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il lıert 
Açıklarında hiı· t veç vapnru 

ile bir yelkenli çurpışmış, bir 
tayfa boğulmuştu ... 

Fiatı (100) Para 

' ar, Londra Itilafj Alma 
Tasd·ı{ 

aın 
• • s ı 

Etınel{ Istem·yor m_ 
' Vaziyeı·n, yeniden zorlu saf-1 Al.;.a 'Jar 

haya gİrıneSİ fil htemeldir Bocumlarma de-
,,am ediyorlar 

Düıı ıop. laonıış olan Lokaruocu devletler kabineleri Istanbul, 21 (Özel) - AI-
m n matbu tı, ulusl r sosye· 

Loodra itilahn1 tasdik ettiler tesi konseyine hucum et-

lstanbul 21 (Özel) - lngil
tere, Fransa, Belçika ve ltal· 
ya kabineleri toplan ış ve 
Londra itilifnamesini kabul 
ettikten ıonra keyfiyeti ulus· 
lar sosyetesi konseyine bil · 
dirmiştir. 

Bcrlinden ahnan h berlere 
göre, Lok raoculann Lon· 
dra'da verdikleri karar, Al· 
manya'd iyi k r ıl nmamış· 
lır. Dün gece Hitler'in baş· 
k ohjı altında toplanan Na· 
ztrlar meclisi, vaziyeti tetkik 
etmiı ve geç v kte kadar 
konuşmuştur. Bu konuşma· 
larm ne netice verdiği he· 
nüı belli değildir. Bununla 
ber ber, Almanya'nın Lokar· 
n cul rın itiliifnamesioi k -
bul etmiyeceği ı r rla öyle
niyor. Bu takdirde vaziyet 
Y nid müşkül bir af b ya 
girmiş olacaktır . 

lstanbul, 21 (Özel) - Hit· 
lcr dün gece BerJin'e dön· 
mliı ve Alman ricalile 
•irlikte, Londra müzakere · 
lerinin bütün safhalarını uzun Lord Eden 
oıüddet tetkik eylemiştir. rob) a uzun talimat ver· 

Geç vakit alınan haberlere miştir. 
Köre, Hitler, Londra'da bu- Paris 20 (A.A) - Say· 
hıomakta olan (Don Ribent· lavlar kurulu dış işleri ko· 

-------...-.~· ·~ 

~uharebe devam ediyor 
~---·----

\~_!_ki taraf _I!~h v~ ölü!~iııin 
ı heşbiuden fazla 'olduğu bildiriliyor\ 

1 

l~tanbuJ 2 Habe muharipleri . 
Ababa 'd 1 (Özel)- Adis yanları pUskürtmektedır. 
SlÖre, Aban gelen haberlere Şimdiye kadar ölen Ital· 
k ar -Alı · · · 
i ınuh b gı cıvarında yın ve Habeş ukerlerinın 
· arc e bili .. tdıyor 1 devam beı binden fazla oldugu 

tı • aıpırato d · 
Un b r, or usu· ıöyleomektedır. 

aşındı b 1 lb t • '•kt · u unmakta, Bir Habeı kızı aç ayya 
t rın kuvv · d 
•kviye eı maneviyesini resının bombardımanın 8 

'•r, A. et~ektedir. ltalyan· yaralanan logiliz doktorları · 
iıltk · 

1~0i' gCSJUne varabiJ- nıo sıhhi durumları tehlike· 
ıçın btıt.. k k t' · ••rf il . un uvvetlerini lidir. loıiltere bil üme ının 

t e ılerle .. .. d" 
t lıltkte mere gayret ltalya dıı bakanhgı nez ın· 
Ord'&aq ,:~ fakat Negliılin de protestoda bulunacajı 

1 tıırruılarlı hal- ıöyleaiyor. 

misyonu reisi Bastid Radi· 
kal sosyalist partisioin en 
büyük gazetesi olan Depec· 
he de Toulouse da yazdığı 
bir makalede, Almanya ile 
müzakerede bulunulmasını 
tekrar tavsiye ettikten son
ra diyor kii itiraf edilmek 
istensin veya istenmesin, 
Hiller'in Fransız · Alman ba· 
rışı hakkındaki mükerrer 
müracaatları Fransız balkı 

üzerinde derin bir intiba bı · 
rakmıştır. Halkın zihniyeti 
de hesaba katılmalıdır. Mü
zakere kararının umumi bir 
tasvib bulacağına şüphe 
yoktur. Bu takdirde Fransa 

battı hareketinde ısrar eder 
gibi gözüken lngiliz'lerio 
hem de reali t düşünerek 
yapılanın önünde boyun: 

eğen Belçika'lılara uyg Jn 
bir hattı hareket ittihaz 
etmiş olacaktır.! · 

Brüksel, 20 (A.A) Hü-
:kumet Londra'da Fransa 

lngiltere, ltalya ve Belçika 
arasında basıl olan anlaımayı 

tasvib etmiştir. Baıbakan 
Van Zeeland tayyare ile 
Londra'dan döner dönmez 
öğl~ üzeri kabine toplanmış 

ve bu toplantıdan sonra şu 
tebliğ neşrolunmuştur. Baş· 
bakan Van Zeeland Londra 
konuşmalarını ve dört Lo· 
karna devleti arasında edi
len anlaşmaların muhteviya
tını anlatmıştır. Kabine ken-
disine tevdi .olunan projeleri 
tasvib eylemiştir. Baıbakan 
bugün öğltden sonra parla-
mentoda beyan tta buluna· 
caktır. ___ _. ..... __ _ 

Js,1içı·e' de 
Koıniularile anlaşmak 

mecburiyetinde imiş 
Bern. 20 ( R dyo ) - ls-

viçre siyasalları, son bidi· 
eler üzerine lsviçre'nin de 
komşuları ile anlaşmalar 
yapması Jiiıım ıeleceti fik
rindedirler. 

Roma, 20 (Radyo) - Ma· 
reşal Badoj'lio 160 numaralı 
teblif'inde, Eritre cephesinde 
tayyare faaliyetlerinin normal 
olarak devam ettiiini bildi
riyor. ltalyan uçakları Gon· 
dar'ın fİmal doj'usunda bir 
Habeı tayyaresini tabrib 
etmiılerdir. Somali cephe· 
sinde iki ltalyan tayyaresi 
Negülli ıimahnda bir keıif 
yapmıılar ve milhim iaıe 
depolarını bombardıman et· 
mitlerdir. 

mekte devam ediyor. Berlin 

iyasal çevenl ri; Rus·Fransıı 

muabedesiDin, Fransız'larm 

teklif ettikleri veçhile Lahey 

adnlet divanına gidecek bir 

mesele olmadığını ileri sür 
mektedi rler. ---.. ···---Ja Ol 

Askeı·I hu -
d 11t1 arına . C\' k 

ediliyo;:---.. 

Jaımn askerleri iperde 

lstanbul, 20 ( Özel ) -

Şanghay'dan haber veriliyor: 

Japonların &'ançukoya 

gönderdikleri yeni kuvvetler, 

doğruca Rus hudutlarına 
ıevkedilmişlerdir. Bu cihet, 

endişeyi davet etmektedir. 
Allkadar çevenler, Japon· 

ya'da harp taraftarlarının 
her gUn biraz dah çoğal
dığını iddia ediyorlar. 

-------------------Çarpışma 
Bir yelkenli hattı, 
bir tayfa boğuldıı 

Danz.ing 20 (Radyo) Rik

bert açıklarında bir balıkçı 

yelkenlisi ile Norveç vapuru 

keşif sis ylbünden çarpıı· 
mışlardır. Yelkenli derhal 
batmııtır. Vapurdan bir 
sandal indirilirken ip kop· 
muı, içindekiler tleniıe yu
varlanmııtır. Bir tayfa bo· 
iulmuıaa da, yelkenlinin 
mlbettebatı tamamen kurta
rılmııtır. 

Ro os'a 3 ·nden fazla 
.. 

getr yaralı • 
mış 

-----------~---------------Bu haf ta bir vapur daha geJecek-

nıiş, mektepleı· hastalaı·la olınuş 

Rodos'tao 
lstanbul 21 (Özel) -Ati· 

na' d n bildiriliyor: 

bir görnnoş 

mekteplere 
lerdir. 

yerleştirilrni -

Rodos'tan alınan haber- Bu hafta içinde bir vapur 
yaralı daha beklenmekte fere göre, doğu Afrika'dan 

mezkur ad ya g len yeni 

yaralılarla hastalar, hastane 

haline ifrağ edilmiş ol n 

olduğu söyleniyor. 
Şimdiye kad r Rodos'a 

getirilmiş olan yaralı asker
ler, Uç binden fazladır. 

Vilayet ~ec isinde 
-------...-· -- -

(;ediz köprüsU yolunun değiş-

tirilmesi teklif eHildi •• 
Vilayet umumi meclisi dün 

toplanmıştır. Kemalpaşa iza· 
sının mazbata ı okunmuş ve 
kabul edilmiş, Burnova Zira· 
at mektebinde yapılacak olan 
toprak bayramına vali, ikinci 
reiı, Ziraat encümeni azala· 
rının iştiraki kararlaımıf, Ti· 

renin bazı köylerinde mek· 

tep yapılması hakkındaki 
teklif ma rif ve bütçe encü· 

menlerine gönderilmiştir. Af
yon-Bandırma hattının resmi 

küşadınn vilayet umumi mec· 
lis namına reyi işari ile Ha
san Bergama'nın gitmesi tes · 
bit edilmiştir. lstanbul Üni · 
ver itesinde okuyan·Nigar'ın 
yardım dilekçesi Maarif en· 
cürnenine; razi vergilerinin 
mubasebei hususiyeye devre· 

seçilmesi hakkındaki teklif 
karar verilmek üzere iele· 
cek celseye bırakılmı hr. Ke .. 
malpaşanın Zaamet ve Te
peköyün ilo birleştirilerek 
Zaamet köyü adını alması, 
Tirenin Rabm olar köyünün 
Işıklar köyüne bağlanması; 

dileceiinden tadilAt ko· Jlbay Fazlı GOleç 
misyonları için tahsisat ay· Belenbaşı ve kırıkl r köy-
rılması hakkındaki takrir lerinin Torbala kazasından 
bütçe encUmenine havale alınarak Buca nahiyesine 
edilmiştir. bağlanması kararlaşhrılmıı· 

Umumi meclis namına es· tır. Bayındır dispanserinin 
naf ve ahali bankasına iıtirak bir senelik faaliyet raporu 
edecek olan iıanın seçimi okunmuştur. 
gizli olarak yapılmıı, Talit Suları tehdidine maruı 
Muıkara intihap olunmuıtur. bulunan Gediz köprüıUnlln 
Emin (Karaburu)na bir hafta yolunun değiştirilmeıi hak· 
mezuniyet verilmiş, viliyette kır.daki takrir, Nafia encü· 
arazi tahriri için seçilecek menine havale edilmiştir. 
19 komisyona umumi meclis· Menemen Azası Kemal'in bü-
ten birer lı.a ve ikiıer yedek tiln kazaların otomatik tele· 
olmak Uzere elli 1edi kitinin - Devamı dördüncü sahi ede-
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(Ulusal BlrJfk) _____________ _ 21 Mart~ 

Yar~n, inkılap şehidi Kuhiliiy'ın 
,:" - . . " . . ~ .,, ~ 

1\18Ç8Xızl 
Beri in 

hatırasını taziz edeceğiz 
uoocuo su o csoew ... XAJO .... o 

• 
Kuı·uüzilm pı-

•Cioni P.omao -78-Naklli: K.htl ORAL .1 TUrk ge~çliği, yarın menemende toplanacak ve hoyuk 
Emniyet direktörü; Loi'nin, baba şehidin mezarı önünde bir daha aod içecektir 

yasası 

Berlin Türk ticaret ed;: 
sından relen bir rap•' 1 

•••• f Berlin kurulizilm pıy 1 
Anri'ııin ogw lu oldugw unu ögw re· da~1aru~ız. bu _ tenzilAt!ı tari

feden ıstıfade edebılecek· 

hakkınnda ıu oıalCııll' 
vardır: 

ı·eııince telaşe doşmüştü 
Emniyet direktörü, hiddetli 

bir lis n)a : 
- Lüzumsuz ve çocukça 

slSzler dini emiyorum. Siz, iki 
saattan beri tevkif edilmiş 
bulunuyorsunuz. Bunu şim
diye kadar size söylemeyişim, 
cinayetinizi itiraf edeceğinizi 
ümit etti2imden neı'et et· 
mişti. Artık sizden istiyecek 
iıahahm, ıiıin de bana söy
Jiyecek sözünüz kalmadı. 
Bundan sonra Adliye memur
larının elinde sayılıyorsunuz. 
Buyurunuz gidelim. 

Lüi, bu müthiş darbeye 
sükünet ve metanetle mu
kab le etti ve hiçbir ıöz 
söylemeksizin, bırakmış ol
duiu mühürlü kiğıdları al
mak ilzere yatak odasına 
giren emniyet direktörünü 
takib etti. 

(Lüi), çok müteessir bir 
halde emniyet direkt .. ründen 
sortılu: 

- Şimdi, beni nereye 
gönd r cekıiniı? 

Direkt6r, teredd6dıüı ce· 
vab verdi: 

- Zaptiye nezareti ha-
pishane in Yaran istintak olu· 
nac:ak ve istint kınızın neti
cesine göre belki d :(Maıa) 
hapishanesine nakledilecek
siaiz. 

Llli, melül ve mOkeclder 
duruyordu. Birkaç saniye 
dOşllndti ve sonra şu ıuali 
sordu: 

- Tevkif edildiğim hak
kında bir kimıeye mal6mat 
verebilirmiyim? 

- Emniyet direktörii biraz 
düşündükten sonra: 

- Dün rece beraber bu· 
lunduğunur: aileye bir ıey 
yazacak olursanız ben, üze
rime mes'uliyet alamam. 

Dedi. 
Lüi, direktörün v~rdiği ce· 

vaptan bfisbütün mllteessir 
olmuştu, çek düıftnmeğe Jii
zum görmeden : 

- Hayır, onlara birıey 
yar:mıyacağım. Yalınız, pede· 

rimin vukuu halden haberdar 
olmasını arzu ederdim. 
Dedi. 
- Ben yarm sabah bizut 

i'idip pederiaize haber vere· 
bilirim. Yalnız kendisinin 
nerede bulunduğunu ve ne 
işle meşgul olduğunu söy
leyiniz. 

Lüi evinerek: 
- Pederim, Konti rıhtı· 

mında 49 numaralı evde 
ikamet ediyor. dedi 

Lüi sözünü bitirmeden, 
emniyet direktörü hayretle 
sordu: 

- Konti rıhtımda 49 nu· 
marah evde mi? Pederinizin 
ismi Müsyü (Anri Döjanti'yi) 
midir? 

- Evet Anri Döjanti'yi! 
(Lii) nin bu cevabı üze· 

rine gerek emniyet direktörü 
ve gerekse Piyedoş, dillerini 
yutmuş gibi oldular. 

Emniyet direktörü, (Lüi) 
nin ağzınd n çıkan sözlere 
inanmak istemiyor, yanıldı

ğına hükmediyordu. Bu saikle 
delikanlının yüzüne dikkatle 
baktıktan onra tekrar sordu: 

- On senedenberi o evde 
oturan Milsyil (Anri Dojan· 
ti'yi) nİ• oilusun•z ha? 

Lüi cevap verdi: 
- Evet mliıyli ! 
Emniyet direktörlı, Piyedo· 

tun yllıftne bir kere daha 
baktıktan sonra Lfti'yi de 
tepeden tırnağa katlar aOzdft 
ve: 

- Pederiniz, cidden bayıi
yetli ve muteber bir adam· 
dır. Ben kendisini uzun za
mandanberi tanırım. Yarın 

ıabah aezdine gideceiim 
ve vukuu halden haberdar 
edeceğim. 

Direktör teessür içinde idi. 
Üç dört 11atten beri iıticvab 
ettiii bir rencin, (Baba Anri) 
gibi zabıta Aleminde ismi 
HYi• ile anılan bir adamın 
oiln olacatına hiç inanmak 
istemiyordu. Biraz dllşüatlU: 

- Ne yapayım? Hakkınız· 
da başka bir ıey yapmak 

lnkdip şehidi KubilAy ve andı 

lnkıl11' ıehidi Kubiliy için elirndea gelmez. 
Dedi. busene yapılacak ihtifal 

Ktibilly ihtifali 
Bu söz ftıerine, evveli hakkındaki hızarlıklar bitmit programı 

(Lni) kapıdan çıktı. Emniyet ve proıram tanzim olun· 1 - 22-3·936 Pazar ıünü 
direktörft ile hafiye Piyedoş muştur. Pazar gtınü yapıla· saat 13, lS te Baamıne'den 
onu takib ettiler. Merdive· cak olan bu ihtifale her özel bir tren kalkacak, Bay· 
venin l:taııaa ıeldilderinde taraftan heyetler iıtirak ede- raklı ve Karııyaka'da ikitcr 
emniyet direktörü, adeta dakika durduktan sonra 
heyecanına mailfıb olmuı cek ve büyük ıehidin hatı- doğruca Menemen'e ıride-
bir halde hafiye Piyedoı'un raaı, geçen yıllarda olduju cektir. DeYlet demiryolları 
kulaiına fıııldadı: ribi buıeae de en derin his· yüzde elli t~nzilitlı tarife 

- Büyük bir faciaf Biçare ıiyatla taziz edilecektir. tatbik edecek, gidip sıelme 
baba Anri bu sefer kederin- ihtifal hakkındaki proırra· 34 kuruş alınacaktır. ihtifale 
~en ?1utlak~ ölür. ~· 1rarip- mı aynen aıatıya yazıyoruz: katılmak istiyen bOtün yurd· 
tır kı, bu cınayet hakkında- --•----- -------•• ....... -...... ·•--ki tahkikatı ben ona deruhte • k 
ettirmek istemiş v.e .bu hu- Celepler ekoııomı ha an-
ıusta çok ısrar etmııtım. Hal 
şimdi hatırıma ieldi. Ben bu 

~eli~anlıyı Ponnof .k~prüsü lıg.., Jll8 mu•• r8C88l edecek 
uzerınde baba Anrı ıle ko· 
~uşarak ıezinirken görmüı· 
tüm. Şimdi hatırıma geldi. 
Ne felAket yarabbi! Hay Al
lah cezasını versin . Bütün 

--~-----------Dnıı bir parti daha sevkedildi. 
sevincim zail oldu . 

Piyedoş ta teeasilr içinde 
işlememesi, Pire'ye vapur 

idi. Yavaşça dedi ki: 
- Ben her ne kadar zen· 

gin değilsem de, haba Aori 
nin, son ıı-üulerini kederle 
geçirmi' olmasına ben sebe· 
biyet vermiş olduğumu dü
şürdükçe, mükifattan da, 
rütbeden de, berşeyden de 
nefret ediyorum. Keıke ayak 
)arım kırılsaydı da, bugün 
mevta teşhirhanesine ritme· 

celepleri zarara soktu 
Dün ltalyan bandıralı Al· 

bano vapurile Pire'ye 1100 
kuzu ve 120 koyun gönde· 
rilmiıtir. 

Izmir celepleri lskeııderi· 

vermiılerdir. 

Haber aldıiımıza göre, 

ıeydim .. 

ye ıeferlerinin kaldmlmasile 
çok zarar gördüklerini Ye 
mevaıi ihracatının bu 1ebep· 
ten durduiunu Ekonomi ba· 
kanhiına bildirmeğe karar 

Yunan vaııur acenteleri, hay· 
van ıevki için vapur ıetirit
megi kabul etmekte iseler 

de gönderilecek hayvan ade· 
dinin pek fazla olmaaını 
şart koşmaktadırlar, ki bu 
da celeplerin işine elverme· 
mektedir. 

p 
- A rklJsı var -

Tele fon 
3151 

----

Tayyare 
--------------------------- ·· 

Sineması 
Bugün saat 15 ten itibaren 

Aylardanberi beklenen tamamen ('fürkçe) ~özlü 
şarkılı boynk şark opereti 

Telefon 
31sr 

ve 

ALI BABA 
1\1es'ud Cemil'iu enfes besteleı·i 

miş şaheserler eseri 
ile de süsleıı-

A YRlCA: Tnrkçe sözln l"'OKS dünya haberleı·i 

S .... ti •. Hergiln 15-17-19-21,15 Cumarteıi 13-15 Talebe senansı eans ~aa erı. zar günü 13 tc ilive seansı 
niKKAT: Hu film için meccani karneler mfttebcr değildir. 

Pa· 

!erdir. 
2 - Ayni gün ıaat 12,50 

de Manisa'dan özel bir tren 
kalkacak, Meaemen'e gele
cektir. Devlet demiryolları 
Manisa - Menemen özel tre
ninde Meoemen'e geleceklere 
de yftzde elli tenzilith tari· 
feyi tatbik edecektir. 

3 - lzmir Eınaf ve işçi 
birlikleri saat 13,50 de oto
büslerle yola çıkacaklardır. 

4 - Saat 13 te Kııla 
önfiode hazır bulunacak bir 
otobilıe ıüel bando binecek 
ve saat 13,15 te Menemene 
hareket edecektir . 

5 - Menemene ıidecek 
hey'etler, halk ırupları saat 

14,30 da Yıldız tepedeki Ku

bilay Abidesi önünde yer al

mıı olacaklardır. 

6 - Törene, lzmirden gi

den söel bandonun çalacaiı 

iıtiklil marşile baılınacakllr. 

Söylevler~ 
7 - bmir ve Manisa parti 

öratUleri adına bir ıöyloY. 
8 - Ordu adına kıt'anın 

en ıenç sultayı tarafından 

bir söylev. 

9 - Ötretmenler adına 
bir ı6ylev. 

10 - Menemen'Jiler adına 

bir ıöylev. 
Slylevlerler azami oa da· 

kika ılhecektir. 

11 - Söylevlerden ıonra 

çelenkler ve çi,ekler kona· 
caktır. 

12 - Menemeo'e dönüt .. 
13 - Menemen'de, ora 

Halk partisi ve belediyesi· 
nin münasip glreceii top· 

I· 
K - Ü • OJ•' uruuz m pıyasa1ı lı 

esef bu haf ta dahi. ~·~, 
geçmemiıtir. Önemla ''ıı• 
yapılmama11 yüzünden ~· ·r 
fiatler de biraz gerileoııttı i 

f . titr lzmir ihracatçılarının ı• P 
100 kilo baıına orta be•~e· 
50 kuruıa kadar indirOI~ de 
rinin ıebeplerindeo biritl ıı 
Hamburı'da mevcut b•,, 
partilerin biraz daha ~c;eo 
arıolunmaaıdır. İzınır, rl 
100 kilo başına sif Haıııb" 
istenen fiiatler: . 111 
N Türk Jır 5 o. 51 
7 EkstriasimaKaraburuol 

6
125 

8 Kiup Karabıuua 1 ,·so 
9 AuslHe Karahurun 1

9
•r;-0 

10 Nec Plus ultra 1
1 

'oO 
11 Ekıelıior 2 ' 

Kültür 
Yısı 

Knltür'ün 51 oci •• .
0 

ıüıel bir kap ve ıe0~11 
mUnderecatla çıkmııtır· b•' 
sayt da Leen Tolıtoyuobli~i 
yatın manası ve • r.f tll' 
vazifelerimiz, lri9oz'un 'ııo 
der es karlarında, Ef l~to;,of 
Sokrat'ın rnuhakemesı, tor 
lnan'ıo ferdi ruhiyat, dolı ,

10 
Necati Kipik insiyak, ŞuP:tli 
hayatı Ye diter kıY'° dt' 

T . • e yazılar vardır. avsıy 

riz. / 
------~ 
lantalar yapılacaktır. ·~iıt' 

Bu proıramın tatbı b•f 
Menemen ilçebıyhinıı0 11r· 
kanhiındaki heyet .,eıst 
dur. .. 1,eo 

lzmir' e danecek oıel d6' 
17,34 te ve Manisa'Y' '' 
necek olan ~zel .tr::ro' 
17,19 da Menemen ııt ., 

ktl. nundan hareket edece _ __..;. ________ . ---------
Yarın Göztepe K.S.K. tıt' 

kımları ksrşılaşacak 
----------- ~ f\ 11 

Şampiyonluğa do~ru giden K.S. ,· 
1. d•' hu maçta alacağı netice önenı ı 

Yarın . bölge Jik maçlarına 
devam , edilecektir. GDnün 
en mühim kartılaşması, ie· 
çen hafta lzmirsporu mağ· 
lüb eden ve ,ampiyonluğa 

doiru giden K.S.K. • Göz· 
tepe arasında olacaktır. Ge
rek Göztcpe ve gerekse 
K.S.K flılar, en kuvvetli ta· 
kımlarile oynıyacaklardır. 

Evvelki gün toplanan fut
bol hey'eti bu haftaki maç· 
ları ve hakemlerini tcsbit 
etmiştir. 

A. Takımları Alsancak 

alanında: 

Saat 11 de Burnava·Şark 
ıpor hakem Fehmi Altay, 
13 te Altay - Demirapor 
hakem Ferid Gö~tepe, 15 te 

:K.S.K - Göztepe hakem 
Sabri lzmirspor. 

8. takımları Ualkevi ala· 
moda: 

Saat 9 da Karııyaka ·G8z· 
tepe hakem Mustafa Şenkal 
10, 15 te Altay - Deminpor 
hakem Hamdi K.S.K, 11,30 
ta Burnava - Şarkspor ba-

l ,~j 1 t 1 Halkevi mektep e d-
buıno Halkevi aıaıı•;,., 

kem Altay. 

Saat 14,30 da Li~e 'Aıt•" 
atlar hakem Hüıeyın ~· 
ordu, 16 da Mualliaı AltıO 
rataş hakem Mustafa 
ordu. li~1 

Halke,•i kulnptcri 

Halke,·i alaoıuda: ıt•Y 

Saat 12,30 da ~lJ'"eıı'' 
Hilil hakem Kadrı eıısı' 
14 te 9 Eylül - yuk;1,,ıs 
hakem Mustafa Şeok• 1 b'' 
te Parkspor - Bayralı 1 

kem Ahmed. ~r~ 
Bu maçlardan seorll b" 

sp-Or • HacıhüıeyinlerJt S"~ 
ktıf· 

susi bir maç yapac• biri"'ı 
maç Kahramanların "'"' 
takımı ile tokaüd --•~:,'/ 
araıında pasta rn~ 

.. ' Satılık mot0. ,ı} 
(0'1 ( 

12 beygirkuvetiode f b1 

markalı az kullanıl~' ı~~o 
""otör satılıktır. T•lıP,tl,~ 
idarebanemize müracıı 
iliin olunur. 



•• 

,,ı 

75 
1 5 ,2 
50 
'o0 
'o0 
1 

yıfl 

gi" 
sıı 

b•' 
ıa~i 

li~l 
rıd•' 

s•" 
ıtı" 
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ıt•11 
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Mütlıi~ fı tına p. ek OJivier ·ıe şilreka- Fratelli Sperco vv ... ~· ~: Van "ıkoıırenlcr! ~lul· 

' sı Limited vapur Vapur Acentası laka (Okanıcntol) ~ 

PO}{ zarar yaptı acentası ROY~UM~!~~ı:s70AIS Der Zec :i~ıin;:~.nı.:ke:~:: ~ 
'l( Cendeli H n. Birinci kor· & Co. ~ 

don. Tel. 2443 .. ORES1'ES " vapuru el- DEUTSCHE LEVANTE LıNIE liz .. ~~---------~~-Erdek ha,1alisinde on hin zeytin. yevm limanımızda olup yü· "HERAKLEA,, vapuru 16 ~ 
THE ELLERMAN LINES L TD. ~ 

TR NT O künü tahliye ettikten sonra martta bekleniyor, 20 marta 
ağacı devrilmiştir 

Ertlek, (Özel aytarımızdan)- dalların çatlamıi olması ve 
Emsaline pek aı tesadüf ayni zam nda meyya tomur· 
edilmiş olan geçenki büyük cuklarile yaprakların da .lon-
fırtananın tesirilc kazaauzda muş bir halde buluomasın-

81~,000 ne yakın zeytin dan ağaçların koyu yeşil 
g cı k6kl riod n tamamen . 

dev ·ı · b" k yaprakları tam hır bak11 ra mıı ve ır ısım zey-
tin ağaçlarile meyva araç· sarası rengini almışhr. Bu 
ları yerde röidelerinden vaziyet karıııında iki sene 
hayret verici bir şekilde mahsul alınamaz. Esasen bu 
kırılmış ldu .. u görül mü tür. yanık •taçların kehdine re-
Bayramdan evvel kazamız· lebilmesi üç dört seneye 

da fenni tetkikatta bulunmak · . . 
üıere gelen Tarım mutabas· mütcvakkıfhr, tlemışhr. 
aısı Nizamettin Toiay, kaz Şimdilik marhn yirmisine 
mıı tarım işyarı Ferid Gün kadar eudam ameliyesi ya-
2ör ve bakım memuru Salih pılma r için tarım işyarı Fe-

" A 1 " vapurı 15 
14 martta ANVERS, ROT- kadar ANVERS, ROTER-

mart LONDRA, HULL ve 
TERDAM ve HAMBURG DAM, HAMBURG ve BRE-

ANVERS'ten gelip tahliyede MEN J' 1 "k J limanları için yük alacıkhr. ıman arana yu a a· 
bulunacak ve ayni zamanda caktır. 
HULL i in yük alacaktır. "HERCULES,, vapuru 21 " ANGORA ,, vapuru 26 

" THURSO ,, vapuru 22 martta beklenmekte olup yü· martt bekleniyor, ANVERS, 
martta LIVERPOOL ve künü tahliyeden onra BUR- HAMBURG'dan yük çıka-
SVVENSEA'dan gelip tah· GAS, VARNA ve KÖS- racaktır. 

AMERICAN EXPORT LINE 
Jiye e bulunacak. TENCE limanlara için yük "EXCHANGE,, vapuru 19 

Not: Vurut tarihleri ve alacaktır. martta bekleniyor, BAL Tl-
vapurlaran isimleri üzerine 11 HERMES ., vapuru 23 MOR için yük alacaktJ.r. 
değişikliklerden mes'uliyet marttan 28 marta kadar JOHNSTON VVARREN LI-
kabul edilmez. ANVERS, ROTTERDAM NE - LIVERPUL 

'' KENMORE ,, vapuru 22 
ve HAMBURG limanları için martta bekleniyor, LIVER· 
yük alac khr. PUL ve ANVERS'tcn yük 

SVENSKA ORIENT çıkardıktan sonr BURGAS, 
LINIEN V ARNA ve KÖSTENCE 

Ali Rıza 

Ve Pftrjcu ~ahapın 

en nstnn ltir mfis

hil ekcri olduğu
nu uoutmaymız. 

Kıym zla birlikte kazamız rid h ika teblii tta bulun-
zeytinliklerini dolaşarak fen· 

muştur. Mütabııssı Nizamed· 
din To·ay, martın 22 sinde 
tekrar kaz mıza gelecek ve 
fenni incelemede bulunacak· 

M licel lithanesi " NORDLANO ,, motörü için yük 1 caktır. 
limanımızda olup ıtOTTER- ARMEMENT H. SCHULDT -

Ku\'vetli mQ bil 

istiycoler Şdbnp 

Sıhhat eOrgOn ~ 
hnplnrını Maruf ~ 
ecza dcpolarnıdaıı 

ni bir tetkikte bulunmuolar· 
dır. 
Mutahuııs Nizamettin T oğ· 

ayla yaptıiım mnlikatta,karh 
fırtınadan ıonra husule re· tır. 
len donların iCDÇ filiz ve 

Kemalpaşa icrasından: 

Yeni Kavıetlar çar~ısı 

No. 34, 

--·····---1
..,. 
ıre 

lrlamaıdan gök gedikli TenezzOlıfl ''ar111dır 
hacı mıhmedin turgutludan "' 

Ali Agah 
Vali Kazım Paşa okulu 

ölü arap ahmet vereseılnden 
mahkeme masrafı olarak ala· derneii tarafından yarınki 

pazar günü için tertib olu-
cağı buludup 53 Jiraoıo te- T' t üh- b h 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

1J..inci H,•.yler Soka~ı 1\. 68 
1'clef on 3452 

mini istifası zammında borç· 
luların batapu mutasarrıf bu· 
lundukları kemalpaıının ka
ra kova mevkiinde kiin ve 
tapu kaydına göre tarafları 
ınn doj'usu yol, batısı lrla
mazdan b cı hmet yetimi 
nalil peyrazı cumalı büseyin, 
kıblesi yol ile mahdut 3676 
metre murabb ında tarla ba
len 2757 metre murabba 
aşı bağ ve 2757 metre mu· 
rab\taı tarla olup bağ olan 
luımı 360 ve tarla olan kıı
ttu 240 lira ki cem'an 600 
lira deterindeki ıayri meo
kulftn açık artırma suretile 

nan ıre enezz u, a arın 

ilk tenezzühüdür. Bu tenez· 
zübe iştirak etmek iıtiyen
ler fırsatı kaçırmamalıdır. 
Haber aldığımıza, gCSre, der--

....... llliı ......... . 

nek idare heyeti, tenezzühün 
mükemnıel olması için her 
türlü tedbirleri almıştır. 

i Z Mi R 
Paınuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve F.-brikası: lzmir'de Halkapınardadar 
Y f'rli Pamuğundan At, Tayyare, K6pekbaf, Değir

men, Geyik \'C Leylak Markalarını havi her nevi 
Kabot beıi imal eylmekte olub malları Avrupanın 

tip mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
'f elgraf adresi: Ba}'rak lzıııir -

•atılaia çıkarılmasına karar 
"ermiıtir. Birinci arhrma ı 
24. • ·936 tarihine müsadif 
cu1111 rünü saat 11 de Ke· 
~•lpaıa icra .dairesinde ya
Pılacaktır. Bu artırmada 
~lhınin edilen kıymetio yüı-
ç \Yet m i 1 b eşi n i bu 1 ur a en • 111111 111 1111 111 111111111 111 111 11 11111111111111 1111111111111 il lll lll il 111111111111111111111111111111 • 0 artırana ihalesi yapıla· - -

~ki~·. buımaehğı takdirde ~=lzı11ir yürı ınensucatı_ 
cı arhrm ya çıkarılacağı 

\'e ·k· - -9J l ınci artırması 11 ·5- =: E 

•t
6 ~~zartesi günü sa· ~-=Tu·· rk Anonim şirketi=_ 

İcra d . .de Kemalpaşa _ _ 
•rt aıreaınde yapılacağı bu = . = 

ırm da § ızmir Yon len ucah 'l'Ork A. ~- nin Unlka- = 
llıerine en çok artıranın - _ 
tna 1 son ıb lesi 2004 nu· ~ 4>anurdaki kuma, fabrika ı mauıuloıuıdon oları = 
Bu r:,:,~::;n i_le .~ekilecektir. § WC\' imlik \'C kışhk, zarif kuma lnrlo, luıtlnniyc, = 
lcrio YÜıde a~~ırak edecek· ~ al ve yOo çorapları, hu kerre yt•ni nçılnn Hirinci = 
~Ya bank ' pey akçası § kordonda Cumburi)'et nı ydnm cİ\'nrmdn 186 = 
etmeleri la a rnektubu ibraz _ 
nıanın şa,:ırndır'. Bu artar- ~ numaradaki (~ark Hulı "'fürk Anoniuı ~ir- -
görebiloı si n~~csı her kesin §§_ keli) mn~azn mdn soıılm·a·ktacl.ır. Mezkur fabrika-. -
d n itib •çın tarihi ilan- ı: ı 1 1 k 1 -d ti ren 20 .. § 11111 metanet ve zeraıct ılı mrı c ıcr c çc ma um = 

e e ~ıkt guo müd- = h n 1 ·ı . . hir -
kulde b k~r. 

1
Bu ge: yri men- := olun mnmululını mu terem m ş crı crımızt• = 

trıüsbitelerı ı o a~ların evrakı § defo clııha ıa,•siycyi bir ''aıif. biliriz. -
duiresioe ı e bırlikte ıcra =: = 
taltdird h ~elrneleri aksi § Toptan satış yeri: Birinci kordon No. 186 

bit olmadık! rı tapu sicillile ~ Şark halı Türk Anonim Şirketi = 
1 ima ınd ça P ranın pay· = _ 
J b b . - -

rı Ve b arıç k lacak· := Y . 'f t 1 d = 
delJiliy iu .. gayrimenkulün - Perakende satış yeri: eoı maoı a uracı ar a := 
Vergi b ınuşt riye it olup - mimar Kemalettin Cad. Sağır ıadc biraderler = 
t orcu t b . - -Ulut w a ış edelıoden _ 
luınat caf~ v .d ha fazla ma· _ Kuzu oğlu~çarşısı Asım Rııa ve biraderleri = 
lb lpa . k ıstıyenlerio Ke- - = 
S9o ş ıcra d iresinio 93S- = Yeni maoifaturacılarda mimar Kemaleddin Cad. = 
c tlıayılı dosya ına müra . Yünlü mallar pazarı F. Kandcmiroğlu = 

arı i lü 11 ol un ur . 11111111111111111111111111111111llll:llllllllllllllJllllllllllllllllllll1"11111111111111111111 lllltli 

DAM. HAMBURG, CO EN- HAMBURG 
" DUBURG ,, vapuru 25 

HAGE. DANTZIG, GDYNIA, martta bekleniyor, HAM-
OSLO ve ISKANDINAVY A BURG ve ANVERS'ten yük 
limanları için ylik alacaklar. çıkardıktan sonra 28 marta 

,.e c>czanelcrden 

araemlar. 
.. ROLAND " motörü 29 kadar ROTTERDAM, AN .. 

martta beklenmekte elup VERS ve HAMBURG için 
VEÇ limanların yük ala-
caktır. 

BURG yük alacaktır. 
ROTTERDAM, HAM ' DEN MORSKE MIDDEL-

"Vapurların isimleri, ıel· 

COPENHAGE, DATZIG, HAVSLINJE-OSLO 
GDYNIA, OSLO ve IS KAN- "BAY ARD,, motörü 9 ni· 

me tarihleri ve n vlun tari
feleri hakkında bir ta bhüde 

DINAVY A limanları için yük .sanda bekleniyor. ISKEN
alacaktar. DERiYE, DIEP E ve NOR

girişilmez." 
Birinci Kordon, 

N o. 2007 • 2008 
SERVICE MARITIM 

ROUMAIN 
11 PELES,, vapuru 20 mart-

ta gelip 21 martta MALTA, 
MARSIL YA. ve BARSE
LONE için yük alacaktır. 

"ALBA JUL YA,, vapuru 
17 nisanda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 19 
nisanda MAL TA, MARSIL
y A ve BA,~SELONE'ye 

hareket edecek. 
ilandaki hareket tarihle

rile navlonlardaki d~~işiklik
lerden acente mesuliyet 
kabul etmeı. Fazla tafsilat 
için ikinci Kordonda Tahmil 
ve Tabliye şirketi hinaıı 
arkasand FRA TELLi SPER
CO vapur acentasına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004 - 2005 - 2663 

BAŞ DURAK 

H AMDi NüzHE'r 
Sıhhat Ezanesi 
Yalmz taze temiz \ ' C ucuz ilftç ''e hı· 

~·nlet çetitleri ıatar. 

Sıhhat Balık Yağı 
Norveçyamn balis Morina Balık yağı tu. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa sUzülmi.~fü. 

Biricik sataş yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi NOzhet 

Sı u HAT EzANEsı 

t lefoo 



( UlusaJ Birlik) 21 

Otuz Tabutlu Ad 
Moris LöhlanınEn Meraklı Rooı 

Bazı verlerde sular .; 4,5 metreye kadar yük• ··--------'J'efı-rik-·n •sa·)-'ISı:~1S 
selmiş,iki yüzden fazla • 

ınsan bog~ ulm U"'tu'r . lkiuci kısım: MOcize taşı! -
'"i1 Vorski ke.keliyerek: - Burada .. Gizlenecek 

Ameı·ikaSenatosu, feyezanlara karşı tedbirler alınması için 200 milyon 
dolarlık tahsisat verecek, sular altında kalan kasabalat' da açlı k başladı 
Jsıanbul 21 ( Ôzel) - 1 e"·york'tau gelen haberlere 

gôre, nehirlerin taşmasile baş gösteren seylahın mıo-

takası gittik çe genişlemektedir. Nevyork civarmdaki 

kasabalardan birçokları sular altında kalmıştır, Bazı 

yerlerde sular 4.,5 metreye kadar ynkselmişlir. Şim
diye kadar boğularak ölenlerin sayısı 2yOzden fazladır. 
İki tahlisiye neferi, bir çocuğu kurtarmak llzere gir
diklerj evin aokaz altında kalarak ôlmOşlerdir. Bazı 

llasabalarda açlık baş göstermiştir. 

Vaşington 20 (A.A) - Senato~·a,~feyezaolara karşı 

tedbirler a.lıomak üzere 200 mih on dolarlık tabıisat 
" 

ayrılmasına dair bir liyıha verilmiştir. Bu kanun la-
yihası dl·rhal mQzakere ,.e kabul olunacaktır. 

lstanbuJ, 21 (Özel) - Nevyork'tan haber veriliyor: 
SeylAp mantakuıodcr.ki vaziyet çok fecidir. Tahmin 

edildiğine göre, 9 viJayette yüzbinlerce halk, suların ihata 
etmiş olduğu bir saha dabiHnde aç bir halde bulunuyor. 
Boğulanlarıo, önemli bir yekün tuttuğu slSyleoiyor. Hükümet. 
seylip mıntakasında geniş tedbirler almış bulunuyor • ................. ~------

Büyük bir sulh kon Mussolini, 13 leı,. ko-

f eransı toplanacak mitesi~i~. aray~ gir-
mesını. ıstemıyor Bu konferansın alacağı kararlar 

refaha milletler neticesinde 
kavuşacaklt:trmış 

lıtanbul 21 (Özel) - in· 
giltere hllkümeti, büyük bir 
ıulh konferansının toplan· 
masını teklif etuıiıtir. An· 
cak bu konferansın topla· 

Avrupa durumunun ıslahı 

iÖrfişülecek, ıilihların tahdi· 
di kararJaıacak, devletlerin 
ekonomik durumlarının bey· 
ne milel iktisat konferansı 

nabilmeai, Almanya'nın tarafından verilen kararlara 
Lokarnocular uılaımasını 

iÖre tanzimi istenecek ve kabul etmesine baj'· 
hflır. Konferansa, Uluılar devletler arasında ki ticari 

ıoayetHine dahil olmıyan 

devletlerle birleıik Ame· 
ıika ve Japonya da davet 
edilecektir. Brüksel veya 
Loaan'da toplanacak bu kon· 
feranıta Hitler'in teklifleri 
tetkik olunacak, Merkezi 

vaziyetin inkiııfı İçin lizım 

gelen kararlar verilecektir. 
lngiltere siyasalları:ıın kana
atin& iÖre, bu konferanstan 
ıonra dünyanın iktisadı va
ziyeti düzelecek ve milletler 
refaha kavuşacaklardır. 

--------·~···~·-. .. -------
Alman Ren'de 

Bae delegesi nul· Ecnebi asker bulun· 

konu maharetle durmağı Alman'Jar 
kabul etmiyorlar 

iradeylemiş Istaobul 20 (Özel) - Al-
Pariı 20 (Radyo)- Lö Jur· mantar, Ren hullutlarında 

aal'ua Londra muhabiri, Al- ve kendi topraklarında biç 
man baı deleıesi Ribentro- bir zaman ecnebi asker bu· 
pun konHyde verdiği söyle· lundurulmasını kabul edemi
Yİn lngiliz efkirı umumiyesi yeceklerini bildirmiılerdir. 

illerinde çok iyi bir tesir bı- lngiltere'rıin 
raktıjını, Ribentropun bu 
nutkunu bftyiik bir maharetle Akdeniz filosu amiralı 
iracl. eyl.edi{rin.i bildiriyor. Mu- lıtanbul 21 (Özel) - (0 • 

babır dı~or kı: iİltere dooanmaıının Akde· 
-:-. Bu, mükem~~I nut~k! niz filoıu amiralhğıoa, ami· 

IDııhz düıilneesını çok ıyı ral ( Pun ) tayin edilmiıtir. 
ta•ıyanlar ~arafında1n b~zu· Eıki amiral Fişer, Küin Eli· 
lan•ııtır. Rıltentrop un Jdst- zabet dritnavtila ·lılskenderi · 
lerile deln2ilizler lberinde le- ye'den Malta' ya gidecek ve 
•İrini ı6ıtermiştir. oradan lngiltere'ye dönecek-

Tepeci k pazarı tir. •--

Yarın açılacak Vilayet Meclisinde 
Kemer'de, tanzifat hanı· 

••• karıııında yapılan pazar 
yerinin d6ıeltme işi bitmit· 
tir. Yarın Hbah burada ilk 
defa olarak pazar kurulacak 
ye 8,50 de şarbay pazarı 
atacaktır. Behçet Uz, bir 
dylev verecek ve pazarla· 
rın hayatı ucuzlatması köy
lllniln mahna ikinci ele 
yermeden satması gibi fai· 

ı. deler ini izah eyliyecektir. 
Tepecik paıarile, şehrin 

ı muhtelif semtlerinde yapıl· 

maıı kararlaıtmlan pazar 

- llaştaraf 1 inr.i Jahifede -

fonla lzmire batlanması bak· 
kandaki teklifi de bütçe ve 

nafia eacilmenine iÖnderil
miıtir. Urla içmelerinde ba· 
takhğın kurutulmesı •e Çeş
medeki çamur banyosu teai· 
satının fenni bir ıekle ifrağı 
bütçe, nafia ve ııbhat eocii
menlerine havale olunmuştur. 

Meclis Sah günü toplana· 
cakhr. 

yerleri tamamlanmış olmak· 
tadır. 

Italya ile Habeşistan arasında akd 
olunacak müsaleha, Uluslar sosye

tesinin tasvibiue arzedilecek 
lstanbul, 21 ( Özel ) -

ltalya başbakanı Sinyor 
Mussolini; Habeş imparatoru 
ile llarıı karşıya geçerek 
ıulh şartlarını konuımak 
istediiini ve iki muharip 
arasında kararlaıtmlacak 
olan musalebanan uluslar 

kurumunca tasdik edilmesini 
ve 13 ler komitesinin ara ya 
iirmeıi şeklini kabul etme· 
ditini bildirmektedir. 

13 ler komitesinin bugün 
yapacağı huıuıi toplanhda 
bu mes'eleyi konuşacağı söy· 
!eniyor. ---------··. ··---------

lııgiltere kralı 
Bonkur, Ribentrob ve 

Aveno)u kabul etti 
Loodra 20 (Radyo) -Kral 

Pol Bookur'Ja Ribentropu 
ve ,Milletler cemiyeti genel 
sekreteri A•enol'u kabul 
etmiştir. M. Eden de Tevfik 
Rüıtü Araa'ı kabul etmiştir. 
Kral, Ribentrop 'Ja yaıım sa

at 'iörilımftş, müteakiben 
Lord Eden'i kabul eylemiş

tir. 

Balo 
Ordu evinde bu gece mli· 

kellef bir balo verilecektir. 
Baloya lzmir'in en yüksek 
ve kibar aileleri davet edil· 
mittir. Ralonun çok zevkli 
olması için biitüo tertibat 
ahnmııtar. 

lzmir ikinci mıntaka tapu 
sicil muhafızhğınclan: 

lımirde oturan Saffet ka· 
rısı Zelaraya borçlu Mihriban 
ve Osmanan babaları Karpuz 
oilu ölll lbrahimden irsen 

Lokarnocular namlarına intikali icap eden 
ve lbrahim tarafındaa senet• 

Anlaşmasınnı metııi ıiz olarak tasarruf edilen 
Londra, 20 ( Radyo ) - Cumaovasında Kır mevkiinde 

Lokarno devletleri konf e- kain şark an yol, gar ben Ey· 
ransı geceyarııından sonra yüp, şimalen Şükrü, ctnuben 
bitmiıtir. Ve itilaf husule yol ile çevrili bir hektar l 028 
ielmittir. Bu anlaşma, lnsril- metre murabbaı terbiinde 
tere, Fransa, Belçika kabi- kiin bağın bu borçtan do· 
neleri tarafından tasvib edil· layı yeniden verese namına 
dikten sonra milletler cemi· teacili ile borçlulara isabet 
yeti konıeyine tevdi edile- edecek hissenin haczı lzmir 
cektir. ltilif pllnının esas- birinci icra memurluğunun 
ları fudur: 25-3-936 iÜn 933·8237 sayılı 

1 - F raasız- Sovyet paktı yazısile bildirilmişti. 
Lihey divanına havale olu- · Bu taşıtsız mahn tasarruf 
nacakllr. cihetinin tetkiki için 29-3-936 

2 - Beynelmilel kuvvet· pazarteıi iÜnil mahallinde 
lerce muhafaza edilecek tahkikat yapılacaiından bu 
ıayri askeri ~bir mıntaka yerde kanuni bir hak iddia 
ihdası tlüıünülecektir. edenlerin tahkikattan evvel 

3 - Fransa . ve ' lngiltere ellerindeki vesaik ile birlikte 
erkinıbarbiyeleri arasında ya muhafızhia veya tahkikat 
itbirliğini istihdaf eyleyvn günü mahallinde bulunacak 
anlaıma vilcude getirile- tapu memuruna müracacaat· 
cektir. ları ilin olunur. 

lzmir vila) eti def teı·darlığından: 
lssısınin vergi borcundan ötürü tahsil emval yasasına 

göre haczedilen Ahmet ağa mahallesinde ikinci kordonda 
klin 6 aayıh mağaza tari1!,i ilAndan itibaren yirmibir glln 
müddetle satılığa çıkarıldıtından pey sürmek iıtiyenlerin 
defterdarhk tabsilit kalemine gelmeleri. 21·24·27-31 736 

- Franıuvanın öğretme· 

ni. Stef an dedi: 
- Evet, ta kendisi! Sen 

bunu denize dilşürmiiştün. 
11Stdan, Fıansuva'yı bul· 

dunuz mu? 
- Hayır .. 
- Köpeği Fransuva'oın izi 

üzerine bıraktanız, değil mi? 
Bundan ne netice çıktı? 

- Köpek bizi, Fransuva· 
nıo sandalına kadar götürdü, 
orada durdu. 

Konsey 
Perşembe gOoOne 

dar Londra'da 
toplanacak 

ka-

Lendra, 20 (Radyo) - iyi 
haber alan mahfeller, Mil
letler cemiyeti konıeyiaio 

Londra' da ki toplAntıJarının 

Perıembeye kadar ılireceiini 
tahmin ediyorlar. 

lzmir ikinci icra memurlu· 
iundan: 

Şahabettine borçlu bulu· 
nan Ayşe Ratibeoin uhde
sinde kayıtlı ve tapunun 
Ahmet ata mahallesine ait 
kütüiDoün 611 no.lu sahife· 
sinde milseccel Murabit so
kaiında 10· 12 eski ve 10 
yeni numarala ve 244 ada 6 
parsel de sayılı zemini Ro
doılu Ahmet vakfından mu· 
kattamh 6' metre murabba1 
terbiinde maraza ve oda 
iıbu parsel aleyhine ve 244 
ada 5 pıusel lehine zamin· 
den itibaren 2-15 metre irti· 
f aında zemini tasarruf hakkı 
vardır. işbu gayri meakul 
3000 bin lira kıymeti mu· 
bammineli dükkinın satılma· 
sına karar verilmiı olmakla 
tarihi ilindan itibaren 30 ıün 
müddetle açık artırmaya çı· 
karılmııtar. Talip olanlar 
muhammen kıymetin ylizde 
yedi buçuğu niıbetinde pey 
akçesi veya milli bir ban· 
kanın teminat m• ktabanu 
vermeleri Jizımd1r birinci ar
tırması 25-4-936 cumarte1i 
günü saat 11 den 12 ye ka· 
dar dairede icra olunacaktır. 
Müşterilere ait 34·8650 no.lu 
dosya ira.e olunabileceai gibi 
fazla izabah lizime dahi 
verilir. 
Tali pi er bu bu susta daire· 

ye talik olunan açık arhrma 
ıartnamesini 10-4-936 tari
hinden itibaren okuyabilirler 
haklara tapu siciline• sabit 
o.lmayan ipotek alacakhlar 
ve diğer allkadarlar ve İr· 
tif ak hakkı sahipleri bu 
haklarını ve bu huıuıta faiz 
ve masrafa tlair olan iddia· 
lannı evrakı müıpiteleri ile 
birlikte tarihi illndan itiba
ren 20 inn içinde memuri · 
yetimize bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu• sicilinde 
aabit olmadıkça saht bede· 
linin paylaımasındıvı hariç 
kalacaklardu. tayin edilen 
birinci artırmada artırma be· 
deli gayri menkulüıı yüzde 
yetmiı beşini bulmadığı tak· 
dirde en çok artıranın taah· 
büdll baki kalmak Dzere 
artırma on beı &üa daha 

yer yokmu? 
Yok .. 

- Don Lüi sustu; d 
celi bir halde ileri, 
iri adımlarJa gezinmeie 
Jadı. Sonra, Vorskiye: 

- Boşuna ~eçirecek 
tim yoktur. dedi . 
iki saat sonra adayı ter 

mecburum. En seri bir 
manda Fraosuva'nın ••' 1 tisini bana kaça satarııo 

Vorski : 
- Fransuva, kardetil• 

bğı düelloda mağlOp 
ve öldü. dedi . 

- Yalan söylüyouuo. f 
' ıuva galebe çalmıı ve 

nold ölmilşUir. 

- Nereden biliyor• 
Onları boğuşurken 
dün mü? 

- Hayar! Fakat Fr•0 

va'oın galebe çılıel 
biliyordum. 

- Benden baıka . 
bilen yok.. ÇünkO her 1 

de maakeli idiler. 
- Şu halde, FrMnsu•• 

müş ise .. Sen de berfe 
kaybettin demektir. 

Vorski biraz irkildi 
düıüodü. Sonra: 

- Aksini dütünelilll· 81, 
ne teklif ediyorsun? O• 
ıordu. 

- Serbeatiyetl 
- Bundan baıka? 
- Hiç .. 
- Mabud taıı da ,.,ı 

muıuo?. 

----------------- . Sovyet Elçii•. 
Pakt Almanya aleybi 

değildir diyor 
Londra, 20 ( Radyo ) 

Sevyet elçisi Maiski 
toplantıda, Sovyet • Fr• 
paktının Almaya'yı k 
mağı katiyen iıtibclaf et lı 
diiini, Avrupa ıulbuall 

rumata •• Avrupa eıoDi 
yetini temine matuf oldll 
ı6ylemiıtir. 

temdid edilmek 111r•d 
11 -5-936 tarihine te .. 
eden pazarteai ıilnli ıa•t 
den 12 ye kadar iıbu f~ 
menkul en çok arhraD• 1 

edilecektir. 
Satıı 2280 No. lu kaaoO 

allkadar deiildir. Satıl 
para iledir. Mal bedeli 
madan teslim edilmel· 
bedeli verilmezse ihale k• 

feshediJir. ve kendisinden • 
en yftksek teklifte r.uı11• 
kimse arzetmiı olduill 
deUe almaia razı olur•• 
ihale edilir.ve O da raıi oJ 
ise veya bulunmazsa ic:r• 
ireaince hemen 15 ıUa 111 
detle arttırmaya çıkarıht· 
artırma allkadarlara te 
baeet olmayıp yalanız İ 
iktifa olunarak ençek • 
raaa ihale edilerek b•'. 
halde birinci ihale • 
kimse iki ihale araııad 
farktan ve diğer zararl• 
mes'ul olduğu ve tapu b 
nm ve ytıde iki buçuk b. 
diye delliliyeai ile vakıf 1 

r.ınıa ve teslim barcını 11111 
riye ait olduiu ilin olll• 


