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M·üdhis 
' 

l{orliu Var, im 
Sasırmıs . ' . Bir Halde 

Japonya' da 
para tor 

............................................ 
lstanhul, 28 (özel) - rfokyo'dan haber \1eriliyor: imparator, kabine teşkili işinde müşkülat çekmekte 

dir. Hiç kinıse, kabineye dahil olmak istenıemek te oiduğu gibi, kabine vücuda getirecek başvekil de hulu 
ııamamaktadır. Zira mevcud rical, ıedhişçilt:rden korkmakta ve evleı·iuden çıkamamaktadıı"lar. 

imparator, bu vaziyet karşısında ne yapacağını şaşırınış bir halde bulunmaktadır. Kabine teşkil edecek 
kim e bulunmazsa, genel"al Araki'nin askeri bir grupla iktidar mevkiini alacağı söyleniyor. 

Japon asileri, silahları ellerinde oldu
ğu halde kışlalarına döndüler 

Avusturya 
6aşbakanı yakın

da Budapeşte'ye 

Şim.al ve cenupta çar
pışmalsr oluyor 

Harbiye nezareti ve daha birçok resmi 
binalar el'an asilerin elindedir 

gidecek 
lıtanbul 21 (Ôzel)-Avuı· 

turya baıbakanı Şuıning'in, 

~-------
Haheş'leı· nç-beşyüz kişilik kafil 

Jerle gece baskınları yapıyorlar 
Tokyo'dan alınan son haber

lere göre, Japonya'da askeri 

parti vaziyete bikimdir. 

;Asiler, ellerinde ıilihları 

olduğu halde kaşlahrana c ön

nıüşlenede, başta harbiye 

nezareti olduiu halde bazı 

binaları henüz tahliye 

etmemişlerdir. Bugün öğle

den •onra bu binaları lerke

deccklerine <lair 2eneral 

Araki'ye ıiSz vermiılerdir. 
imparator, Tokyo civarın

daki köylerden birinde otur
makta olan eski Japon siya
sal rical"nden Prens Alontri
nin fikirlerinden istifade et· 
mek 1üzumunu hissetmiş ve 
kendisini Tokyo'ya getir'Dck 
üzere saray erkinından bazı 
kiınstll?rİ gönd~rmittir. 

Asiler, isimleri listede 
yazıla olupta kendileri kaç-

mış olan ricali aramaktadır

lar. Bunlar arasında kralın 

haklarına karşı son zamac· 
larda sayg111zlık göstereo
lerde vardır. Bunların muh-

Bir Japon neferi telif yerlerde saklanmıt 
lıtanbul, 28 ( Özel ) - olduklara ıöyleniyor. 

----ttı.-~ ... ··~ 
Rus-Fransız misakı 

tasdik olundtı ---- -Muhal it say lav Aııri, paktı şitldetlı· 
tenkid etti. AllJer ~aro izahat verdi 

Huı. Fraouz miukı, Heriyo - Potemıkin arasında 
imzalanırken 

t ~tanbul 28 (Özel) - Pa· parlimentoda ıo~ d~f~ ola-
lı ten haber veriliyor: rak müzakere edılmıtt~r. ls -
Rua-Frauaı pakta, cila - Dewunı dlrdiinctı aqJN/sle-

lstanbul 28 (Özel) - Tokyo 
evvelki gecedenberi karlar 
altındadır, 

lstanhul 
l'ramva'T faciası 

ol 

tahkikatı devam 

ediyor 

Facia hakkında beyanah 
beklenen latanbul valisi: 
Muhiddin OsUlndağ 

lstanbul 28 (Özel) - Şiı· 
hane yokuıundaki tramvay 

kazası hakkında tahkikat de

vam etmektedir. Yapılan 

ioc;efemelere göre; bu feci 

hadise şu yolda olmuştur. 

Tramvay, Tepebaşıodan ge
Jirkcn Şiıhane yokuşundan 
hızla aşağıya doğru koşmağa 
başlamış ve frenin bozuk ol 
masa yüzünden araba durdu 
ruJamamış ve tam vi ra j nok
ta-sına geldiğinde yoldan çı · 

karak dirseğindeki apartman
lardan birine çarpmıştır. Bu 

Macar ltaıbakanı general 
Gömbiiı'e iadei 1iyaret iÇ.in 
Budapeıte'ye yapacağı se· 
yababn, Roma pakta ile ali · 
kadar olduj'u Prağ'tan ha
ber verilmektedir. 
~~--+----

Stalin 
~lakkıodaki ha

ber nereden 
çık,ı? 

lıtanbul, 28 (Ôıel) - Sta
Jin 'in ıuikHda maruz kaldıj'ı 
hakkında anıız1n çıkan ha-
ber Stokholm'iln metb•ır 
operatörlerinden profesör 
(Olyo Prunat)ın, tayyare ile 

Bir Habeş mitralyazcQıG 
İstanbul 28 (Özel) -Adiı harbı bütiin tiddetile deva.ı 

Ababa 'dan bildiriliyor: etmektedir. Üç - beıyh 
Şimal cephesinde bazı kitilik guruplar geceleri ba 

bidiaeler olmuıtur. Habeı· dudu aımakta, ileri, r 
lerio elinde bulunan Amba- bütUn hatlara sarkarak ba 
Alağiye taarruz eden ltal- kınlar yapmaktadırlar. 

yanlar, çete hubı verenHa- Söylendiğine göre, Graç• 

beıler tarafından imha edil· yani, Cigamodaki mukave 

Moskova'ya g~lmesinden çık· miştir. Ras Molere.ta, ordu- metin kmlmasına intizar 
eylemektedir. , Halbuki, Ha• 
beş'jer tayyarelerin tiddetli 

maıtır. Böyle bir ba8erin sunu toplamağa çalaşmakta-

ash olmadı&-ı, Moıkova'dan dır. , 
bildirilmiştir. Cenub cephesinde, çete - Df'ı''"'" 4 ııcii ,aJıif Pde-

---~~~------~--·+~ .. ----~~----~ 
Y onan tüccarları vaziyete müdahal 

etmek mecburiyetinde kalmışlar 
Atina ve f>ire ticaret odalarından birer heyet, kı·ala 

verilmek üzere bir mahzer hazırladılar 

Kabine letkilinde bir tQrlfl uzluşamıyao Yunan siyasileri 
sademe, çok feci olmuı ve Ô 

latanbul 28 .i1 zel) - Ati- M. Demirciai ziyaret eden M. g .. fuliı, saylav 1.,.,·. tramvay arabası parçalan- " "'T 

t P 1 na'dan haber veriliyor: her iki tehir ticaret odaları minden sonra en rok rey 
mış ır. "rça anan tramvay T 

arabasında 35 )Olcu vardı. Atina ve Pire Ticaretod~- heyetleri, inala verilmek alan partinin, liberaller ol· 
B J d k . • z h ları, M. Demirciı'e bir mub- Ozere baıbakana bir de muh· duau halde bu tel•vva•·a 

un ar an artHıyecı il tii tara vermiıler ve Partilerin tara vermiılerdir. • .... " 
beykni daiılarak hemen ölmüt uzlapmamaları ylbOnden bir Bu heyetler, bilihare libe- bakmayarak her türlli feda• 
ve ontrol memuru Niyazi'aia t&rlO halledilemiyen kabine karlığı yaptag· ını, 9imdiye 

raller lideri M. Sofulisi, fl.4. 
ayakla r ·ı Ye 1 k enci meı'elesinden Yunaaiıtan ç ld · M K f d kadar bir temerkOz kabineıı' a araı ve . a an ariıi 
Mehmed'in bir ayağı kesil- ekonomik hayallnın çok bü- ziyaret etmişler ve bir an teşkil edilmemiı iıe, mesuli· 

miıtir. ı y6k zararlara utradıj'ını ve evvel bir temerküz kabine· yetin kendisine teveccllb 
Diier yolcular da muilte· ujramakta olduiunu bildir· sinin teıkilini liderleri:len etmediğini heyetlere bildir• 

• Devamı 4 ncıJ lllhi/edt - miflerclir. rica etmiılerclir. mittir. 



(Oluaal Birlik) 28 Şubat 

• Berlin ticaret oda8JUJD lınemli bir raporu: 1 F rausız)ar 

iT 
.. k• ı· h • • • ·ı • Teleton kişiti b• ur ıye menşe 1 azı ıç cevız partı erı da neler yazıya 

1 arzuya muvafık bulunmamıştır .ıı:;·;:~:;~.c·i:~:·t Nakili: KAMI ORAL 
-62-

kain validesinin ısrarı üze- Rekabet için, iç cevizlerin ambalajina Ehemmiyet ver-
rine meçhul şahısla beraber mek ve torba yerine sandık kullanmak lazımdır 

komisere gitmeğe raz1 oldu Berlin Tirk ticaret eda- çalar artak ikinci ve üçünci güçleımektedir. 
• ıındaa relen bir raporda; defa kmlmıı bulunmamalı- Alman ithalitcılan , ltalya Lüi biraz ilerleyen ve du- ri , fetefli birıey de«ildir. ı· ı b d ı · 

• ceyiz, batlem ye kayıı çekir- dır. Bilbaua ceviz itleyen menıe ı tat ı a em eran rakbyan meçhul adama: Doirusu ben m0syün6n · ·· .ıc. k'l b 
deji piyaıaaı ve bu mahıu- bazı sanayi, sa«lam halde nevıne sıore yuz ı o aşına - Ne tlemek istiyorsunuz? yerinde olsam, heman komi· • L H b 167 158 
lltıauzın Alman piyasaların- ltulunan iç cevizleri aramak- oco •m urg • 

diye ıordu. seri• nezdine gider Ye İfİ· d k d b kk d mark; acı iç bade•ler için 
- Demek isteyorum ki, mi halJeder srelirdim. Bu :aı!ma~r::~ .. e~te~~r. a ıu ta~:vizleri arzu edilen bu ise 170-180 mark fiat teklif 

komiserin yanına ıiltijimde, bir saatlik ittir. C k etmiılerdir. 
herif, size dair beaden bir Komiaerle söyleıir ve bu eviz: tekilde iç laaline ıetirm~ Piyasada kaysı çekirde-
rok malumat iıtiyecektir. bellyı baıınızdan defeder- Ceviz piyaıaaı hakkında için tabii ilk önce ceviz ı - b d 
,.. rahrken dikkat olunmalıdır. iine bir hayli r•i et var ır. 
Kendi mahallesinde on sene- siniz. Zannetmemki, komiıer bildirmeie deter yeni birıey Tirkiye'4len önemli teklifler 
llenberi bulunduğum cihetle resimden baıka bir şey ala- olmamııtır. Bundan eyvelki Fakat ••ilam bir tekilde alı•maktadır. Kuru kayısı 
komiserin, her ne kadar iyi koysun. raporlarımızda Ttirkiye'den kazanılan iç ce•izlerdi• am· lara reliace Türkiye menşeli 
bir adam oldur· unu bilirsem Lüi, sükut ediyor ve fakat relen bazı ceviz partilerinin balajı ve batti kly en şe- k ki' il 70 k 

bire nakline dahi fevkalide oyu ren 1 ma ar mar 
de, gene san'ata iktızası ela- zibnen çok meııul elduiunu, memnu11iyete deier çıkma· ve Iran m•nteli çuvallara 
rak ltazı ıeyler sormasa pek bütün etvarile "gösteriyordu. tlıjını •e bu bozuklu;un ise, dikkat olunmaıı llzım gelir. ambalij edilmiı kayaıalar iıe 
tabiidir. Liki• belaya bakı- Madam Lö Kont, keadiaini cevizlerin iyice kurumadan Gerçekten iç cevizler mem- aetine rCSre, 130· 150 mark-
1111 ki, Maça kııa bidisesin- ikna etmek üzere dedi ki: yftklenmelerindea ileri rel· leketimizin hemen her tara· tar. 
denberi bütüa polis memur- - Müsyünün hakkı var diiini biJdirmittik. Teessürle fında torbalar Ye hatti çu· -----------
lan taharri kısmın~ ıeçmiı- oğlum! Bu ite derakap bir itittiiimize ıöre, T6rkiye vaJJar içerisinde tafınmakta- Rum f>atriki 
lerdir. kapak vurmak muvafıktır. anenıeli bazı iç ceyiz partileri .&ar. lıte 6nce ••ilam ola-

Bizim komiser dahi cüz· Bu bidiaeclen aiıe bir teb- de arzuya tamamen muvafık rak elde edilen ceviz sırf 
ilanınızda öldürülen kadının like relmiyeceiiai haber bulunmamııtar. Şöyle ki, iç bu torltada nakil yiiz6nden 
reımi çı ktı;ınıl duyunca sizi 
iıticvaba kalkııacaktar. Hal
lluki böyle bir hareket, ide
ta hayvanlıktır. Likin ne ya· 
parsını~? Bu komiserin bepıi 
ltu cinı a41amlardır. Hatti, 
bizim komiserin iyi bir adam 
olduiunu bilmekle beraber, 
seae sizin hakkınızda malii· 
mat almaia kalkııacağını 

muhakkak bilirim. 

alancaya kadar ben ve cevizlerin bir çoiu karık tekrar kendiliiinden karıl· 
makta Ye bu ıaretle kaliteden kızım, rahat edemiyece;iz. bulunmuttur. Halbuki Al-

Gidiniz oilum, birin eyyel manya'da en ziyade tutulan ve fiatten daha •taiı bir 
bu mea'leyı· halletliaiz. Uma· seviyeye d&ımektedir. Bu 

iç, cevizler yalnız iki biitüa 'tı'b 1 · • 1 • alnız ram ki lıtizi uzun müddet ı ar a, ıç ceyız erın y 
parçadan ibaret bulunan Ye kutular •e santlıklar içinde 

merakta barakmıyacaksınız. berbanıi lair suretle ze· nakli memleketimizde ele 
Atlarımızın en iyilerinden d 1 

e ea•emiı olan içlerdir. uıul ittilaaz edilmelidir. 
ikisinin kupaya ko,uhnaları Yani kabuktan çıkanlan ltalya, Fransa, Kaliforniya 
için timdi emir vereceiim. ceviz, tabii halde eldu;u vesair rakib memleketlerde 

için hflkOmetimizin 
UıtutkArlığı 

Ölen Rum patriki Fotyo· 
sun yerine Rum patrikli;ine 
seçilen Hıriıto •ilu Bünya
min 'in, 2S96 sayılı kanunun 
biriaci ve bu kanunun tat-
biki suretine aid nizamna
menin dördlinciı maddesine 
röre, kilise dııın da ruhani 
elbise riymeaine izin yeril
mesi, icra Vekilleri Heye
tince karar Yerilmiıtir. 

ihtara beratı aJmıfh· 
Boıton'lular bunun al 
yddaanmtıaü kutlulalll 

zarlanıyorlar. Bir Fraosd 

lesi bu kutluJama b• 
ıunları yaııyor: 

Bir Fransız ola• 
Bursöl'ün GrahalDltifı 
hatti Alman Rays'dı• 
"Elektirik cereyanı 

ıile" .. dayı bir taraf 
tarafa nakledecek bit 
bulduiu unutulacak 

Burall 1854 te Pariı t 
hanesinde memurd .. 

ettiii aleti ıeflerine 

di; fakat enlar bu 

keıfi g61mekle karı• 

Kitif; 1354 yıla Ai ,t,I 
DUD 26 ıncı ıünü eıe 

için neıretUii bir roak 

"ti" tunları yı:ımıftı : 
olurH olıun bu mu~ 
tar ki az çok yakın bir 

balde ıözlerimiz, elekt 

ııtasile, uzak yerlere 

dilecektir. " 
Bir tarafta telefoo 

konuımaıı ve Amerik 
bilar için mer111im ya 
biraz da, Grambil ile ,. 
nun keneli icatlaranıll 

baba11., adını verdikl 
takdir ettikleri Fraaıı• 
cidi dllt6nelim . 

Meçhul adamın bu ıözleri, 
Liii üzerinde çok fena tesir 
yap11111 olmalı ki, yüzü aap 
•rı keıilmif, berkesin g~re
ltileceii bir derecede titre
me;e batlamııtı. 

Gelea adam. makıadı~a gibi, yalnız iki parçadan mahsul ba ıekilde nakledil
nail olmak &zere oltluğunu ibaret bulunmalı ve bu par· mekte oldutandan rekabet 

~~~~~--~----··-~--~~~~--anlayarak için için aevini· •• .... •• ,.. 

yordu. Bu ıebeple derhal Bölge ve Halkevi 
lifa karııtı ve: 

Meçhul adam, bir kerre 

- Zahmete detmeı ma- Lı•k Maçları 
tlam, ben l'elirken, saat 

hesabile bir araba tutmut· 
~"--~----~--~~-Ltli'nin yüzline baktıktan 

aeara ıöyle devam etti: tum. Bu arabanın atları 8u haf ta K.S.K-Altay karşılaşıyor 
kuvvetlidir. Sizin araba ha-

- Daha fenası varl Siz
den iıtiyeceii izahat •e 
malumatı, bir hizmetçi ile 
aldırmıyaca ktır. 

Madam Lö Kont heyecan
la oturduiu yerden kalktı 

- Ay! Buraya jandarma· 
lar da mı gelecektir? 

Diye haykırdı. 
Meçlaul adanı, madamın 

llu teliıından memnuniyet 
lluymuıtu . Zira bu ıuretle 
LBi'yi evden dııarıya çıkar
mak imkiaı kolaylaııyordu, 
bunun için, madama derhal 
eevah vererek dediki: 

- Hayır madam, jandar· 
malar gelmiyecek ise de on
tara muadil olan bir takım 
kimseler •elecektir. Meseli 
ki auyjf memuru ve saire. 
Baaların kıy af etleri her ne 
kadar yeluada ise de, gene 
nltıta memurların.lan olduk
lara bellidir. Bu gibi adam
iar411, ha evi ziyaret etmele-

zırlanıncaya kadar vakit 

' kaybetmiı olacaiız. Sonra, 

komiserin kapııı önüade 6yle 

mükellef bir aralaanı• rörtin
meai de iyi bir tesir bırak-
maz. 

Dedi. 
Bu mliliha:ıa, Matlam (Lö 

Kont) ça da milliyim g6rnl
müt olmalı ki, fikrinde ısrar 
etmedi. 

Liii, bir kere de nişanlısı 
(Terez) in y&zUne bakb. 
Onun da, validesi ribi dü
şOndliünli anlayınca, cili 
bir itidal ve sükunetle: 

- Haydi sizin llediğiniz 
olsun! Beraberce ridelim! 

Dedi ve ayaia kalkarak 
kain validesi Madam (Ll5 
Kont) un uzanmıı elini 11k· 
tığı ribi, ıenderece heye
canlı rörüaen niıanhıındaa 
da müsaade almak üzere 
onun yanına gitti ve: 

'" Lik maçlarının onbeti•ci 
haftasına, pazar rDnli devam 
edilecektir. Halen rakiple-

rinden 3 puvan farkla batta 
giden K. S. K. takımımı:ı 

pazar rünü Jikin birinci de

rece rakiplerinden olan Al· 

tayla karıı-karııya gelmek

tedir. 
ilk devrede mailüp olma

ıına raimen bir oyuncu Ya· 

ziyeti dolayııile galibiyet pu
vanı alan Karııyaka'nın, Al· 
tay karıısında alacağı netice 
biitün lzmir sporculuğu ta
rafında• merakla beklenmek
tedir. Bu maç K. S. K. ve 
Altay takımlarının pu•antaj
daki mevkilerinin de belli 
olmasına yardım edeceği için 
çok entereıundır. 

Dlln aktam toplanan fud
bol kurulu bu haftanın prog· 
ramını hazarlamıt ve h&kllm· 
)erini aptıdaki ıekilcle ıeç
mittir. 

T;ls~0P Tayyare Sineması Telefon 
31sr 

28 Şubat 1936 CUMA gününden itibaren~ y~ln~z 5. giln için iki pheser film ile 
Kurban bayramını karıılamağa karar vermiıtir 

1 .. seven k a d o n FRANSIZCA 

Jobn Boles ile Anny Harding'in beraber çevirdikleri büyOk bir aık romanı 

Aşk k a d r o o oAı.MANCA 
MAGDA SCHNEIDER tarafından temsil edilen kahkahalı, tarlnh nefis bir komedi 

eans saatleri : Hergün lS .. 17- 19 - 21,lS Cumarteai 13-lStalebe seansı. 
Paı.argünü 13 deillwe HaDll vardır. 

Halk ıabaııoda: 
Saat 9 da Şarkıpor· Buca 

hakem Ahmed Öırirıi• 
HalkeYi, saat 10,lS te Gaz .. 
tepe· Borne•• bake111 Kadri 
Buca, saat 11,30 da K. S. 
K·Altay hakem küçnk Mus
tafa Altaaerdu. 
Alıaaeak'ta: 

_Saat 11 de Buca·Şarkıpor 
haliem Muıtafa Bal Altın
ordu, saat 13 te Göztepe
Bornova hakem Esad K. 
S. K, saat ıs te K. S. K
Altay hakem Sabri lzmir-
spor. 
Halkevi okullar lik maç· 

ları: • Cumartesi -
Saat 14 le Karııyaka· Mual· 

Jim hakem Ali lise.len, saat 
16 da Buca-Ziraat hakem 
Mustafa Altınordu. 
Halkevi likleri: 

Hilil • Yilkselme hakem 
Mustafa Şenkal, Bayraklı-Et· 

refpaıa hakem Mustafa, 
Turan-Tepecik hakem Faruk. 

Almanya'da 
Çocukları öldftrOp kan 

larını içen idama 
mahkOm oldu 

Son posta ile relen Berlin 
razetelerinde okunduğuna 
r6re; Almanya'nın muhtelif 
kasabalaranda küçük yaıta 
12 çocuru öldürerek kanla· 
rını içen Jeflend adındaki 
cana•ar, Zurih Aiırceza 
ma\akemeıincle idama mah
k 

Çin de Hapishanele 
Nasıl boşaltılır 

~~~----~~~~-
1 J a pis hane müdürO değiştiği za 
bütün mahkômlar serbest bırak 

Çin' de çok riayet edilen 
bir eski usul vardır: Bir 
hapishane direktörü mev· 
kiini yeni müdOre bırakırken 
botnn hapishaneyi boıaltır. 
Y aai mahpusları tahliye 
eder. 

Bu ıon giinlerde Pekin'de 
bir merkez hapishanesinin 
mlldiirli yerine bir haıkaıa· 
nın tayin edildijini haber 
alır. Eski usule riayet etmek 
istiyerek hapishanede bulu
nan ikiyüz k1rk sekiz mah· 
pustan iki yllzlinü serbest 
bırakır. Kark sekizini idam 
ettirir. 

Yeni relecek olan direk

tör tabii bir mtidtlet bot 
hapiaaneden sıllllacak ise de 
yavaı yavaı b&tOn b6creler 
dolunca mahpuslar, yeni bir 
direktörOn tayini için Kon
foçyus' a dua etmeğe baıh-

yacaklardır. Fakat bll 
edecek olanlar h• 
elinde balta11 bala••• 
da fidecek olanlar d 

Arazi 
Nizamnamesioio 
vakkat 4 tinci 
desinin 80D tık 

tefsir edildi 
Arazi vergisi niıalll el 

sinin muYakkat d6r 
maddesinin ıon fıkra•h 
lot ıuraıınca tavzih • 
ve bu baptaki maıb•t' 
vekilleri heyetine 16• 
miftir. Bu mazbatad• 
liyor ki: 

.. Arazi verrisi kan•• 
sureti tatbiki bakkıad• 
Niıan 1932 tarihli ai•• 

,,.,.; 

ı MiR 
Paını1k Mensucatı 

Türk Anonim Şirke 
Şirketin Merkez ve F.abrikaaı: lımir'de Halkapınard• 
Y f'rli ~amuğµndan At, Tayyare, K6pekbat, 
men, Geyik ve Leylak MarkalarlDı havi her • 
Kabot bezi imal eylmekte olub malları Avrup• 

tip menıucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
• Teldraf adresi: Bayrak lzm• 
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Belcçi aycdara ıeliace, 
lar da ı&relcçllere aicl 
r farlldlkten IODra kap· 
ıa arlra11na d&9erek ıtı· 
tlıllz ve ıamataıız or
alara dalarlar. Ormına 
diktea ıonra ılbek a•ı • 
ıonuna kadar avcıların 
iti yap•aaı, batırmaıı, 

aek aeıle lrenuımaıı ve 
tta ılrek batlaaırken do

çıku dalai ıteı etmeai 
ek a•ları ka•ahline ay· 
clır. Yaban domuzlarının 
me •e koklama laaıuları 

kav•eUidir. 
Biaaeaaleyb Jaayaaın ne· 
•• eıtitiai tayin ederek 

iıtikametten bekçileri 
ek mlbim bir tedbir· 

• Akıi taktirde ı&r81tl 
.ta~ata ile rtlzılnn eati
ııtakamettea ormana ri

ek oluru domaılar ko· 
Llda tehlikeyi aezcce;in-

dalaa orman ltatlaama· 
kaçarlar, ••tice itibarile 

aarfolaaan emek bota 
it olar. 
r•anlara dizi kola yii · 
tle tlalıil olan bekçiler 
uılaran ıeçmeıi illtimali 
yerlere reldikten ıon. 

lcırk, eli, ••luea achm 
f e ile tlizil••i• baıla· 

•r · T •raQad ••kta1111a 
klla• her ••canı• Uk Y•· 
i• it •i •• ıolnclal&i 
tlaıını hafif bir ıahkla 
rdar ederek balundutu 
ıaıtermektedir. Bu 

tle birbirlerini laalterclar 
D avalar, lrurıan •taWle-
leri iıtilcametleri ltinat 
• •tmiı olarlar. 

kçileria tarauat nokta· 
baluaclaldan •lcldetçe 

1 •Yla Hau•a kadar yer
i terketmeleri, mltema • 
ıeıin•eleri arkadat· 

e 11Zaktan lronuı•aları, 
ltt J•pmalan memna· 

• Her ltekçi kaptan ta· 
daa baralnlclıjı yerde 
lr •e1alıat yer•• otu· 

••ıa baılamaııaı bek· 
• Or•an tama mile ••ca 

çderle ihata edildikten 
~ ••rile11 ipret Yeyalaat 
r ~ •lb>ekplerle karar

ı •• •lddetia laitam 
aıı 81 • k ·ı enne •Bre çı er 

le bıthnda k6peklerile 
~· orlDanlara firerler 

le te .. diyen batınrak, k ~larak, nra ııl11 
or111aaları tararlar, bu 

~ llrtltii ile ••1ahat 
ti erira bulup kald11dıjl 
•rıa ıeri kaçmamua 
•lrekplerira melaaret 

:'
111••i llıımd1r. Bu tak· 

lclpeklerin tazyikile 
le ıa:ı•~. bekçilere dojru 

dıhrler. Billaa11a ha•· 
tılr ta b. 

1 •tan kovalar ıi ı 

1: ~~-ela kovalamaja 
. .,.... Kopaylana tiı 

"
8 

belrçileri daima ikaı 
. • aadık bayvanlan• 
-.ıı ltilmeı azimklr 
..... •• bilbuıa domun 
e lcattalstaa ••ara avca· 
tiY•~ıaa ıehrinceye ka· 
l·taı laawlama11 •e ay-
1.Plc kanlılıjıaı ma· 

•derek ayaklarma ka· 
l•le11 koca bir domaıu 
ler•esl ı&rek avlar•• 
~•canla •• sevkli umı 
•der. A.91 1aar1a,...k 

Yaun: G. H. P. i&mir avcılar birli~i 
ikinci reilİ •e ıürek·nları kaptanı 

.Mu taja Rurha11eddin 

2 -

bey ·ıokatında (16) numarala 
ev kiralıktır. Taliplerin mat-
baamıza miiracaatları. 

barenler! Mut· 

laka (Okam~ntol 

ôksftrftk tekerle- ~ 
rini ıecrftbe edi ı--t 
1iz •. ~ 

C'CS 

~ 

ı•yanı kaydolan bir hususi· 
yeti de bu ıekilde domuıla
rıa ban~ iıtikametlerden 
ıeldiiiai avcılara bildirme· 
ıi.lir. Domuzları bulmak ve 
takip etmek huıuaunda Aza
mi derecede hizmet edea bu 
ciaı köpekler cilueJerinia 
uf ak olması haıebile domuza 
pek yaklaıa•ıyorJar. Bina· 
eaaleyla yataklanmıt t,Gylk 
domuıfarı kolaylıkla ayaklan· 
d1ramazlar. Uzaktan havlar 
dururlar. Bu aealeri duyan 
ye domuz avları için ahıtı· 
rılmıı olan bUyilk çoban kö· 
pekleri derhal yetiıerek or· 
maaa wirer ve korkuıuı do· 
muıun llıerine Hldararak do· 
muıu ayaklandırır. Baıan do· 
muıun vurdu;u Aai bir dit Ve Pftrjen ~abapıa 
darbeıile köpetia ba;.rsak
lara dıprı fırlu; baıan da 
birkaç çoban köpeiinin bir 
domuzu boidutu da ıöriUür. 

Ancak bu ciaı köpeklerin 
cll11eleri b&yük olclai•ndan 
billıa11a ya11n yapılaca" av· 
larda Kopaylar ribi ıaatlerce 

en fteUln bir mfts· 

bil 'ekeri olduğu 
no uouımayıou~. 

Kuvvetli mftıbil 

iıtiyealer Şahap 

Sıhhat ıftrgtln 

laiımet rlremezler. Ve kııın haplarını Marur 
dahi ba ıibi köpeklerin ça- ecza depolannd 
laımuı aı •e yavaıtır. Bina· ve eczanelerden 
enaleyb iyi ltir ılirek·avı aruınlar. 
tertib edileceii Ya kit, matlaka ---------• 
ba iki cinı köpekten en az 
içer adecl temin etmek ıa· 
raridir. Zira çoba• köpekleri 
Kopaylann tamamlıyacaklara 
itleri laitirir. 

Bekçilerin ilaatı çemberine 
yaldatan domuza en yakın 
••ca tlfek atar. Dalaa uzak· 
taa Ufka ltir aYClnlD kUrf11D 
atmuı •eyahad clomuı iki 
belr~i• aramnclan K•çerke• 
•t•t edilmui memnaclar. 
Zira uzaktan bir a•cınıa kar· 

Satıhk motör 
12 beyrirkuvetinde (Dizel) 

markala az kullanılmıı bir 
..,ot6r ıatahktır. Taliplerin 

idarebanemize müracaatları 

ilin olunur. 

Ali Rıza 

KUMPANYASI rile navloolardaki deiiti li • 
Oer Zee .. ORESTES vapuru 22 lerden acente meauliyet 

şubatta beklen~ekte olup kabul etmez. Faıla tafail~t 
& Co. yükünü tabliyed.en sonra için ikinci Kordonda Talimd 

OEUTSCHE LEVANTE LıNIE BURGAS, VARNA ve ve Tabliye firketi binuı 
.. HELGA L. M. RUSS" KÔSTENCE limanla11 için arkasında FRATELLI SPElt-

npuru 17 ıubatta beldeni- yük alacaktır. CO vapur acentasına •lra-
yor, 22 ıubata kadar AN- .. ULYSSES " vapuru 24 caat edilmesi rica olanar. 
VERS, ROTERDAM, HAM- şubatta gelip 29 ıubatta Te,efon: 2004 • 200S - 2"3 

BURG Ye BREMEN limanla- AANMVSTEEfRS,DARMoTvTeERHDAAMM~ Ulivier ve ştırekii· 
nna yiikliyecektir. 

.. ALAYA"vapuru 2 Martta BURG limanları için yilk L·mı·ıed vapur 
d alacaktır. 81 l 

bekleniyor, 6 Marta ka ar SVENSKA ORfENT 
ANVEllS , ROTEKDAM , LINIEN 

HAMIURG ve BREMEN "VINGLAND" motörü 20 
acentası 

limanlarına ytikliyecektir. şubatta ROTTERDAM, CO-
ARMEMENT H. SCHULDT • PENHAGE , DANTZIG , 

Cendeli Han. Biriaci kor-
don. Tel . 2443 

HAMBURG GDYNIA, OSLO ve IS-
THE ELLERMAN LINES L TD. 

"LESBIAN" vapuru 8 ıu
bat LIVERPOOL Ye SVVEN
SEAdan relip tahliyede 9'u
lunacakbr. 

.. TROYBURG" vapuru 25 
ıubatta bekleniyor, AN-
VERS, ROTERDAM, HAM
BURG limanlarına yilkliye· 

cektir. 
DEN NORSKE MIDDELHA V · 
SLINJE (D·S. A-S SPANS· 

KELINJE) 
OSLO 

..BANADEROS" vapuru 
4 martta bekleniyor, iSKEN· 
DERiYE, HAYFA. DIEPPE 
ve NORVEC limanlarına 

yükliyecektir. 
AMERICAN EXPORT LINE 

"EXPRESS" vapuru 28 
ıubatta bekleniyor, NEV · 
YORK ve BAL TIMOR için 
yik alacaktır. 

JOHNSTON VV ARREN 
NE • LIVERPUL 

.. GUENMORE" vapuru 23 
ıubatta bekleniyor, LIVER· 
PUL ve ANVERS'ten ylik 
çıkarap BURGAS, V ARNA 
ve KÔSTENCE için yilk 
alacakhr. 

.. V aparlana iıimleri, ••i
me tarihleri •• na•lun tari
feleri hakkında bir taalabOcle 

KANDIN A VY A limanları 
için y6k alacaktır. 

"ERLAND" motörü 28 tu· 
batta gelip ROTTERDAM, 
COPENHAGE, DA TZIG, 
GDYNIA , GOTEBURG, 
OSLO ve ISKANDINAVYA 
limanları için yUk alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

.. ALBA JUL YA" vapuru 
23 ıubatta relip 24 tubatta 
MALTA, MARSIL YA ve 
BARSELONE için ylik ala
caktır. 

"PELES,. vapuru 23 ıu· 
batta ıelip 21 martta 
MAL TA, MARSIL YA, ve 
BARSELONE için yük ala
caktır. 

Yolcu ve y6k kabul eder. 

"EGYPTIAN" vapa11 10 
şubat LONDRA. HULL Ye 
ANVERS'ten ıelip tahliyede 
bulunacak ayni ıamancla 
HULL itin yOk alacaktır. 

"ROUMELIAN" vapuru 
14 ıubat LIVERPOOL Ye 
SVVENSEA'dan ıelip tah· 
liyede bulunacak. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION Co. LTD. 
.. LAPVVING,. vapuru 14 

ıubatta relip LONDRA için 
y6k alacakhr. 

Not: Vurut tarihleri ~e 
vapurlann iaimleri lizeriae 
deiitildiklerclen meı'uliyet 
kabul edilmez. 

- ·--------- - • . - --·--
BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHE1~ 

Sıhhat Ezanesi 
Y alaız taze temiz Ye ucaz ilaç ve lu· 

"alet Çetitleri •tar. 

Mocellithanesi ıa• atmaaı niabeten yakın ıirifilmez ... 
elan avcanın endabtını bou· Birinci Kordon. 

Sıhhat Bahk Yağı 
bilir. Domuz iki avcının ara- y eoi Kavatlar çartııı No. 2007 - 2008 
ıından ıeçerken enclalıbn l•-ll!!!llllll!!ll~~~~!l"-1'11 
memnu olmaıı da a•cdann N o. 34 D O K T O 
birbirlerini vurmHı ilatima· Ali Agib 
linden ileri ıelmiıtir. Çocuk Haıtalıldarı 

Avcılann inine rele• do- uzak meaafedea mlteharrik MtHebuaıaı 
muza en yakıa meufeye hedefe bilbHaa beyecaab ''-inci Beyl. SoiuJ8ı N. 68 
kadar yaklaıtırmak kurıana biraatla tam iHltet, eneler T:lfon 3452 • 
iubetle ıaadermek için mu· g6rlllr. Veyahaclda ylkaek 
yafık bir tedbirdir. Çilnkl ( DetHura edecek ) 

ııııııııııuıııııı~ııııııııuınıı~~DHlllllllllUlllllllllllJl IUHRlllURHllUIHHlllll 

ılzmır yun mensucatı~ 
ı A . . k .ı Türk nonım şır etıı 

-ızmir Yln Menaucatı Ttırk A. ~· nin Halka· i 
pıaanlaki kumat fabrikuı mamulatından olan i 
aae•ıimllk ve kıtbk, zarif kumatlarla, battaniye, !!! 

1
1 Ye yan çonplan, bu kerre yeni açal- Birincl 1 .. , 

kordonda Cumhuriyet meydanı eivarın~a 1~6.;~ 

numaradaki (~ark Halı Ttlrk Anouım şır· ~ 

k •) m••auııada •tılmaktadır. Mezkftr fabrika-i § 
etı -e - -

metanet ve ~rafet itibarile berkeeçe malum § 
nın riJ 0 • b" -
ol mamulat•D• muhterem mlfte enmıze ır 5 u • ~ 
defa daha ıavıiyeyi bir "azife biliriz. !E 

Toptaa aatlf yeri: Birinci kordon No. 186 
Şark hah Tlrk A•oaim Şirketi 

Perakeade aabt 1eri: Yeni manifaturacılarda 

mimar Kemalettia Cad. Saiar zade biraderler 

-ii --= = -= ----= -= -ii -

Norveçyanın baliı Morina Balak yatı hı . 
Şerbet ribi içilebilir iki defa ıiiıl.lmi.tia. 

.. 

Biricik sabt yeri 
BAŞli>URAK 

Hamdi NDzheı 

Sıu HAT EzANEsı 

Kaıu o;ıu ~ çarıı11 Aaım Rıza ve biraderleri 

Veni manifataracalarda mimar Kemaleddin Cacl. 

a 
i! -ii 1<uruf 

N~A. 
oll ıu r 

= -Yhll ..ıı.r puan F. Kaademirojlu 



Alman' ar, (Ren) havzasındaki bitaraf mıntakayı 
işgal için gizlice hazırlanıyorlar 

lngiJiz'Jer, Alman'ların haı·ekatıuı dikkatle ve yakından takibediyor· 
lar. (Ren) sınırlarında büyük ttir tayyare istasyo~u yapmışlard ı· 

lstanbul 28 (Özel) - Loodra'dao alman bir habere mektedirler. 
gört"~ Almanlar son hadiseler müoosebetile Ren nehri logiliz resmi mahaf ili, Almanya'rım bOUJn harekiltanı 
ch·armdaki bitaraf mmtakayı işgal etmek için gizli yakrndan ve dikkatle takip •·ylcmektedirlcr. 
tertibat almağa başlamışlardır. lngiliz siyasal çevenleri Genel kanaat; merkezi Avrupaom en hnynk devleti 
Almanlarm, Hen lıu\·zasındo ve bitaraf llölgeniıı hu- ol .. n Almanya"nın, u~un mfültlet bu halde lıralumıya. 

dutlarmda en son sistem tertibatla bfiyilk bir hava cağı ve bugOnkil durumunun ve taşmak Qzere bulu-
isıusyonu inşa ctmc·kte olduklarını \'e bu istasyonun nan bir nehrin durumuna pek benzediği merkezin· 

isao sonlarına doğru bitmiş bulunacağını haber ver· dedir • 
1 ........ . 

Fransızlar, vaadederler; icra vekilleı·i heyeti 
toplandı Fakat bir şey yapmazlar! dün 

Suriyelilerin heyecanı sonsuzdur. 
Bayramdan evvel hü~·ük 

biı· mitinğ hazırlıyorlar 
lıtanbul 28 (Özel) - Be· Bağdad'dan Suriye ıçın 

ruttan alınan son haberlere uluslar kurumu nezdinde 
iÖre, bütün Suriye'de umu· vukubulan müracaatlar. Su-

riye'ain her tarafında iyi 
mi galeyan ve heyecan son· 

suzdur. Franıızhr. birçok 
vaidlertle bulundukları hal· 

de hiçbir ıey yapmamakta 
olduklarından Suriye ahalisi 
ümitsiz görünmektedir. 

tesirler uyandırmıştır. 
lstanbul 28 (Özel) Şam· 

dan bildirildiğine göre, bay
ramdan evvel büyük bir 
protesto mitinğ'i için hazır· 
lıklara batlanmııtır. ----------· ---------

Kral 
8 nci Edvard'ın 

söylevi bekle-
• 

nıyor 

lstanbul 28 (Özel) - Lon· 
dra'dan haber veriliyor: 

logiltere Kralı sekizinci 
Edvard•ın önümüzdeki Pa· 
zar günü öğleden sonra sa· 
at 13,30 da radyoda vere
ceği siyasal söylev, bütün 
Avrupada merakla · beklen· 
mektedir. 

Sekizinci Edvard·ın söyle
vini. 150 milyon halk dinle· 
yecektir. • 

Kral, emsalıiz hatiplerden· 
dir. V elia hd iken 1922 yılan· 
da 50 bin sporcu müvace· 
besinde bir söylev vermiş 

tiddetli suretle alkışlanmıştı. 

Şimal ve cenupta çar· 
pışmalar oluyor 

- Başınraf 1 inr:i salıifede -
bombardımanına rağmen 

mevkilerini muhafaza ve mu
kavemete devam eylemekte-
dirler. Tayyareleı, bilhassa 
Cenupta bütün açık fehirler 
üzerine bomba atmaktadır· 
lar. Dün. De11iye üzerinde 
uçan tayyareler, imparatorun 
karargahını aramiılar fakat 
bulamamıılardır. 

lngiliz ıomalisioden Ber-
bera yolu ile ,külliyetli mik· 
tarda mühimmat, silib ve 
top gelmektedir. 

lstanbul, 28 (Özel) - Ital
yan cephesine gitmit olan 
ecnebi gazeteciler, Aımara
ya dönmüılerdir. Bu gazete· 
cilerio verdikleri laa berlere 
göre, ltalyan'lar, Asmara'da 
büyük bir postahane binası 
.yapma&'a ve limanı büyült· 
meje baılamıılardır. 

Altay 
lstanhu'la gidiyoı· 

Altay takımı, bayramın 

dördüncn günü Fenerbabçe 
ile lstanbul'da bir maç ya· 
pacaktır. Dün lstanbul'dan 
Altay kulübüne gelen bir 
telgrafta, evvelce bildir.ileQ 
ıartların kabul edildi&"i ve 

bayramın dördüncü günü için 

mutabık kalındığı yazılıdır. ---... ···----Rus-Fransız misakı 

ta~dik olundu 
-Ba~turnfı 1 inci suhifede

mini yazdıran saylavlar birer 
birer söz söylemişler ve ba
zılan paktı şiddetle tenkid 
eylemişlerdir. Muhalif say· 

lavlardan Anriyo; Rus-Fran

sız paktının kıymetsiz oldu
f"unu söylemiş ve demiştir ki: 

- " Mademki Ruı'lar bu 
kadar sadık bir müttefiktir; 
Fransada komilnist propa-

gandası yaptıklarından do

layı te•kif edilmiş olan Rus
ların dosyalarını niçin bu· 
raya getirmediniz.,. 

"Bu pakta, diğer devlet
lerin de iştirakini istiyorsu
nuz. Halbuki. hiçbir devle
tin böyle bir pakta girmeğe 
ihtiyacı yoktur ve böyle bir 
şeye ihtimal veremem ... 

Bundan sonra M. Alber 
Saro kürsüye gelerek: · 

- Reylerinizde serbestsiniz. 
Bu hususta herkes fikrine 
göre; rey verebilir; müdahale 
etmiyoruz.,. lOemiştir. 

Alber Saro'nun bu sözle· 
rine karşı Anriyo: 

- Affedersiniz, mütalla
nız hatalıdır, Fransızları iki· 
ye ayırmayınız,. demiştir. 

Saat 18,30 da mtızakere-

Ankara, 27 (A A) - icra Vekilleri Heyeti buıün Baı· 
vekil ismet lnönü'nnn reisliği altında toplanarak muhtelif 

işler üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve bu işlere aid 

kararlar vermittir. 

Kar Firtınası 
lstanbul, 28 (Özel) - Edirne•den bildiriHyor: 
Yunan Trakyasında şiddetli ıoiuklar büküm sürüyor, 

evvelki gece müthiş bir kar fırtınası başlamı' ve sabaha 
kadar sürmüştür. Dimitoko'da 17 kişi karlar altında kala
rak ölmüştür. 

Korkunç infilak 
lıtanbul 28 ( Özel ) - Viyana'daa haber veriliyor: 
ltalyanın Liverno kasabasındaki maden ocaklarından bi

rinde korkunç bir infilik vukua gelmiş ve önemli hasarata 
sebebiyet vermiıtir. 

Varşova' da ki tevkif at 
lstanbul. 28 (Özel) - Vartova'daki Rus tebaasıcdan 27 

kişinin tevkifi, Moskova'da fena tesirler uyandırmıştır. Po· 
looya ?hükümeti; tevkif edilenlerin. merkezi Avrupa'aın 
birçok şehirlerindeki Ruı·larla temasta bulunduklarını ve 
komünizmi yapmağa çalıştıklarını iddia etmektedir. 

~~--~-----,~··· ....... ~--~~~~-
lsıanbul Tramvav ~"'aciası 

- B~tarafı birinci salıifede
lif yerlerinden ağar surette 
yaralanmışlardar. Yalnız dört 
yolcu mucize kabilinde kur· 
tulmuşlardır. Yaralılar ara· 

sında bulunan vatman, ifa· 
desinde: 

- Frenler bozulmuştu.Çok 

u;raştım. fakat tramvayın 

sür'atini kesmek mümkün 

olmadı. Gittikçe hızlı.nan 
araba, virajda yoldan çıktı 

ve şiddetle karşıdaki binaya 
çarptı. Benim kababatım 

yoktur. Demiştiı. Sabaha ka· 

dar çalıtaşak tahta ve cam 
parçaları arasında inliyen 

yarahları hastahanelere taşı· 
mışlardır. 

Bir fen heyeti; kaza b11k· 

kında tahkikata baılamııtar . 

Bu müthiş kaza, halk ara
sında çok fena bir tesir 
uyandırmıştır. Parçalanan 

tramvay arabasının altından 

kopmuf, el, bacak ve et 
parçaları çıkarılmııtır. 

lstanbul. '17 (Özel) - Be· 
lediye encümeni tramvay 
kazası meı•elesini bugün 
görüıtü ve müzakere bilyük 
lere son verilmiş ve pakt, 
164 muhalife karşı 352 reyle 
tasdik elunmuıtur. Netice, 
Moıkovaya bildirilmiıtir. 

.,, 
bir teesaür içinde geçti. Vali 
ve belediye reisi Mu .. iddia 
Üıtilndağ; iki gün sonra 
bldiıe hakkında iazetelere 
izahat verecektir. 

lzmir ikinci Hukuk mahke· 
mesinden: 

lzmirde Gaziler mahalle· 
~nde Kemercadde~nde 191 
No. lu evde oturan lımail 
kızı Mehmet Abdullah karısı 
Fatma tarafından Tepecikte 
Cevi. r sokağında 7 No. lu 

hanede oturan kocası lttipli 

Mehmet Abdullah aleyhine 

açtığı boşan:na davasının 

muhakemesi sarasında: 

Müddeialeybanın bu evden 

çekip nereye gittiği biline· 

mediği cihetle kendisine teb 
liiat yapılamadığından ve 
tebligatın ilinen yapılmasına 

ve mahkeme iÜnü olan 20· 
3·936 Cuma günü saat 10 da 
yapılmasına katar verilmiş 

olduiundan mumaileyhin o 
2Dnde ve saatta lzmir ikinci 
Hukuk mahkemesinde asa· 
)eten hazır bulunması veya 
vekil göndermesi aksi tak
dirde hakkında gıyap kararı 
verileceği H. K. U. L, U, 
mahkemeleri kanununun teb· 
ligat faslına tevfikan tebli · 
&•t makamına kaim olmak, 
üzere ilin olunur. 

Ot11z Tabutlu 
l\'loris LöblanınEn Meraklı R 

'l'efri ka 

· ikinci kısım: MOcize taşı! ' 
- Onu da mı çağıracaksın? 
- Şüphe mi var .. 

Vorski vaziyetin aleyhinde 
olduiunu gördü •e müthiş 
bir küfürle paketi göisünden 
çıkardı; Otto paketi hemen 
kaptı. Vorski kudurmuş gibi: 

- Alçak, hırsız herif .. El
bette bunun hesabını bana 
vereceksin; dedi. 

- Vorski.. Büyük ve ki
bar bir sinyor gibi hareket 
ediyorsunuz! 

- Sen de ücretli bir hiz
metkara benziyorsun paranı 
aldı&"ına göre işe başla .. 

Üç hain yeniden faali
yete geçtiler, iki kişi iplere 
asıldılar, Veronik•i aiacın 
budak yerine kadar çek
tiler. 

Ve kollarından ağaca· 

bağledılar. Veronik bay· 
gın idi. Bu hareketlerden 
bir şey hissetmiyor, biç ıea 
çıkarmıyordu. Zavallı kadın, 

lzmir sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

lzmirin Karantina Tram· 
vay caddesinde 587 numaralı 
ve altı odalı ve altında 583, 
585 numarala iki dükkinı ve 
bahçeyi müıtemil hane izalei 
ıuyu suretile satılığa çıka
rıJmııtır. (3750) lira kıymetli 
olan bu evin 27 Mart 936 
Cuma günü aaat 14 de sulh 
hukuk mahkemesi salonunda 
satııı yapılacaktır. Bu utır
mada tahmin olunan bede
linin yüzde yetmiş beşi nis
betinde bedel verildiği su· 
rette müşterisine ihale edile-

cek aksi halde satıı onbeı gün 
daha uzatılarak ikinci artır
ması 10 Nisan 936 Cuma 
1ıünü saat 14 de ıene dai
remizde icra kılınacaktır. Bu 
artırmada en çok bedel ve
renin üzerinde ihalesi yapı· 
lacaktır. 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunan ellerindeki 
resmi vesaik ile birlikte yirmi 
gün zarfında dairemize mü· 
racaat etmeleri lizımdır. 

Aksi halde tapu sicili malum 
olmadıkça paylaşmadan ha
riç kalacaklardır. 
Şartname 10 Mart 936 ta

rihinden itibaren berkesin 
g6rebilmeai için açık ve 
gayri menkull\n evsafı şart
nnamede yazılıdır. 

Müzayedeye iıtirak etm ~k 
istiyenler kıymeti muhamme· 

nenin yüzde yedi buçuğu 

niıbetinde pey akçeai veya 
milli bir banka teminatı ib

raz etmek lizımdır. Yüzde 
iki buçuk delliliye ferağ 

harçları alıcıya ait olup ihale 
bedeli defaten ve peşinen 

ödenecektir. 
ihaleyi müteakıp müıteri 

ihale bedelini lamamen ver
mediği veya veremediii tak
dirde gayri menkul tekrar 
oabeı gün ar)ırmaya konulup 
talibine ihaİe yapıl•cak ve 
arada tahakkuk edecek ihale 
farkı hükme hacet kalmak· 
11zın vecibesini ifa etmiyen 
müıteriden tahsil olunacak
tır. Daha f;zla malumat 
almak istiyenler dairemizin 
935-1432 dosyasına mOracaat
ları lüzumu illa ohaour. 

ölmek üzere idi. 
bir iki söz söyle 
V orski gene ke11dt 
den utandı ve • 

V orski ağa çtall 
di ve: 

- Otto!.. Dit• 
bana rakı ver. 

Vorski'nin ad• 
leri için bu 2"ibi ' 
tara ile rakı bul 
dı. Voraki kendi 
matarayı ağzın• 

miktar rakı içti. 
- Şimdi size 

vereceiim: 
Şurada aiaç U 

vermek :üzere 
kim olduğu siıi 
etmez. 

Fakat çarmıh 
can vermesi laııOI 

kadının dördüne 
di hazinelere k• 
hiçbir mani 
V onki; kral ı• 

arbk cihan hakiıol 
Otto yavaşça 
- Herif çıldıJ'I 
- Merak et .. • 

Sarhoşluk iosaa• 
yaptırır! 

- Fakat ben k 
Etrafımızda ç•k 
nüyor, hiçbir şey 

Vorski: 
- Merak etdl• 

şayanı hayret ve 
hadiselere şabid 
Nerede ise yer 
baıhyacaktır. Vo 
bud taıı elde ed• 
göğe doiru bir • 
fışkıracaktır. 

Dedi. 
Konrad, arkad• 
- Ne söyledi 

kendisi de billllİ 
fısıldadı. 

V orski de vadi 
- Veronik .. 'I 

vazifeni artık 11 

din. Iıte son ıi15 

olacaktır: 
Eli. eli, Lamufl 

Yani ( Yarabbilll, 
bö1le terkettiol)·· 

Dedi ve bir deli 
kabalarla giildü. 

- Haydi. Ve 
öldül Diye bağırda. 

Biraz ıüküt P 
1 Faltat birdeabil 

zele olur ribi 
gürler ribi sesi•' 

Ayni zamaod• 
yarım daire ribi 
dukları yerd~a 

doiru bir alev •8 

seldi. 

- IJ,.ı.şıarefı 2 itttl 

menin muvakkat 
maddesinin son ~ 
maksad gerek 
fıkralarında yaııb 
dairesinde bulu•• 
miktarları 1331 
gilerini ifade e 
- bu vergi miktar 
tilel arazinin o 
metleri bulundukt. 

. . "''" yeoı arazı ver., . 
mucibince alta ıo• 
olunarak beher ., 
verıilerin beı•P 
oluamaaıadan i 


