Sovyetler 

birliği ilim akademisine mer· 

but kıymetli evrak hıfzı labo

ratuarlarında, profesör Tihonef 

ile asistan mütehassıs Zaytsef 

tarafından, filtre olup mikros
kopta görülmiyen neviden bir 
virüs bulunmuştur. 

Bu virüs, kağıtları mahve
den amillerin en !;aşında bu
lunmaktadır, Bu virüsün faa· 
liyetine terkedilen en iyi ve 
tamamen yeni kıymetli evrak 
kağıdı, birkaç ay içinde sağ
lamlığının yüzde 80 nini kay
betmektedir. 

Kağıt yiyen ve mahveden 
bu virüsün keşfindeki büyük 
ehemmiyet aşikardır. Zira bu 
keşif sayesinde, hıfzedilmek 
istenen tarihi ve kıymetli ev
rakın muhafazası için yeni ve 
tamamen emin dezenfeksyon 
yolları açılmıştır. 

Liman reisi Hafız Bilal ve Ayşe Mü
kerrem H. vakfı miitevelliliğinden: 
Seneliği Vakfı Mevkii No. Nev'i 

180 Hafız Bilal Göztepe tramvay caddesi 1048 ev 
180 Ayşe Mükerrem Güzelyalı Şaban zade 5 ev 
Yukarıda • mevkii ve senelik kiraları yazılı akaratın Mayıs 

937 se~esi sonuna kadar olan icra'arı on gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 17--6-936 çarşamba günü 

saat onbeştedir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere her gün 

Varidat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta Evkaf · 
müdürlüğünde toplanacak komisyona miiracaatları ilan 
olunur. 7 12 17 1534 

- Vallahi şu çapkın, baba 
Anrinin evvelce tuttuğu dai
reyi muayene etmeğe gidiyor. 
Fakat herif, orada ne bulmak 

2- ~üflise borçlu olanların 
bir ay içinde daireye bildir- Tı l • Tı l • 
mel~ri . bildirmeyenlerin cezai ' 3i!inTayyare Sıneması 3;j;n 

ümidindedir?. M. Anri, orada 
bilahara kendisine mazarrat 
verecek hiçbir kağıt filin bı

rakmıyacak derecede basiret
kardır. Tolbiyak oraya gidi
yorsa, beyhude bir zahmete 
katlanmış olacaktır. Halbuki 
bu adam, vaktini boş şeyler 
ile kaybetmeği sevmiyen kim
selere benziyor. 

Tamam, mes'ele anlaşıldı. 
Herif oraya gitmiyor. Çünkü 
arabası, M. Anrinin dairesini 
geçti. Nebatat bahçesine doğru 
gidiyor. Maamafih nereye gi
deceğini şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. Arbalet so

~- da gitmiyoruz. Demek 
NlllJ!IW:~ 

mes ulıyete uğrayacakları. 

3- Müflise ait malları emlalel-- ' Bu hafta iki büyu··k film birden 
rinde bulunduranların . o 

lar üzerindeki hakları mahfuz D kt•ı A k 
kalmak şartile mezkur malları a 1 onun ş 1 
iflas idaresine emrine verme-
leri aksi takdirde cezai mes
uliyete uğrayacakları ve mak
bul bir sebeb olmadıkça ric
han haklarından mahrum ka
lacakları . 

- 4 Alacaklıların veya ve
killerin 9 haziran 936 salı 
günü saat 14 te birinci ·icra 
ve iflas dairesinde bulunma
ları ve müflislerin müşterek 
borçlularile alacaklıların bu 
toplantıda hazır bulunmaları 

lizımdır. 

"Küçük Daktilonun,, ve "Daktilo evleniyor,, filmlerinin 
sevimli yıldızı Marie Glarg'in geni bir fantazisi 

HARP 
Anna Bella, Charles Bayer ve lnkijinaf 

Gibi yüksek san' atkarların temsil ettikleri Klod Faremin şaheseri 

S tl •.Hergün; 16-19,30 Harp- 17,3021,15 eans SQQ erı. Daktilynun aşkı Cumartesi, Pazar 
günleri 14 te Daktilonun aşkı ile başlar. 

Fiatlar 15 • 20 • 30 kuruştur 

konserve kutularına koymuş 
Paris gazeteleri acı olduğu 

olduğu kadar garip olan bir 
cinayeti anlatıyorlar. Vak'anm 
kısaca hulasası şu: ' 

Bir gece yerde yatan bir 
adam bulunuyor. Kaldırıyorlar: 
Sarhoş .. Merkeze götürüyorlar. 
Ayılıyor. Ertesi sabah serbest 
bırakacaklar. Fakat, üzerını 
arayınca cebinde bir tabanca 
ile bir mektup buluyo~lar. 
Fena bir düşüncede olduğu 
anlaşılıyor. Mektupta şöyle 
yazılı: 

"Sevgili karım; sana yük
lediğim agır vaziyetten dolayı 
beni affet. Yaptığım hareke
tin fena olduğunu biliyorum 
ve bu suçu şimdi ödemeğe 
karar verdim.,. 

Bunun üzerine adamın ifa
desi alınıyor ve o, gayret sa
kin bir halde ve açıkça ka-
bahatini anlatıyor: • 

"Karım bir fabrikada çalı
şır. Ben boştayım. Dün o ev-
de yokken metresim geldi. 
Oturdum, konuştuk. Sonra 
bahçeye çıktık. Ona tavşanla
rı gösterdim. O tavşanlara 
bakarken, yerde bir tokmak 
gördüm. Hemen aldım, met
resimin kafasına indirdim . ., 

- Niçin?. 
- Bilmiyoru~. Aklıma esti. 

Bir vuruşta kadın cansız yere 
serildi. O zaman yaptığım işin 
farkında oldum. Cinayeti sak· 
lamağı düşündüm . Hemen 
mutbaktan eski konserve ku· 
tularını getirdim. Etlerini kt' 
serek bu kutulara doldurdum· 
rafa kaldırdım. Fakat daha et 
kalmıştı. Onları da bir çuvala 
doldurdum . 

Başını ne yaptın ? 
"- Başını mı? Bilmem. Ne 

yaptım acaba ? Ha! Evet, 
onu da geceleyin götürdüm, 
nehre attım . Konserve kutu· 
larını ve çuvalı yere gömdüm, 
üzerini çimento ile sıvadım.,. 

Ca'ninin ifadeesi burada bi· 
tiyor. Mes'elesi de anlaşılmış 
oluyor: Zavallı adamın aklı 
pek yerinde değildir. 

lzmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

(Ali Gönlügür) ticaret unva· 
nile İzmirde kestane pazarında 
46 numarada un ve zahire 
ticaretini yapan Ali Gönlü· 
gurun işbu ticaret unvanı 

ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 1652 numarasına 

kayt ve tescil edildiği ilin 
olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzası # 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Seneliği Vakfı Mevkii No. Cinsi 

24 piyale oğlu cedit 128 ev 

24 .. ,. 130 ev 

60 hasta mesçit hasta sokak 62 ev 
72 " 43 ev 

36 şerefiye mesçidi bozyaka 35 dükkan 
36 "' .. , . 34 kahve 
36 kestelli ,, kestelli 95,97 dükkan 
48 kılcı mesçit damlacık 82 

144 " " 90 .. 
40 müftü muStafa çerçi oğlu 7, 18 .. 
48 selatin oğlu selatin oğlu 56 ev 

441 salepçi oğlu hükumet 60 dükkan 
72 salı tekkesi tütüncü sokak 23 ev 
1 O kazak oğlu bornova türkmen s. 15 arsa 

180 hasan hoca tuzcu sokak 32 ev 
.400 mıkırdaç makaryan karşıyaka 133 ev 
108 salepçi oğlu salepçi oğlu 24,32 dükkan 
Yukarıda mevki, nevi ve numaraları yazılı akaratın mayıs 

937 senesi sonuna kadar olan icarları on gün müddetle aç•" 
artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 12 Haziran cuma günü saat oO 
beştedir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere her gün varidat 
memurluğuna ve ihalesi için de o gün ve saatte evkaf 
müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan ohı· 
nur. 3 8 12 1458 ~ 

lz mir va{ııf lar direktörlüğündetı: 
Mezarlık başında kain 149 1 ve 151 No. lı dükkaaların en· 

kazı bütün masarifat alıcıya ait olmak ve mahallindeki mofoı 
ve saireyi nakletmek suretile kaimen satılacaktır. 

ihalesi 18/6/936 Perşembe günü saat 15 dedir. Talip olao· 
lar şeraiti anlamak üzere Evkaf direktörlüğündeki Varidat 
memuruna müracaat etmesi ve satış gününde mahallinde bo• 
lunmaları ilan olunur. 3 7 12 18 1459 .-"" 

Tabak hacı ls111:ail ağa vakfı 
mütevelliliğinden: 
Seneliği 

100 
100 
100 
100 
100 
125 

Vakfı 

Tabak H. lsmail 

" " .. .. 
" " .. .. 
.. " 

Mevkii 
Tilkilik 

,, 
.. 
" 
" 
" 

Nevi No: 
Dükkan 294 

" 
296 

.. 298 
il 3()() 

" 
302 

•• 3()4 
Yukarda mevkii nev'i ve senelik kiraları yazı~ akaratın Ms· 

yıs 937 senesi sonuna kadar olan icarları on gün müddeti~ 
açık artırmağa çıkarılmıştır. ihalesi 17 /6/936 çarşamba güniJ 
saat 15 tedir. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere hergün ~ 
ridat memurluğuna ihalesi içinde o gün ve saatta evkaf 111 
dürlüğündc toplanacak komisyona müracaatları ilin ol 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

r~~~iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim."r•~'l~F~r~a~te~IiiJi4S~p=e=-r-
nfKAYE Kavnananın cenesı.. V A 

., , 1 co apur cen-
'~s~e·n•i•m ... ka~yLn.a.na•m ... ·c~i-.d.,de·n~~z~a~va~ı~ıı~er~k~e~kı~e,r?r......... t 
çaçarondur. Vara da, yoğa da - Anlaşıldı. Siz gazete ası 
söyliyecek söz bulur, dırdırının okumıyorsunuz .. Yeni vergiler- ROYALE NEERLANDAIS 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. haddi yoktur vesselam 1 den haberiniz yok. Komşuları KUMPANYASI 

Kavga gibi, gürültüyü sevmem; taciz edecek şekilde gürültü "HERMES., vapuru 31 Ma· DEUTSCH LEVANTE LINE 
bunun için eve gelince, müba- yapan herşeyden vergi alına- yısta beklenmekte olup yü- "SAMOS" vapuru 10 hazi-

cak imiş. Bunlar arasında künü tahliyeden sonra BUR- randa beklenilmekte ve 13 
rck kaynanama : GAS VAR ô 

_ Vakıtşerifiniz hayrolsun, akordu bozuk piyanolar da • NA ve K STEN- hazirana kadar HAMBURG 

d ı d d . var. Piyanonun tamiri artık CE limanlarına ·hareket ede- ve BREMEN limanlarına yük muhterem vali em e ım. 
d .k d'k zaruret oldu. cektir. l kt Kaynanam yüzüme ı - ı 'ORESTE a aca ır. 

baktı. Bu saf ve samimi hitap- - Ah sevgili ve muhterem • Ş.. vapuru 31 "MANiSA" vapuru 10 ha-

k k valdem .. Verdigviniz haber cid- Mayısta beklenmekte olup randa beklenmekte ve 13 ha-tan nasıl bir kavga çı arma · ··k- ·· hl 
lazım geldiğini düşün- den mühim. Beni şiddetle ala- ~u6 936 d ta Ai~e.jEeRn S so

0
nTra zir ana kadar ROTTERDAM 

düğüne hiç şüphe yoktu ve kalandırdı: Haydi piyanonun T-E~DAM~ AMSTERDA~ v: ve HAMBURG limanlarına 

12 Hazira 

lZM R 
Pamuk Me 

Türk Anonim 
catı 

Şirketi 
Şirketin MerkcL ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3 67 
Telgraf adresi: Bayral' iz 

patladı : tamirini yaptıralım. Kerimeniz HAMBURG limanları yük alacaktır. 
_Neye böyle geç geldiniz? bayanla zatı asilanelerini de yük alacaktır. ıçın "TINOS,, vapuru elyevm ,--ırm•ımrı.-1ımm1~mmr::;::mmmıııll!!!.lm::'Z!B~a::::!E11:32!a:::E!IX':!::m•~ 

Bir evli erkek,. lütfen piyano çalmamağa da- "HERMES,, vapuru 15-6-36 limanımızda olup ANVERS, 1 lzm ı· r y ... n M,ensuca 1 
_ Geç kaldığımı sanını- vet edelim. Fakat.. Sizi, sizin da gelip 20-6-936 da ANVERS, ve HAMBURG limanlarından 

yorum, daha saat kaç sanki? kuvvetli çenenizi ne yapalım? ROTTERDAM, AMSTER- yük boşaltıyor. T •• k A ş• k t• • 
_ Belki sizin için erken- Sizin haşmetli ve heyeti DAM ve HAMBURG limanları "MACEDONIA., vapuru 22 Ur • 1 r e 1 n , n 

dir; dışarıda yarım kalmış gürültü ve kavgalarınıza ne için yük alacaktır. haziranda bekleniyor, 27 ha-
zcvk ve eğlence tabii bitme- suretle mani olalım? Anlıyo- SVENSKA ORIENT LINIEN zirana kadar ANVERS, ROT- Halkapınar kumaş fabr·kası 
miştir. Fakat.. Zavallı kızım rumki sizin yoktan ve her "VIKINGLAND r· .. TERDAM, HAMBURG ve J f [ 
merakından hastalandı. fırsattan kavga çıkarmaktaki 28 8 36 d ROT,,TERmo oMru BREMEN için yükliyecektir. Tar af ından mevsim ao ayısi e yeni 

fıtri maharetiniz hasebile bü- - - a DA ' AMERiKAN EXPORT THE 
- Ne tuhaf şey! Bana tün maaşımı peşinen "Gürültü HAMBURG, BRMEN (doğru) çıkardığı kumaşlar: 

"Bayan henüz çarşıdan dön- COPENHAGE DANTZIG EXPORT STEAMSHIP s v 1 medi!,, Dedi. cezasına,. karşılık yatırmak GDYNIA, GOTEBURG os: . CORPOATION ag am 
Kaynanam şaşaladı mı sa- Jazım! LO ve ISKHNDINAVYA NEVYORK 

nırsmız? Ne gezer! Vedi Fikret limanları için yük alacaktır. "EXAMINE:,, vapuru 21 Zarif 
, - Bunda ş

0

aşacak birşey fzmir sulh hukuk mahke- " NORDLAND ,, motörü haziranda beklenmekte olup 
yok. Belki bir mağazada pa- mesinden: 15-6-36 da gelip ROTTER- NEVYORK için yükliyecektir. Ve ucuzdu 
zarlık için geç kalmıştır. Bi- Karşıyaka alaybey ali sinan DAM, HAMBURG BREMEN, SERViCE MARITIM 
lirsiniz ya .. Kızım çok iktisat- sokağında 31 no. tailı iki COPENHAGE. DANTZIG, ROUMAlN 

çıdırt odalı bir bap hane izaleyi GOTEBURG, OSLO ve IS- BUGAREST 
- Biraz acele edebilirdi, şuyu suretile satılığa .çıkarıl~ KANDINAVY A limanları için "DUROSTO., vapuru 10 

sanıyorum. mıştır. 200 lira kıymetli olan yük alacaktır. haziranda bekleniyor. KÖS-
- Otomobili olsaydı. Ta- b · ı 936 B · TENCE, SULINA, GALATZ, u evın temmuz çar· " IRKALAND ,. motörü 

bii daha erken gelirdi. Kızım b ·· ·· ı 5 d Ih GALATZ akta ması BEL şam a gunu saat e su 29-6-936 da• gelip ROTTER- ve r -
otomobil hasretinden ölecek. k GRAD PUDAPEST BRA huku mahkemesi salonunda DAM, HAMBURG, BREMEN. • • -

- Yılbaşında bir tane be- ı k b TISLA VA VIY ANA · · ··k 
satışı yapı aca tır u artır- COPENHAGE, DANTZIG, ' ıçm yu 

diye etseniz. mada tahmin olunan bedelin kabul edecektir. 
- Beni iş bankası ile or- °'o 75 nisbetinde bedel verildi GDYNIA, GOTEBURG, OS- DEN NOSKE MlDDEL-

tak mı sanıyorsunuz? surette müşterisine ihale edi- LO ve ISKANDINAVYA Ü- HASLINJE (D. S. A-S 
- Daha. doğrusu bir tasar- lecek aksi takdirde satış 15 manları lçin yük alacaktır. SPANKELINAJEN) 

ruf yolunu tutsanız. gün daha uzatılarak ikinci SERViCE MARITIM OSLO 

- Tasarruftan evvel insan- artırma 16 temmuz 936 per- ROUMAIN "SAN ANDERS., motörü 
!arın cebini boşaltacak şey şembe günü saat 15 de yine " ALBA-JULYA ,. vapuru 

d · · d ı k 19 haziranda bekleniyor. IS-mi yok? aıremız e yapı aca tır gayri 7-6-36 da gelip 8-6-36 tari-
KENDERIYE. HYF A, DIEP-

- Kabahat gene başkala- menkul üzerinde hak talebinde hinde PiRE, MALTA ve BAR-
PE ve NORVÇ limanları için 

rının oluyor galiba!. bulunanlar ellerinde resmi SELONE hareket edecektir. 
yük kabul edecektir. 

- Evet. Bilhassa bütün vesaiki le 20 gün içinde dai- Yolcu ve yük kabul eder. • "Vapurların isimleri, gelme 
erkeklerin!. remize müracaat etmeleri la- llandaki hareket tarihlerile 

• tarigleri ve navjun tarifeleri 
- Gene ne yaptılar, bu zımôır aksi halde haklarında navlonlardaki degv işi kliklerden 

l I ı d k hakkında bir taahhüde giri· 
tapu sici i ma um o ma ı ca acente mesuliyet kabul etmez. 

ı d h . k 1 ki K şilmcz ... pay aşma an arıç a aca ar- Fazla tafsilat için ikinci or-
Bi rinci Kordon, lelefoon Olivier ve şü

rekası Limited 
dır şartname 10 haziran 936 donda Tahmil ve Tahliye 

h d b h k · No. 2007 - 200o 
tari in en iti aren er esın şirketi binası arkasında FRA- 0 

görebilmesi için açıkta ve TELLi SPERCO vapur acen-
Vapur acentası gayri menkulun evsafı şart- tasına müracaat edilmesi rica 

Ccndeli Han Birinci kor-
namede yazılıdır müzayedeye olunur. 
iştirak etmek istiyenler kıy- Telefon: 2004-2005-2663 

c! _n. Tel. 2443 h · o 7 5 
meli mu ammenenın o , 1 • 

Not: Vurut tarihleri ve va- D k 
nisbctinde pey akçası veya o tor 

purların isimleri üzerine deği- milli bir banka teminatı ibraz 

şikliklerden mcsuliyet kabul etmeleri lazımdır % 2,5 della- Ali AgiJı 
edilmez. liye ve ferağ harçları alıcıya 

THE ELLERMAN LINES LTD. ve vergi vesair kanuni mükel-
" GROONO ., vapuru 10 lefiyetlcri satıcıya ait olup 

haziranda LONDRA, HUL ve ihale bedeli defatcn ve peşi

ANVERS'tcn gelip yük çıka

racaktır ve 25 hazirand<. avdet 

edip LONDRA, HUL için 
yük alacaktır. 

• Ali Rıza "MARDINIAN .. vapuru 20 

haziranda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' <lan yük çıkara
caktır. 

şinen ödenecektir ihaleyi mü
teakiı? müşteri ihale bedelini 
tamamen vermediği veya ve· 
remediği takdirde gayri men
kul tekrar 15 gün daha mü
zayedeye konulup talibine 
ihale yapılacak ve arada ta- Mücellithanesi 

"DRAGO,, vapuru Temmuz 

iptidasında EONDRA, HUL 

hakkuk edecek ihale farkı 
hükme hacet kalmadan veci
besini ifa etmiyen müşteriden 
tahsil olunacaktır daha fazla 

ve ANVERS'ten 
çıkaracaktır. 

gelip yük malumat almak istiyenler dai
remizin 361793 no.lu dosyasına 
müracaatları ilan olunur. " LESBIAN ,, vapuru 1 O 

T ernrnuzda LIVERPOOL ve • • 
SWENSEA'dan gelip yük çı- Satılık mot or 
karacaktır. 

DE.UTSCHE LEVANTE-LINIE 
12 beygir kuvvetinde Dizel 

markalı az kullanılmış bir mo· 

tör satılıktır. Taliplerin idare
"SOFJA., vapuru Haziranın 

sonundc HAMBURG. BRE-
~~N ve ANVERS'ten gelip hanemize müracaatları 
., çıkaracaktır. olunur . 

ilan 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

• Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıl-tır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları . 

" . 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satlş Yerle~i 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'------------------------mt'i.'llBM 
·~~~~~~~~~~~ 

j BAŞDURAK 

ı Hamdi Nüzhet 
1 Sıhhat Eczanesi 1 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 
çeşitleri satar. 

tuvalet 

1 



(Ulusal Birlik 

Nankin, Kanto_n hükiimeti aleyhi 
ne seferberlik ilan etmiştir 

iki İngiliz torpitosu, lngiliz tebalarını muhafaza etmek 
üzere Kanton limanına vasıl olmuştur 

Şanghay 7 2 (Radyo)- Şanghay Şek, seferberlik em
retmiştir. Nankin Parlamentosunun toplanmak üzere ol-
duğu ve mühim kararlar alacağı söyleniyor. · 

Çuatorr ve Kuanks ordularının Nankin hükumeti aley 

Son gelen heberlere göre, iki lngiliz torpitosu, lngiliz 
tebaalarını himaye etmek üzere Kanton limanına gelmiş
lerdir. Kanton orduları, şimali Çine yürümekte devam 

ediyorlar. laine yürünıiyecekleri bildirilmektedir. 
._ ...... _._ 

Zecri tedbirler 
Londra 12 (Radyo) - İngiliz siyasal çevenleri, zecri ted

birler mes' el esile yakından alakadar oluyorlar. Alakadarlar, 
zecri tedbirler hakkında bu sefer uluslar sosyetesince kat'i bir 
karar verileceğini iddia ediyorlar. 

lngiltere-Almanya 
Londra, 12 (Radyo) - (Prens Von Bilof), bugün lngiliz dış 

bakanlığına giderek, Lord Eden 'le yeni bir uzlaşma hakkında 
konuşmuştur. 

Konfederasyona ihtiyaç varmış 
Tokyo, 12 (Radyo) - Ninejuta partisi reisi, Uzakşark'ta 

bir konfederasyon vücude getirilmesi ve silahlanma yarışından 
sarfınazar edilmesini tavsiye etmektedir. 

Tuna'da bir vapur battı 
Viyana 12 (Radzo) - Tuna üzerinde işleyen Venye adın

da bir vapur, göprülerden birine çarpmış ve ikiye ayrılarak 
batmıştır. Vapurun mürettebatından altı kişi boğulmuştur. 

----~----~~--.. ~~· ~·--~--~--~-

Muğla' da 
Dalaman köprüsü 

yapılışı bitti 
Muğla, 11 (A.A) - Dala

man köprüsünün yapılışı bit
miştir. Köprü üç gözlü olup 

her gözü 35 metre genişliğinde
dir. Köprü gelip gcçmeğe 
açılmış olmakla beraber açıl
ma töreni yakında yapıla
caktır. 

Arap'lar 
Bütün telgraf telle. 

rini kestiler 
Kudüs, 11 (A.A) - Hali 

h~zırda Filistin'de tam mev
cutlu iki İngiliz lirası vardır. 
Bunlardan biri şimal ve diğeri 
cenub mıntakasındadır. 

Kahire, 11 (A.A) - Ku
düs' e gidecek istihkam efra
dını hamil olan bir trenden 
önce hareket etmiş bulunan 
balast yü.klü bir tren Loyd 
şimalinde berhava olmuştur. 
Bu kundakcılık yüzünden te
lefat olmamıştır. 

Kudüs, 11 ( A.A ) - Dün 
akşam geç vakit her istika
metteki bütün teller kesilmiş 
olduğundan şehrin hiçbir ta
rafla telgraf muvaselesi kal
mamıştır. Bu yüzden hasıl 
olan maddi zarar 1 O bin in
giliz lirası raddesindedir. ---···-
Sporcularımız 

Bugün geliyor 
İstanbulda yüksek bir oyun 

göstererek merkezi Avrupanın 
en kuvvetli takımlarından Först 
Viyana'yı 4-1 mağlup eden, 
lstanbul muhteliti ile 1-1 be· 
rabere kalan sporcularımız, 

bugün saat 14,30 da İnönü 
vapuru ile şehrimize gelecek
lerdir. Sporcularımız merasim 
ile karşılanacaklardır. 

! Mussolini 
Zengin bir kütüp 

haneye malik 
oluyor 

Roma 12 (Radyo) - Ame
rikalılardan Mister ( Nelson 
Kor)un kütüphanesi, Mussoli
ni'ye hediye edilmiştir. Bu 
kütüphanede muhtelif lisanlar-
la yazılmış yirmi bin kitap 
vardır. 

Pompei 
Harabelerinde de. 
ğerli eserler bulundu 

Roma 12 (Radyo) - Pom
pei harabelerinde çok değerli 
eserler bulunmuştur. Bunlar 
arasında altından bir dantela 
ile küpeler ve elmas taşlarile 
müzeyyen gerdanlıklar vardır. 

Berberler 
Yeni idare heyeti 

seçtiler 
İşçi ve esnaf birliği kon

ferans salonunda yıllık top
lantılarını yapan berberler 
cemiyeti mensupları, yeni idare 
heyeti reisliğine Keçeciler' de 
Muharrem Ôzkardeşleri, aza
lığa Söke'li Mustafa, Ali Ulvi, 
Ali Rıza ve kalfalardan İdris 
ve Hakı'yı seçmişlerdir. Yeni 
idare heyetine muvaffakiyet
ler dileriz. 

Almanya fırsat 
gözetiyormuş 

(Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede) 
Eden'in muhtırasına cevap 
vermek istemediğini kayde
diyor. 

Ayni gazete, ltalyan'ların da 
emperyalist fikirler beslediğini 
yazdıktan sonra, zecri ted
birlerin, teminatsız bir surette 
kaldırılmamasını tavsiye et
mektedir. 

Mahkemelerde: 

Motör cinayeti davası 
bitmek üzere 

Çocuğunu öldürmekle maznun Ayşe, ben 
çocuk doğurmadım ki, öldüreyim aedi .. 

Çamaltı tuzlası civarında ben riamuslu bir kadınım. 
Hüdaverdi motöründe Receb Mezardan çıkan çocuk kemik-
kaptanla tüccardan Halil ve leri 20 ay evvel doğurduğum 
Cemal'i paralarına tamaan ol- ve 7 aylık iken ölen kızım 
dürmekle maznun Osman kap- Behiyc'ye aittir. 
tan ve Çipinoz Ahmed'in mu- Demiştir. 
hakemelerine dün Ağırcezada Dinlenen amme hukuku 
devam edilmiştir. Muhakeme şahitlerinden bazıları, Ayşe-
son safhaya gelmiş olduğun- nin karnını şiş bir vazivette 
dan dünkü celsede maznun- gördüklerini, fakat bunun ça-
ların vekilleri müdafaalarını cuktan mı, ha.stalıktan mı ol-

yapmışlar :ve maznunların ma
sum olduklrrını, cinayetle hiç
bir alakaları bulunmadığını. 
olsa olsa suçluların hukuku 
amme şahidi sıfatile makke
meye gelen kimseler olduğunu 
söylemişlerdir. Kararın tefhimi 
için muhakeme talik edilmiştir. 
Çocuğuuu ölilürmüş mü? 
Çeşme kazasının Ovacık 

köyünde gayri meşru doğur
duğu çocuğunu öldürmekle 

'maznun Karacaovalı Ayşe'nin 
muhakemesine dün Ağırcezada 
başlanmıştır. Çeşme İstintak 
hakimliğinin kararnamesi okun
duktan sonra Ayşe'nin istic
vabına başlanmış ve maznun 
kadın: 

- Kocam askerdedir. Me-
zarlıkta çocuk kemikleri bulun
muş, Benim gayri meşru bir 
çocuk doğurduğum ve öldür
düğüm iddia ediliyor. Ben 
böyle bir suç işlemedim, ma
sumum. Köylüler de bilirler, -----------Ne konuşmuşlar 
Paris 12 (&adyo)- Hariciye 

Nazırı M. İvon Delbuş, Prağ 
ve Blgrad sefirlerini kabul et
miş ve uzun müddet konuş
muştur. 

İzmir Asliye Hukuk Ticaret 
mahkemesinden : 

izmirde mukim Naile avu
katı Ali Kemal tarafından İz
mirde mukim şehir otobüs
leri sahibi Halidin yazıhane

sinde müstahdem şoför Veysi 
aleyhine açılan alacak dava
sından dolayı yapılan muha
kemede müddeialeyhin ilanın 

tcbliğata rağmen 3 Haziran 
936 Çarşamba günü saat 10 
da mahkemeye gelmemiş ol
duğundan ittihaz olunan gıyap 
kararının da 401 inci madde 
mucibince ilanen tebliğine ka
rar verilmiş ve muhakeme dahi 
6 Temmuz 936 Pazartesi saat 
15 bırakılmış olduğundan ta
yin olunan günde icabet edil
mediği takdirde bir daha mu
hakemeye kabul olunamıya

cağı ilanen bildirilir. 

duğunu bilmediklerini, mezar• lıkta araştırma yapılarak bir 
mezardan çocuk kemik leri 
çıkarıldığını, Ayşe'ye bu ke
miklerin kime aid olduğu so
rulunca bunun 17 aylık iken 
ölen kızı Behiye'ye aid oldu
ğunu söylediğini ifade etmiş
lerdir. 

Şahid köylüler, reisin suali 
üzerine Ayşe'nin köyde hiç
bir erkekle alakası bulundu
ğunu bilmediklerıni ve uzun 
zamandanberi köyde yaşadığı 
halde namus dairesinde hare
ket ettiğini söylemişlerdir. 

Saliha ve Naciye adında 

iki şahid gelmemişti, Bu şa
hitlerin, Çeşme mahkemesi 
vasıtasile istinabe suretile ifa
delerinin alınmasına karar 
verilmiş ve muhakeme başka 
bir güne talik edilmiştir. 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

İzınirde oturan merziye ta
rafından ikiçeşmelikte çukur 
çeşme sokağında 86 sayılı ölü 
dursunun evinde oturan şükrü 
aleyhinde açılan boşanma da
vası üzerine icra kılınan mu
hakeme sonunda: tarafların 
boşanmalarına ve kabahat 
şükrüde olduğundan hüküm 
tarihinden itibaren bir sene 
müddetle yeniden evleneme
mesine ve küçük Nihalin ve
layet hakkının anaları merziyeye 
verilmesine ve ayda yedi bu
çuk lira takdirile hüküm tari
hinden itibaren aydan aya 
şükrüden alınarak merziyeye 
verilmesine ve 954 kuruş mu
hakeme masrafının şükrüye 
aidiyetine temyiz yolu açık 

. olmak üzere şükrünün gıya
bında 18/5/936 günlemecinde 
karar verilmekle H. U. M. 
K. nun maddei mahsusasına 

tevfikan tanzim kılınan ihbar
namenin müddeaaleyh şükrü
nün elyevm bulunduğu mahal
lin meçhuliyetine binaen teb
liğ makamına kaim olmak 
üzere mahkeme divanhanesine 
talik kılındığı ilan olunur. 

12 Haziran 926 

Sardanapol'un ölümü -
••• 

Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

- Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 28 - -
Bu " M. Listrak ,, cümlesi resmiyet dairesinde samimiyet 

ve hitabı, salonda olanların gösteren bir kız gibi hareket 
hepsinde aşikar bir hayret ediyordu. 
uyandırdı. Çünkü Maölen Bu hal, salonda~i(erın hep-
çök zamandanberi nişanlısına sine de - Tabii Lüsi hariç! -
samimi olarak şadece "Mak- Derin ve elim bir saniye 
sim!,, Derdi. Teklif ve tekel- yapmakta idi. 
lüf aralarından çoktan kalk- M. Maksim ayni günün ak-
mış bulunuyordu. şamı babalığı polis komiseri 

M. Font Romen artık ha- M. Royer' e uzun bir mektupla 
reket lüzumuna karar verdi ve vaztyeti izah etti. 
ilerliyerek kızlarına: ( Arkası 'Var ) 

- Bonjur yavrularım! Dedi. -l zmir Sulh hukuk hakimli-
Bu Sen Süzan oyunu cidden ğinden: . 

güzel oynandı. Halanızda bu İzmirde Kasap hız;r mahal-
sürprizden çok memnun kaldı! lesinde Sadullah sokağında 
Dedi. 

Bu sırada Madam Julyen, 24 26 ve 28 No. tajlı 4 odayı 
ve ayrıca havlu kısmında 6 

yavaşça Maksim'in yanına 
yaklaştı ve: odalı 3 hane ve 30 No. tajlı 

- Cesaret ve tahammul hane altında bir dükkan izalei 
yavrum! Dedi. Şimdiki halde şüyu suretile satılacağından 
herhangi bir hadise karşısında mecmuu 2000 lira kıymetli 
müteessir ve mütehayyir ola- olan bu evler ile dükkanın 13 
cak mevkide değiliz! Şimdi Temmuz 936 Pazartesi saat 
oldukça elim bir komedi onbeşte Sulh hukuk mahke-
seyretmekte ve hatta oyna- mesinde satışı yapılacaktır. 
maktayız! Bu artırmada tahmin olunan 

Komedi, cidden tabii şe-
1 

bedelin % 75 nisbetinde be-
kilde oynanıyordu. Madlen, del verildiği surette müşterisine 
Maksim ile sanki bir zaru- ihale edilecek aksi halde sa-
retle nişanlanmış ve ancak tış 15 gün daha uzatılarak 

ikinci artırması 29 Tem muz 

936 Çarşamba günü saat 15 de Denizli'de 
İpek kozası mah

sulü iyidir 

· gene dairemizde yapılacaktır. 

Denizli, 11 (A.A) - Bu , yıl 
ipek kozası mahsulü iyi ve 
boldur. Kilosu 65 ile 75 ara
sında hararetle satış yapıl
maktadır. Halk fiatlerdcn 
memnundur. 

Kay nak suları 
Memurlar kooperatifi tara

fından Karantinada tesis edi-
len su satış acentasının sat
tığı memba suları tahlil etti
rilmiş ve Halkapınar suyu ile 
karışık olduğu anlaşılmıŞtır. 
Belediyet bu su acentasını 
kapamağa karar vermiştir. 

Neşriyatımızı nazarı dikkate 
alan belediye, kaynak suları 
satış depolarını sıkı ve şid
detli bir kontrola tabi tutma
ğa başlamıştır. 

Fransa' da grev 
(Başlara/ ı 7 inci sahi/ ede) 
patronu Alexandre Senegal 
atelyeleri terketmek istemiyen 
beş amelesinin bu imtinaı kar
şısında kızarak bunlardan 28 
yaşındaki Marcel Goulhem 
isminde bir amele dört rüvel-
ver kurşunu ile ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı hemen has 
taneye götürülmüştür. Patron 

/ 
Adliyeye teslim edilmiştfr. 

Gayrimenkul üzerinde hak ta
lebinde bulunanlar ellerindeki 
resmi vesaiki ile 20 gün zar
fında dairemize müracaat et
meleri lazımdır, aksi halde hak 
larında tapu sicilli malum ol
madıkça paylaşmadan hariç 

kalacaklardır. Şartname 23 Ha

ziran 936 dan itibaren herke
sin görebilmesi için açıkta ve 
gayrimenkulün evsafı da şart
namede yazılıdır. Müzayedeye 
iştirak etmek istiyenler kıymeti 
mnhammenenin % 7 ,5 nisbe
tinde pey akçesi veva milli 
bir banka teminatı ibraz etme· 
leri lazımdır. % 2,5 dellaliye 
ve · ferağ harçları alıcıya ve 
vergi ve sair kanuni mükelle
fiyetleri satıcıya ait olup ihale 
bedeli defaten ve peşinen öde-

necektir, ihaleyi müteakip müşteri 
ihale bedelini;tamamen vermediği 

veya veremediği takdirde gayri 
menkul tekrar 15 gün daha 
arttırmaya konulup talibine 
ihalesi yapılacak vt: arada ta
hakkuk edecek ihale farkı 
hükme hacet kalmadan veci
besini ifa etmiyen müşteriden 

alınacaktır daha fazla malu-
mat almak istiyenler dairemi
zin 935/ 15 sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Giridi zade Süleyman ağa ve tuz 
cu zade vakıf farı mütevelliliğin
den: 

Seneliği Mevkii Vakfı No. 
96 hacı mahmut m. giridi 42 
42 .. .. .. 42 

156 .. .. .. 44 

84 istanköy s. " 22 
24 .. " 24 
60 .. .. 26 

Cinsi 
ev 
oda 
ev 
ev 
dükkan .. 

133 ikiçeşmelik c. tuzcu 159 ev 
133 " " 159/ 1 dükkan 
200 sand~kçılar giridi 3 mağaza 

84 hacı mahmul " 42 depo 
72 ikinci sipahi şaban zade 8 dükkan 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı akaratln 31/5/937 se
nesi sonuna kadar olan icarları on gün müddetle açık arttır
maya çıkarılmıştır. ihalesi 22/6/936 pazartesi günüdür. istekli 
olanların o gün v seatte Evkaf müdürlüğünde toplanacak 
komisyona müracaatları ilin olunur. 12 17 22 1626 


