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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete"J!P 

Çarşamba-=29 Temmuz 1936 

Bir harp ~yare 
Şatre 'de bulutlar arası 

da kalarak yere düşmiJ 
ve icindekilerle berab , 
parçalanmıştır. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Fiati (100) Para 

er Hey'eti Bugün Toplanacal{tı 
-~ - . ~ ~==z=:=======-=~======:~=======:::::::::::::z::=::z:~~ - -.w~ ~- ,.. - -

Atatürk Ankarada büyük !~!!:;;ra~:~:~ı Dina~h M~hme~ 
T eza tiratla karşılandı. bir ~::rsae;,~koru pehhva1.:1 dıyorkı: 

Vekiller hey'e inin bugün Atatürk'ün başkan
lığında to lanması muhtemeldir. Yarınki Ka
nıutay içtimaında R. Aras byanatta bulunacak 

Moskova, 29 (Radyo) - Londosu 25 dakikada yenece 
Tayyareci Alksinef bir mo· 

noplanla bin kilo sıkletinde ğim ve güreş Amerikan 
yük alarak, 22 Temmuzda 

şehir üzerinde uçmuş ve 1 

saat 36 dakikada on iki bin 
527 metre yükselerek, dünya 

rekorunu kırmıştır. 

usulü ile olacak! 

Atina merak içinde 
I' 

Vekiller hcy'eti:ain bugün, 
belki de Atatürk 'ün riyasetin-

~···- -de fevkalade bir içtima yapa- 8 b 1 • 
rak yarın Kamutayda görüşü- er er enn 
lrcek o'.a .1 Boğa~!ar rej imi hafta tatili 
üzerinde müzakerelerde bulun· 
nrn,; ı çok muhtemeldir. Bu iç- Yarın kat'i şekle 
timaın öğleden sonra yapılma- bağlanacah 
sı da ihtima l dahilindedir. Ankara, 29 (Hususi) - Ka-

Kamutay, yarın saat 14 de ınutayın yarınki toplantısında 

Abdülhalik Rendanın riyase· berberlerin hafta tatili müna-

tinde toplanacak ve meclıste kaşa ve müzakere edilecektir. 

muhtelif hatipler söz alacak· Çoktanberi berberler arasında 
Atatürk, ismet lnönü ile görüşüyor !ardır. Bu meyanda Dış baka- münakaşa edilen bu mevzuun 

Ankara , 29 ( H ususi ) - · 1 Dış işleri Ba1canı, diğer ve· mmız Tevfik Rüştü Aras Mon- yarın kat'i bir şekle bağlan· 
Reisicumhur Atatürk, bugün kil'er, bütün meb'uslar, ku· t rö konferansı neticelerini ve ması muhtemeldir. 
hususi trenle şehrimize gelmiş mandanlar, hükumet erkanı --•• •• .....,. __ 
Ve k b · B k ş f' b" l h lk d bugünkü siyasetimizi izah edc-
h ço tan erı üyü e ı ve on m erce a var ı. Jtalyan askerleri 

asretle arayan Ankara fcv- Bütün istasyon ve civan bay· cek, bunu müteakip boğazlar 
kalude bayram günlerine mah- raklarJa donahlmıstı. Atatürk rejimi kanunu konusııbrak' r. Gr~:PŞ!~o 1ı:k~sı~81fı~ 1oğ-u ..z>: •• _ • .J. Aı ... 1. ...... " ., ........ "•"'•• ....... :1 .. ,, .... 01 ••• ..L_ • ._, __ 

skus tezahürat ile kendilerini coşkun alkışlar arasında İs· Kamutay müzakerelerini Yunan spor gazetelerinde Dinarlı Mehmed de gu·· reşin 
a l ı· d B d k B b k At t"" _ı _•· · d ' k" b yfrika'smdan buraya dön-b rşı amıştır. stasy?n a aş- tasyon an çı ·tı, aş a anı- a ur+:: un e la ıp uyurma· okuduğumuza göre, 2 Ağus- yapılacağı Panatinikos saha-
akanımız lsmd lnönii ile mızla , vekillerle konuştu. ları muhte meldir · müştür. tos 936 tarihinde Atina' da sında antremanlarına devam 

Sıcaklar 
Dün, hararet gölğe· 

de 41 derece idi 
İki gündenberi şehrimizde 

Yakıcı sıcaklar hüküm sürmek
tedir. Dün, hararet derecesi 
tölğede 41 e kadar çıkmıştır. 

---ıcr.ı~B~- ·· + +· • • • karŞJlaşacak olan Dinarlı etmektedir. 

ranslzlar lspanUaua 17 Mehmed ile Cim Londos mü- Yunan gazeteleri diyorlar 
' ~ ~ sabakası bütün Yunanistanı ki: 

harp ta\Jilaresı• satmışlar' :~!~as:~:~r~~n~=~ise s:lr::; si:a~:ç·m:~~~· oı:~ T~~e~:~: 
~ J' • güreş dünya birinciliğini mu- livanı, Yunanlı şampiyonu zah· 

•• d •d k d A •ı J k J b• hafaza eden Cim Londos, bu met çekmeden yeneceğini ifa-Bugun ma rı y a ının a ası er e an 1 ır müsabaka için münta.:.aman de etmektedir. Maçın çok 

u sabah, gene poyraz es
;ektedir. Hararei derecesi 
ın~ha sabahtan otuz bir i geç

ış bulunuyordu. 

harp beklenmektedir. Ya zafer ya sukut! (çalışmaktadır. Diğer taraftan [Devamı 4 üncü sahifede}) 

--( Ulusal Birlik ) e Göre'--
Kan dökülüyor. bazı yerlerde yangınlar, yağmalar \_ • ./ 

Montröden döndük ? 
&ıu;ad Ge-r-me 
~~Q~erasimle def
"·-- ~nedi idi ~ --

Me,.h 
iki ~.m Murad Germen 

Qları ~un . evvel vefat etmiş 
Cctrn ~nısa valisi Murad 
..: en ın . d"" h • 11tıi2 cenazesı un şe · 

c getirilmiş ve büyük me-

trnaı 4 üncü sahi/ede) 1 

ve soyğ·unlar o~l!_yor pir _ha!p g~~!~i sa~atlandı nasıl 
Kimbilir, kaç yıldır ki, lngiliz Avam kamarasında, ilk defa 

ı olarak bir Hariciye Nazırı (Lord Eden) Türk siyasetinden yük-
- Bayon 29 (Radyo) - Asi
lere iltihak eden kuvvetlerden 
bi r kol, hiikiimet kuvvetleri 
tarafmd;t; muhafa;; edilmekte 
olan karakollara hücum et
nıiş1er ve çnı pışmış!ardır. 

lspanyo] yo!cu ta) yar..-ıeı in· 
dt."n ~irile Paris'r 75 kilo al
lın ,önd ri'm'ştir. 

l\~aclrid hükJıneti, neşrey-

1 di. i bir l eyannam dl' asılsız 
~a"ialar ç k.arrrı 1a rn, şiddttle , 
t..cziy(" t>Jilect·klerini bi ldir

mi~tir. 
Hükumete . ad ık ha: p gc-

ınileriı den bir torp:to ile iki 
muhrip, dün Melila'yı bom
bardıman ,,t.tınişlerdir. Şehri 
i,.gal etmiş bt luııan fısi ordu 
ya mensup ha p tay) areleri, 
harp gemilerine bomba atmış
lar ve bunlardan birini sakat-
1 .. mışlardır. 

Çeroka adwcaki harp gc· 
misi de, Cebelütt~ rık açıkla
rında kömürsüz bir halde 
bulund..ığunu Madrid hükume
tine bildirmiş ve malzeme iste· 
mişti

Bars londa Katala niya hü· 
kurneti, dün bütün asarıatika
• to lam ve muhafaza al-

.. 

Barselon sokaklarında çarpışmalar 

tına almışt ır. 

ispanya Fas' ındaki Melila 
da >akala n 300 komünist, 
rehine makamında tutulmak
tadır. 

hareket eden külliyetli ası, 
Madrid 'e doğru ilerlemeğe ve 
şehri muhasara eden kuvvetlere 
iltihak etmeğe başlamışlardır. 

General Kabanelyas, karar-

Estt ya n havalisinde şiddet- gahını Valadolid'ye ve gene· 

li top ateşi hükiim siirdüğün· 

den ormanla r yanmağa baş

lam ıştı r. Asiler bundan son 
derece istifade ediyorlar. 

Paris'ten gelen haberler, 
Fransı z tayyare fabrikalarının, 
ispanyaya 17 harp tayyaresi 
sattığını bildirmektedir. 

Eski Kestel a ile Navaı ' 

ral Molas ta Panpelonya'ya 
nakletmişlerdir . 

General Franko ise, lspan· 
ya Fasındaki emniyeti tesis et· 
tikten sonra Sevillaya gelmiş 
ve bütün asi ordunun] başku

mandanlığını deruhte eylemiş
tir. 

sek bir hararetle, sevinçle bahsediyor ve bu meyanda ; 

- Montrö konferansının bir neticesi olarak, Türk • İngiliz 
dostluğu daha sıkı, daha samimi bir antant şeklini almıştır. 

Diyor. Bu, hiç şüphesiz, isabetle idare edilen Türk siyase· 
tinin, yavaş yavaş, en iyi ve en yakın münasebetler yaratmakta 
olduğuna parlak bir delildir. 

Biz Montröden, cebi dolu bit halde, büyük karlarla çıktık: 
1 - Kendi emniyetimizi, Çanakkalede perçimlcdik. 
2 - Bu suretle sulha kuvvet verdik. 
3 - Dostumuz büyük Rusyamn da sulhperveranc davala

rınm tahakkukuna imkan Bahşettik . 
4 - Yeni ve kuvvetli dostluklar kazandık . 
5 - Akdeniz ve hatta Avrupa üzerinde kuvvetli bir role 

sahip olduk. Yani istifadeler getirebilecek bir mevkie geçtik. 
6 - İngiltere ile olan dostluğumuz, kuvvetli bir antant 

halini aldı . 
Fakat bütün bunlarda bilhassa tebarüz ettirilecek ruh ve 

nokta şudur ki: 
Türkiye, harbe düşman, emniyet ve müdafaasına kıskanç, 

sulha aşıktır. Bütün siyasi tezlerimizin, anlaşmalar, ittifaklar ve 
taahhütlerdeki düşüncemizin mihveri ve mihrakı budur. Dün· 
ya bunu yavaş yavaş öğrenmiştir. Nitekim, boğazlar siyaseti
mizin zaferi de sadece bu haslet ve ideallerimizin tamamile 
kavranmış olmasından doğuyor. 

Daha çok iyi günle göreceğiz, istikbal bizimdir. 
Tasavvur edilsin ki , harp sonrasında bu kadar devletlerin 

her hususta vuleubulan teşebbüsleri mütemadiyen ya sürünce
mede kalmış veya reddedilmişken, ilk defa bir Türk talebi 
karşısında dünya boyun eğmiştir. Ve bareketimiz, ideal 



Sahife 2 
(Ulusal Birlik) ----------=--..__ __ _ 

_mı_ı_F_r_a_n_s-. ız_a..;;._l_im-le-ri Hi mala- İzmir sicilli tica-

-M_ k \ 1·1 yaya tırmanıyorıar retmemurluğun-aça iZi , ~ . . _, .k dan: 1 . . Hey et,yarı yoldan donmek nıyetınae ı. en (Hüseyin Dinmez ve orlak-

1 .. ...- Cinai Romn _ 
182 

Nakılı KAM/ ORAL -..119 tekrar yoluna devama karar verdı la~ı) ticaret unv.anile lzmi_r'de 

r. 

*- ... H ' l" l "k k d h 170 t k d b' mımar Kemalettın caddesınde 

B b A 
• Arb } t • tİ • ıma aya arm en yu se · a a me re a ar ır a a nrı, a e cınaye Dl tepelerine çıkmag~ a çalışan şey çıkmamız lazım." 2 numarada inşaat levazımı imal ve bu mallar üzerine • ı• d b T Jb• k Fransız da:Jcılarımn son za- Bu telgraftan anlaşıldığı gi-

1~ ıyen a am aca a o ıya ~ l 1 alım, satım ticaretile uğraşan ~ manlarda müşkülata uğradık· bi, en tehlikeli geçit er o an 1 işbu şirketin ticaret unvanı ve 
mıdır? Diye dü~ündü ıarını, fakat sonra tekrar yol- kayalık mıntakası atlatı mış ve şirket mukaveıenamesi ticaret 

"l:' !arına devama başladıklarını Hidden Peak'ın cenuptaki en k h k 1 · anunu Ü üm erine göre sı-

yazmıştık. yüksek yaylasına doğru yol cilin 17 48 numarasına kayt Lüi, he ı:iz genç iken, - Fakat kaçıranın kim 
Ktefa:n köyündeki leyli mek· olduğunu nasıl öğreneceğiz? 
teoi,1den kac,.ar ve burada - Ben onu biliyorum. Tol-
bulunan bir tiyatroya devam ' biyak'tan başkası ıse kafamı 
ederdi. Acaba kendisini ora· • kessinlerl 
damı tanımıştır. 

Bu cihetin yeniden tahkiki 
lazımgeliyor. Fakat buna vakit 
yok. Üç haf~a sonra Lüi'nin 
başı kesilebilır. Tahkikata bu
rada devam etmeli ve miras· 
çıları ortadan l.aldırmak isti
yen şahsı aramalıyım .. Diyordu. 

İhtiyar hafiye elindeki şece
renin son kısmını da o~umağa 
karar verdi. 

Beşinci şubede Sofi, ismin
de bir kadın görü\üyordu ki, 
bu kadının dünyaya getirdiği 
oğlan çocuğunun ismi şece
rede m~ıkayyed değildi. Bu 
çocuk ta Kambremer' ın kızı 

gioi üçüm.Ü kuşak.ta gelmekte 
ve mirasta hiçSir lıa'.<ıcı bu· 
lunmamakta idi. 

Baba Anri kendi kendine: 
- fakat bu aJa n şimdi 

nerede bulunuyor?. Paris'te 
olması kuvvetle muhtemeldir. 
Çünkü işini yoluna kaymağa 
çalıştığı anlaşılıyor. Mart'ı ka· 
çıran her halde bu adamdır. 
Şu halde zavallı kızcağızın 
öldürülmüş olması muhakkak
tır. Ben, Matmazel Lö Kon· -· t'un hayatını korumalıyım, 
.... ~·ı.. ou a oua geımıştır. 

Fakat bu tecavüzkar Pa-
ris 'in neresinde bulunuyor, 
nasıl bir nam taşıyor. 

Dedi. Elini alnına götüre-
rek bir müddet düşündü, 
sonra: 

- Sakın bu herif Tolbi· 
yak olmasın! Kendisi Fransız 
olduğunu iddia ediyorsa da, 
ailesine dair hiç kimsenin 
kat'i bir malumatı yoktur. 
Kendisi lngiltere' de doğmuş 
olabilir. Bahusus ki lngiltere

de hafiyelik yapmış, mükem· 

mel de İngiliz'ce bilmektedir. 

Neden, Tolbiyak'ın, Anna 
Osilvan'ın hafidesi Sofi'nin 
oğlu olması kuvvetle muhte
mel olmasın. 

Diye söylendi. 
ihtiyar hafiye bir müddet 

daha düşündü, Kambremer
den almış olduğu kağıtları 
tekrar tetkike başladı. 

Eli çabuk olan Piyedoş, 
Kambremeri evine bıraktıktan 
sonra bir araba ile otele gel· 
miş, kimseye görünmeden da· 
iresine gelerek tebdili kıyafet 
eylemiş ve efendisinin odasına 
girmişti. 

Baba Anri, Piyedo~'u kar-
şısında görünce : 

- Ne haber Piyedoş? 
Diye sordu. 
- Getirdiğim adamı gör· 

dünüz. Verdiği kağıtları her 
halde okumuşsunuzdur. Bun· 
dan birşey anlıyamadınız mı? 

- Anladığım birşey varsa, 
o da Kambremer'in kızının 
Osilvan ailesinden olduğu-iur. 

- Ne yapalım, şimdilik 

muvaffakiyetimiz bundan iba
rettir. Kızı kaçıranın kim ol
duğunu meydana çıkarınca, 
mes'ele halledilmiş olacak. 

- Evet, ben'm de fikrim 
bu yolda ise de, ne çareki 
işin muhakkak olduğunu is· 
bat edebilecc.k emareler yok. 

- Pek alfı, Tolbiyak't11n 
başka kim olabilir? Bundan 
evvel dilsizi kaçıran ve Orle· 
an istasyonunda benim elim· 
den kaçmağa muvaffak olan 
Tolbiyak değil mi? Küçük 
Martı kaçuanın da hizmetçi 
kız olduğunda şüphe etme
mek lazımdır. 

- Bu söylediğin sözlerin 
kaffesi b .!nim hatırımdan geçti. 
Ve bu yo:da planı mı bile 
tertip ettim. Fakat nasıl ha
reket edeceğimiz, bu gece Tol· 
biyak ite tiyatroda yapacağım 
görüşmelerden sonra anlaşıla· 
caktır.Herif ümid ettiğim bazı 

şeyler söyliyecek olursa, benimle 
1 bır kaç günlük seyahat açıkmak 

üzere şimdiden hazırlan. 
- Nereye gideceğiz?. 
- Bunu tiyatrodan geldik-

ten sonra söyliyebilirim. Şimdi 
oraya gidelim de, Tolbiyak'ı 
bekletmiyelim. 

Piyedoş, efendisinin meha
retinden emin olduğundan 
onun emırıerı mucıoınce na-
reket etmeği muvafık bulu· 

yordu. 
Bahur hakimi, arkasında 

uşağı olduğu halde Grand 
otelden çıkmış ve yaya olarak 
T eretuvan takiben Opera ~i; 
nasına doğru yürümeğe baş
lamıştı. Yolda birçok merak
lılar, başında koca bir sarık 
olduğtı halde Paris sokakların
da dolaşan bu adamı seyre 
dalmışlardı. Tam köşeyi dö
necekleri ' sırada hiç. te beklen
medik bir hadise oldu : 

Piyedoş, Bahur hakimini 
seyir iç.in yolda toplanmış 
olan halkın arasında kömürcü 
ile karısını gördü. Karı-koca 

birbirlerile görüşerek ve 
Hindli Prense bir şeyler söy-

lemek istiyormuş gibi kendi

lerini tiyatroya kadar takip 

etmişler, oradan tekrar geri 
dönmüşlerdi. Piyedoş, kömür

cünün prense bazı şeyler söy
lemek arzusunda bulunduğunu 
anlamış, fakat uşak kıyafetin· 
de bulunduğundan hiçbir işa· 
ret bile verememişti. Kendi 
kendine, bu takibin muhakkak 
bir sebebi var. Belkide hiz· 
metçi kadını bulmuşturlar. 

Diye söylendi. 
Hind prensi tiyatroya gire· 

rek locasına oturduğu zaman, 
Hogno operasının dördüncü 
perdesi başlamıştı. Herkes 
sahne ile alakadar olduğundan, 
Bahor hakiminin locasına otur· 
duğunu kimse fark bile etme
mişti. Baba Anri bu fırsattan 
istifade ederek seyircileri göz
den geçirmiş ve Tolbiyak ile 
Arabella'nın yan·yana iki kol· 
tukta oturmuş olduklarını gör· 
müştü. 

- Arkası var • 

Dağcılardan alınan telsiz alınmıştır. ve tescil edildiği ilan olunur. 
telgraflar müsaid bir hava Dağ ılar seyahatlerine Ma· lzmir sicilli ticaret memur-
içinde ilerlediklerini bildiriyor. yıs sonlannda başlamışlardı. luğu resmi mühürü ve F. 
Fakat tafsilat henüz gelme· İlk kamplarını 5200 metrede, Tenik imzaı 
miştir. Çünkü, kendilerinden 29 Mayısta kurdular. İki gün J _ Mukavele 
en son alınan tafsi1at 22 Ha- sonra 600 metre daha yük· 
ziran tarihıni taşımaktadır. Bir selmiş bulunuyorlardı. Fakat 
dağ tepesinde yazılan ve an- bundan sonra en müşkülatlı 
cak günlerce uzaktaki bir 

1 
geçitler başlıyordu. Bunun 

köye gönderilerek çekilen bu için, 2 haziranda ancak 300 
uzun telgraf üç haftada Av- metre daha yükselmiş bulunu-
rupa'ya gelerek gene bir rekor yorlardı. Ondan sonraki dört 
kırmış demektir. 1 günde de ancak 400 metre 

Bu mektupta, kafilenin reisi yükseldiklerini göz önünde 
seyahatlerinin son safhasını bulundurursak müşkülatın git-
şöyle anlatıyor: tikçe artmış olduğunu anlarız. 

Kayalık yerlerde kar fırtınası Esasen, 6600 metredeki bu 
ile karşılaştığımız müşkülattan son merhalede kurulan 4 üncü 
sonra 3 gün hava a;ık devam kamptan sonra, o büyük kar 

etti. Bu müddet zarfında V inci fırtınası ile epeyce durala-
kaınpımızı kurduk. VI ıncı ka.n maya mecbur oldu1ar. Burada 
pı da bugün kuracdktık. Fa· kaybedilen 10 günden sonra, 
tat bu gece hava -geııe bozdu. yukarıdaki telgrafta tafsilatını 
Gene bir kar fırlınası baş'adı okuduğumuz 5 ıncı kamp 
Şimdi arka.:iaşlarımız 4 üncü kuruldu. Bu on günden sonra 
kampla beşinci kamp arasında ancak 300 metre yükselmiş 
bulunuyorlar. bulunuyorlardı. 

Bunun için, en son merha- T elgı ata bildirildiği gibi 
lemize varmak için gene ha- kar fırtınası tekrar başlamış· 
vanın açmasını bekliyoruz. Bu tır. Fakat erişmek istedikleri 
gün 6900 metrede bulunuyo· noktaya az birşey kaldığı için 
ruz. Varmak istediğimiz nokta belki bu günlerde yaylaya çı-
7069 metrededir. Demek ki karlar. 

Manisa icra memurluğun
A!>n· 

Abdurrahmana 1475 liraya 
ipotekli ölü Kemerli Ali Rıza 
hasbelverese varislerinin Ali 
bey timarı Hasırcı bahçesi 
mevkiinde şarkan Yalan oğlu 
vereseleri iken halen kara 
Ahmet oğlu lsmail, garben 
kara Kılınç bağı iken şimdi 
Mehmet Ali, şimalen demir-

yolu, cenuben Hasırcı caddesi 
ve kısmen hususi yol ile çev· 
rili içinde ~62 ağaç zeytın ve 
200 lira kıymeti muhammenelı 
iki odalı oturmaya mahsus 
bağ ile bir hayvan damı ve 
bir makine damı ve bir tu
lumbayı havi beher metre 
murabbaı 10 kuruş kıymeti 

muhammeneli 17 dönüm 2 
evlekten tahvilen ve tahminen 
16100 metre murabbaı bağ 
açık artırma ile satılığa konul· 
muş ~e artırma şartnamesi 
divanhaneye asılmıştır. 

1191936 ya rastlıyan salı 
günü icra dairesinde saat 15 
den 16 ya kadar birinci artır· 
ması yapılarak verilecek bedel 
kıymeti muhammenenin % 75 
ni bulursa satılacak bulun· 
mazsa son müşterisinin peyi 
baki kalmak üzere müzayede 
yirmi gün uzatılarak 21/9/936 
ya rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 den 16 ya kadar 
ikinci müzayedesi yapılarak 
bu müzayedede her kaç ku· 
ruşu bulursa bulsun en fazla 
artıranın üstünde bırakılacak· 
br. Satış peşin para iledir. 
Yüzde 2,5 dellaliye ile tapu 
ferağ harcı müşterilere ait olup 
müzayedeye iştirak edenlerden 
kıymeti muhammenenin % 7 ,5 
buçuğu nisbctinde pey akçası 
veya banka itibar mektubu 
alınır. Bu ·gayri menkul üs
tünde bir hak iddiasında bu-

Gümrükte 
Yeni tayinler 

lhracat Gümrüğü Manifesto 
memuru Ihsan terfian Fethiye 
gümrüğü muayene memurlu
ğuna ve muhasebe katiplerin
den Emin terfian ithalat güm
rüğü muayene memurluğuna 
tayin edilmişlerdir. --163 günde yaya ola

rak 9 bin kilometre 
Moskova fabrikalannda ça

lışan sporculardan beş kişilik 

bir grup, l kanunusanide 
Moskova' dan hareket ederek 
163 gün sonra 11 haziranda 
mükemmel şerait içinde Uzak 

şarkta Amur kıyılarında Kom

somolsk şehrine varmışlardır. 
Bu yürüyüş esnasında sporcu· 

lar, 9 bin kilometre katetmiş· 

ler ve günde üst-üste 55 ki
lometre yol almışlardır. 

Kiralık ev 
Göztcpede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik. tesisatını 

havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen-

ler gazetemiz idnre memuru 

Hüsameddine müracaatları. 

lunanlar varsa tarihi ilandan 
ıtibaren 20 gün içinde hakla
rını isbat eder vesikalarile 
birlikte icra memurluğuna mü· 
racaat etmeleri, aksi takdirde 
hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça satış tutarının pay
laşmasından hariç kalacaklar
dır. Bu gayri menkulü yuka
rıda gösterilen şeraitle almağa 
istekli olanlcrında 93612475 
dosya numarası ile birlikte 
memurluğa veya tellal Mustaf aya 
müracaatları ilan olunur. 

Bin dokuz yüz otuz altı 
senesi temmuz ayının üçüncü 
günü saat onbeş sıralarında 
izmirde halim ağa çarşısında 
14 No. lı dairesinde vazife gö· 
ren aşağıda mühür ve imza· 
sını koyan İzmir üçüncü noteri 
bay tahsin amurun vekili bay 
ali raif günyerin yanına gelen 
ehliyeti kanuniyeyi haiz bulu
nan zat ve hüviyetleri kanun 
nazarında şehadete ehil görü
len kimselerden izm rde salep· 
çi camisi yanında şirket ha
nında oturan mustafa oğlu 
arabacı beyşehirli rama.:an 
şenöz ve izmirde ikinci kor· 
donda borsa ittisalinde tüc· 
cardan halim ala.iyeli yanında 
çalışan ve çayırlıbahçede be· 
şinci kahramanlarda yeni yap· 
tırdığı kendi evinde oturan 
kampuroğlu Osman çavuş 
nam şahitlerin tarif ve şeha
detlerile anlaşılan izmirde 
üçüncü sultaniye mahallesinin 
ikinci çıkmazında 87 No. lı 
evde oturan süleyman oğlu 
müteahhit hüseyin dinmez ve 
izmirde ikinci süleymaniye 
mahallesinin hüseyin sokağın
da 1 l No. No. h evde oturan 
sadullah oğlu süleyman bilmez 
ve izmirde aziziye mahallesi· 
nin hacı ali caddesinde 276 
No. lı evde oturan ali oğlu 
emin çınaroğlu anlatacakları 
gibi bir şirket mukavelename· 
sının yazılmasını irtediler. 
Adı sanları yukarıda yazılı 
şahitlerin yanında arzuları 
soruldukta hepsi birden söze 

başlayarak aşağıda yazılı şart
lar dairesinde akdı mukavele 
etmişlerdir şöyle ki: 

M. 1 - Ortaklar, levazım 

!~şa~ye imal ve bu mallar 
uzerıne toptan ve perakende 
alım, satım ticaretile oğraş-
mak ve her türlü inşaat ve 
imarat işlerini kabul ve teah
hüt etmek üzere akdı şirket 
eylemiştir. 

M. 2 - Şirketin sermayesi 
(6000) altı bin Türk lirası 
olup (3000) üç bin Türk lirası 
nakden ve aralarında takdir 
edilen "1800,, bin sekiz yüz 
lira kıymetinde yedi künk 
makinası ile on mozayık ma· 

kinası ve "1200,, bin iki yüz 
lira kıymetinde mevcut leva
zımı ınşaıye aynen ve musa
vat üzere konulmuştur. 

M. 3 - Şirketin nev'i, kol· 
lektif ve unvanı (Hüseyin Din· 
mez ve Ortakları) dır. 

M. 4 - Şirketin merkezi 
lzmir ve muamelatı Mimar 
Kemalettin caddesinde 2 nu· 

maradır. 
M. 5 - Ortaklar şirketin 

mevzuuna giren işlerle Türki
ye dahilinde her türlü imarat 
ve inşaat işlerini her suretle 
kabul ve icra eylecektir. 

M. 6 - Şirketin hukuki ve 
hususi akit ve tcahhütleri or· 
takların firma ile birlikte mün· 
fcriden kullandığı ımzası ile 
muteberdir. 

29 Temmuı 936 ~ 
M. 7 - Her sene sonun· 

da şirketin muamelatına ait 
hesaplar görülerek bilancosu 

yapılacaktır. 
M. 8 - Kar ve zarar üç 

müsavi hisse üzerine tevıı 
edilir. 

M. 9 - Bu mukavelena· 
menin hükmü, bir temmuz bİP 
dokuz yüz otuz altı günündeıı 
on sene için muteberdir.Müd· 
detin hitamında muamelat 
tasfiye edilmezse daha beŞ 
sene için devam eylecektir. 

Akitler başka bir diyecek· 
leri olmadığını beyan ve ikrar 
etmeleri üzerine işbu mukave· 
lenameyi yazmakla berabet 
hazır bulunanlar yanında açık 
ça okunup manası anlatılarak 
meal ve münderecatı arzuları· 
na uygun olduğu tasdik kılı~· 
dıktan sonra altını hepinııt 
imza ettik ve mühürledik. 

Akitler: 
Şahitler: 

Noter resmi mühürü vt 
vekili Ali Raif Günye 

imzası 

Umumi No. Hususi N° 
5838 4/22 

·o 
Bu mukavelename suretin•5 

daire dosyasında saklı 583 
umumi No.lı aslına uygun ol· 
ğu tasdik kılındı. Bin dokll

1 

yüz otuz altı senesi temnıoı 
ayının üçüncü cuma günü. . 

T.C. İzmir iiçüncü Note~ 
Tahsin Amur resmi mü~r 

rü ve vekili Ali Ra1 

Günyer imzası 

Beyanname 
İzmir' de Mimar KemalettiO 

caddesinde 2 No. lu müess" 
sede levazımı inşaiye imal ye 

bu mallar üzerine toptan "' 
perakende alım, satım tic3~~ 
tile uğraşmak ve her türlü 111

1 
şaat ve imarat işlerini kabil 
ve taahhüt eylemek üzere ~~ 
kere yeniden teşkil eylediğİ1111 J 
(Hüseyin Dinmez ve ortakla". 
unvanlı şirketin hususi v~ ~; 
kuki akit ve muamelelerı fı ·e 
ile birlikte konulan menferd 
imzamızla muteber olduğu~ 
Ticaret kanununun 42 ırı~ 
maddesi mucibince aşağıda 
imzamızla firmanın tesci.lk ~ 
ilan edilmek üzere tasdı 1 

dileriz. 3/7 /936 
Ortak Hüseyin Dinmeı 

firma ve imzası 
Ortak Süleyman Bihrıet 
firma ve imzası 
Ortak Eınin Çinaroğlt1 • 
fırına ve im:ıası 

Umumi No. 5896 
Hususi No. 6/ 179 1, 
Dairede okunup anlatı.~ 

ışbu 3/Temmuz/ 1936 tarı. 
beyanname altındaki firJ118 ~ 
birlikte konulan imzal

9
1,, 

dairemizce resmen yaı~ 
3/Temmuz/936 tarih ve 5 1 'el 
numaralı mukavele ile ~eilpı< 
tesekkül eden "Hüscyın ~ 

l 
vB 

mez ve Ortak arı,, uP , 
şirketin ortaklarından ıst 1 
hüviyetleri marufumuz hiisc) 1 

" ı Dinmez, seleyman bılnıe J 
emin çınaroğlunun olup h .... 

d·ıcteı· 
runda bizzat vazeyle ı 0 
den firma ve imzaları . uıst .. o 
kılındı. Bin dokuz yuı , 
altı senesi temmuz ayınıfl 
tıncı pazartes günü. N t 

T. C, İzmir Üçüncü .. ~~ 
Tahsin Amur resmi ın~ıı' 
ve vekili Ali Rauf (;ll ' . 
ımzası. 

Umumi No. 5897 
Hususi No. 61179 ıı .,, " 

Bu beyanname suretİP1,. ~ 
irede saklı 5896 umuıfl' s 
lu aslına uygun olduğll tlJ ıı1 
kılındı. 1936 senesi 'feıt1jj 
ayının altıncı Pazartesi. ge 

İzmir üçüncü noter• 1'0 
mühürü ve vekiliA· 

yer imzası 



Sahife 3 (Ulusal Birlik) 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

r ., 
HiKAYE 1 Danışıklı döğüş 1 

~----..:.-------------.. .... --... Bu olmuş bir vak'adır. Bu-
nu bana Louvre müzesinde 
eski eserler muhafızı M. Ra
vison anlattı: 

Daha müzeye muhafız ol
mamıştım. Felsefe ''Agrege,, si 
olarak Sorbon üniversitesinde 
profesör bulunuyordum. İmti
han mevsimi gelince bakalor
yada da talebelere sorguya 
çekmek vazifesi bana verildi. 

imtihanlardan evvel bir gün 
talebemden biri çat kapı 
evime geldi. ismini söyledi 
ve sellemehüsselam şöyle 
dedi: 
- M. profesör, imtihanda 

bana ne soracaksınız; öğren
mek istiyorum . 
Hiddetimi düşünün art1k siz. 

Bu çocuğa, yalınız hareketinin 
rnü~asebetsizliğini düşünmemiş 
olduğunu söyliyerck cevap ver
dim. Talebemden hiçbirinin 
bana böyle bir sual soracağını 
ak!ıma gctirmec!iğ'mi, hemen 
kapıyı çekip giderse bu mü
nasebetsiz hareketni unutaca
ğımı söyledim. 

Çocuk sözlerimi siikunetle 
dinledi. Hiddetimin geçmeiini 
bekledi. Sonra lakırdıya o 
başladı: 

- M. profeser, müsaade 
edin söyleyim: Fikrimi anla
flladınız. imtihanda kazanmak 
ıstemiyorum. Yalnız, bana ne 
soracağınızı öğrenmek istiyo
rum: Arada fark var. Yazılı 
İmtihanı kopya yaparak atlat
tık. Sözlü imtihanda muhak
kak kalacağım. Hakkım benim 
bu. Fakat, yalnız bir tek suale 
olsun cevap vermek istiyorum. 
. Ayni hiddetle cevap ver

dıın: Vazifemi suiistimal etmiş 

XIV üncü Lousi'yi nereden 
bileceğimi Hem dediğiniz gibi 
öyle büyük işler yaptıysa çok 
yaş&mış demektir. . Bunu da 
uzun uzun anlatmak lazım. 

- Öyleyse XV inci Louis
yi sorayım 7 Yahut XVI ıncı 
Louis'yi? 

- Hepsi bir. Hep seneler· 
ce başlanndan birçok ~eyler 
geçen adamlar bunlar. Bana 
başından macera geçmemiş 
biri lazım: Analatması • kolay 
olur. 

Çocuğa· XVII inci Louisi 
söyledim. XVII inci Louis on 
yaşında ölmüştü, ve yahut ta 
ölmüş sayılıyordu. 

Talebe: 
- Evvet dedi, başından 

çok şeyler geçmemiştir. Te
şekkür ederim. Demek XVII 
inci Louis'yi soracaksınız? Bu 
ismi unutmıyacağım. 

* • • 
İmtihan günü talebeyi tanı-

dıın. Doğrusu, bana hiç te 
yalan söylememişti: Eiçbir 
şey bilmiyordu, 

Seine nehrinin memha•, 
Fransa'nın başlıca ziraat ı..ah
sulatı, Marengo muharebeJi, 
Yunanca "Luo,, filinin nakli 
mazisi, Avgustos asnnın baş
lıca muharrirleri, Marignan 
muharebesinin tarihi... Hiç, 
birşey... Bunların hiçbirine 
cevap veremiyordu. Bunlardan 
sonra bir suale cevap verse 
bile gene sınıfta kalacaktı. O 
halde, korkulacak birşey yok
tu. Çocuğa doğru biraz eği
lerek, evvelden sözlü oldu
ğumuzu biraz anlatırcasına, 

gülümsedim ve sordum: 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"ANGORA,, vapuru 20 

temmuzda bekleniyor, 25 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN için yük alacaktır. 
"ACHAIA,, vapuru 31 tem· 

muzda bekleniyor, HAM-
BURG 'ANVERS'ten yük 
boşaltacaktır. 

"CHlOS,, vapuru 10 ağus-
tosta .bekleniyor, 15 ağustosa 
kadar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-
MEN için yük alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINE-S 
" EXMİSTER ,, vapuru 31 

temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
" DUROSTOR ,, vapuru 1 

ağustosta bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROY AL HONGROİSE 
DE NAVIGATION DANU-

BlENNE MARlTIM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST,, motörü 28 
temmuzda bekleniyor, iSKEN
DERIYE için yük alacaktı. 

"DUNA,, motörü danub 

F r ate ı µ Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VULGANUS,, vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM , ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT UNIEN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINAVY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND" motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM. HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE-

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat EczanPsi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup mallan Avrupa'nın ayni t ip mer.st•· 
catına faiktır. 

Telef o 
Telgrafa 

Oo 2211 V 3~ 6'/ 
res0

: Bayrak lzmir 
•• 

BURG ve ISKHNDINA VY A ,--•mmaı:v..1'~:aı:ıııııı:smmzımmDill-~----•"' 

lima~i~~r~; ~~;:~~~tır. lzmir ün Mensucatı 
ROUMAIN ş• k t• • 

"ALBA-JULYA .. vapuru 30 Türk A. ır e ının 
~emmuzda gelip l ağustosta 

PiRE, MALTA, MARSILYA Jialkapınar kumaş fabrikası 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. Tar af ından mevsim dolayısile yeni 

Yolcu ve yük kabul alır.. k d k / 
ilandaki hareket tarihlerile çı ar ığı umaş ar: 

navlonlardaki değişikliklerden Sagv ı a m 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat almak i'çin Za rı·f 
ikinci Kordonda Tahmil ve 

Tahliye binası arkasında FRA- Ve ucuzdur 
TELLi SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

olacağımı söyledim. 
f :- Hiç te değil, M. pro· 
esor dedi. Anlamıyorsunuz 

h.ala. imtihanda kazanmamayı 
ŞJflldiden kabul ediyorum. 
liatta imtihanda dönmeği ta
ahüt bile ederim. Yalnız, bir 
suale, bir tek suale cevap 
vermek isterim. Çünkü, baba
mı memnun etmek lazım. Ya· 
~ılı imtihanda kazandığı mı 
bğrenince hem stv"ndi, hem 
h 8Yret etti. Şimdi, sözlü imti-

- O halde XVII inci Lo
uis' den bahsedin. 

Fakat, gene hiç, hiçbir ce
vap vermiyordu! Anlamadı 
zannettim. Daha yüksek bir 
sesle, tekrar ettim: 

Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

~m:;~:~:~in ~~~:ıın::k~==~~ - Doktor 1 Satlş yerleri 
mektedir. Alı• Aga"'h 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR "Vapurların isimleri, gelme 

- XVII inci Louis hakkın
da ne biliyorsunuz? 

Benim gibi bu sefer o oldu. 
Br.şını eğerek yavaş bir sesle 
cevap verdi: 

tarihleri ve navlun tarifeleri l H Al/ T. A. Ş. I Çocuk Hastalık ırı • • 
hakkında bir taahhüde giri-

1 
mütehassısı 1 Mımar Kemalettın caddesinde FAHRı 

şil;~~~~i Kordon, tclefoon İkinci Beyler Sokağı No. 68 IKANDEM}R Oğlu 
Telefon 3452 • .._ ____ !l'Ml _ _.,....,._ll!m __________ _. 

No. 2007 - 200g ~ ı• 

~nda bulunmak istiyor. Dü
§Unün: Eğer bir suale bir ce
vap 

ttı" veremezsem ne kadar 
Uteessir olur. Bu akibete dii 
~.~eğime şimdiden eminim. 
b·Unkü birşey bilmiyorum. Hiç 
b'.rşey bilmiyorum. Fakat eğer 
ır S1Jale biraz, birazıcık ce

vap 

- Babam burada değil, 

gelmedi. Onun için, cevap 
vermek zahmele değmez. 

Olivier ve şü
rekası Limited 
vapur acentası 

Ccndeli Han Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 

Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 
Park ve hastahane arasında 

Damlacık cadde·sinde 34 ve 
70/1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatlc satılık ve kiralıktır. 
Taliplerin öğleden sonra Ko
nak vanında Hacı Sadullah • 
otelinde Bay Şevket'e mu· 

" Verecek olursam babama 
~RÖrdün ya, ne de olsa çalış- purların isimleri üzerine deği· • 
d IŞırn. Profesörler çok sert şik_lıklerden mesuliyct kabul A ı • R 

racaatları. 

d aVrandılar." Diyebilirim. Bu edılmez. 1 1 za 
da 0 nu teselli eder. İmtihan· THE ELLERMAN LINES LTD. ı i 
a~l'çıkarken.: .. GRODNO ., vapuru 25 M•• 11• h • 

k enbeJ! Ailemin şerefini haziranda beklenmekle olup UCe it anesı 
araladın!,, diyemez. LONDRA, HUL ıçın yük 

kaJ0cuğun sözleri bana o alacaktır. 
ile a~. tuhaf gPldi ki, kahkaha "MARDINIAN,, vapuru 27 

dükgulıncğe başladım. Gül- haziranda beklenmekte olup 
ttıişt~~n sonra hiddetim geç- LIVERPOOL ve GLASGOW 

p için yük alacaktır. 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YEN i KAV AFLAR Çarşısı 

.ımara : 34 •rır- eki, dedim. Sana XV T 
L~1 ~?~is'yi, sorayım XIV üncü "DRAGO" vapuru em muz • 

• 

I t,rıuıs yı ıni? XIV üncü Louis ortalarında ~ONDRA, HUL SWENSEA' dan gelip yük çı· 
ttı~nrn~~ .. bir adamdır, değil ve ANVERS'ten gelip yük karacaktır. ..,, 
'<ola lluyu.k işler yapmıştır, çıkaracak ve ayni 1.amanda DEUTStHE LEVANTE-LINIE , ~ // ·· ollıuu~ 

Y gelır değil mi? LONDRA, ve HUL için yük "SOFIA" vapunı 25 Hazi· 1 ~~ J _

1 hı - Benim için ötekilerden alacaktır. randa HAMBURG, ve BRE- /l.i'_, r ·~- , l .. ! 
Şe~teb·far~lı değil. Çünkü bir .. LESBIAN ,, vapuru 15 MEN'den gelip yük çıkara- // ~ırCIC:. DA"'''A~ı ı 
.,,. ılnııyorum, dedim size: Temmuzda LIVERPOOL ve caktır. 

J:i .;- • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara.rsızdır ki gebelere kalk,~öbrekleri 
UrJ en a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Dr. Kazım İzmir sicilli ti· 

lokarno konferansı toplanamıyacak galiba! 

ltalyan'lar, Habeşistan'ın ilhakını 
tanımak gerek, diyorlar. 

---------------------- ---- --- ----
Ayni zamanda Adis-Ababa'daki sefirin ve askerin çekilme-

sini istiyorlar. Diğer taraftan Almanya da, sual listesine 
cevap vermemekte ısrar gösteriyor· 

lstanbul 29 (Hususi)
toplanacağı belli değildir. 
henüz meşkiiktur. 

Lokarno konferansının hangi tarihte malarının kaldırılmasını istiyordu. İngiliz Dış bakanı bunların 
Maamafih konferansın vaziyeti de kaldırıldığını söylemekle İtalyanın da beşler konferansına müs

Almanya, lngiltere'nin ilk şart olarak lüzumlu gördüğü şu 
mahut sual listesinin cevabını hala vermemiştir. Bundaki mak· 
sat bir türlü anlaşılamamaktadır. Almanya'nın, mesela şarki 
Avrupa işlerini ve müstemlekecilikte taahhüdata girişmek iste· 

bct cevap verec'!ği beklenjyordu. 

Halbuki ftalyanlar, yeni bir şart ileri sürmüşlerdir ki o da 

Habeşistan'ın ilhakının İngiltere hükumetince bir emrivaki te· 

lakkisi suretile kabul edilmesidir. Hatta bazı gazeteler; 
- Adis-Ababa' daki İngiliz sefarethanesi kaldırılmalı ve 

buradaki lngiliz askerleri de çekilmelidir. 
mediği söylenmektedir. Halbuki sual listesinde bunlara dair 
kat'i maddeler vardır. Diğer taraftan Lord Eden'in nutku ltal-
ya mahafilinde büyük bi~ memnuniyet uyandırmakla maksadı 
temine kafi gelmemiştir. Italya şimdiye kadar, lngiltere'nin Ak
deniz emniyeti için evvelce imzalamış olduğu Akdeniz anlaş-

Diyorlar. lngiltere'nin bu şart karşısında müşkül mevkide 
kaldığı ve binaenaleyh konferansın vaziyetinin gene ümidlerini 
kaybettiği anlaşılmaktadır . ------------·-····-----------

Dinalı Mehmed peh. 
livan diyor ki 

/ Baştaraf ı 7 inci sahi/ ede J 
heyecanlı ve alakalı olacağı 

peşin rntılan ve halen aran· 
makta olan biletlerden anla
şılmaktadır. Sahada yn temin 
ıçin bugiinden yapılan müra
caatlar nazarı itibara alınacak 

olursa bu iki beynelmilel gü· 
reşçiyi tahminen seksen bin 

kişilik bir seyirci kitlesi ihata 
edecektir. 

Yunanistan'ın muhtelif şe
hirlerinden meraklılar gelecek 
ve federasyonca güreşçilerde 
sevkedilecektir. Büyük bir kuv-

vete ve çevik bir vücuda 
malik olan Türk pehlivanı maç 
hakkındaki beyanatında, Lon· -
dos'un 25 dakika zarfında sııtı 

m yere getirecekğini söylemiştir. 
Mehmed'in kendine itimadı o 

kadar kuvvetlidir ki bu maç 
için iki yüz bin drahmi bahse 
bile girmiştir. 

Menaceri de Dinar'lının tam 
formunda olduğunu, Cim Lon· 
dos'u mağlup edeceğini, Meh· 
med'in bu maçta tam Ameri· 
kan usulünü (yani icabında 

boks ve flaintakl sistemini} 

ta1db edeceğini söylemiştir. 

Londosun bu müşkül müsabakayı 
kabul edip etmiyeceği hak-

kındaki suale de şu cevabı 

' rmiştir: 
~ Yaptığmıız konlurata na· 

zaran kabul etmeğe mecbur· 

dur. Esasen Londos seneler

denberi Amerika'da güreş

mektedir. 
İki pehlivanın sıkleti bir 

araya konulursa Türk 105-106 

kilo sıkletinde iken Londos 

82 kilodur. Yani aradaki fark 

18-20 kilodur. Londos'un 
boyu 1/76 iken Dinar'lı 190 
dır. Güreş mütahassıslarının 

ifadelerine bakılacak olursa, 
Dinar'lı bundan iki sene evvel 
Atina'ya gelen ve Londos'la 
karşılaşan Rus pehlivanından 
daha güzel bir vücude ma
liktir. Fakat nıütahassıslar 
ır.açın neticesi için mütalea 
yürütmekten çekinmektedirler. 
Maamafih Dinar'lmın Türk'ün 
a.ı'anevi sporunu temsil ettiği 

düşüniiliirse, şampiyonumuzun 

çok çetin bir imtihan geçire
ceğini kabul etmek lazımgelir. 

demektedirler. 

e ·ir harp tayyaresi ı Fransa'da 
---·- . Dahili istikraz 

Bulutlardan kurtulmak ıster- k l 
k d.. .. al d opun arı en UŞUp parç an 1 Paris, 29 (Radyo} - Fran· 

Paris 29 (Radyo) - Şat· 

rede bir harp tayyaresi uçar· 

ken bulutlara rastlamış ve 

içindekiler, dönmek tehlikesi· 

ne maruz kaldıklarından, tay-

mişlerdir. Fakat bu esnada 
tayyare sakatlanmış ve düşe· 

rek, içindekilerle beraber par· 
çalanmıştır. Yalnız pilot yüz 
başı paraşüt kullanmak sure· 
tile kurtulmağa muvaffak ol· 

sa'nın ~dahili istikraz kopun· 
Iarı satılmakta devam ediyor. 
Maliye nazırının beyanatına 

göre, 8 gün zarfında 1 milyar 
400 milyon franklık kopun 
satılmıştır. 

••• yareyi usulle indirmek iste· muştur. 

Fransızlar, İspany:~·M--u_r_a_d_G_e_rmen Karasına 
ya 17 harp tayyare- ( Baştarafı 7 inci sahifede) Zehir verdiğı söyle. 

si satmışlar rasimle Karşıyaka'daki s.o~k nen zevç! 
( Baştarafı 1 inci sahifede) ~uyu mezarlığına defnedılmış- Çorakkapı'da Türbe soka-

Son haberlere göre, Şili hü- tır. . , . ğında idris oğlu Ali Hayda· 
kiimetinin Madrid sefiri, bü- Manısa da da merasını ya- r'ın, ötedenberi başka bir ka-
tün devletler süferasmı topla- pılmıştır. J?ünkü .. cenaze ala- dınJa alakası bulunmak yüzün· 
mıs ve ispanya' daki ecnebi yında muzıka, mufrezeler, va· den karısı Lütfiye ile arası 
d 1 ti t b 1 . e limiz, merhumun kardeşleri açıktı ev e er e aa arının vazıy • . 
tini tetkik eylemiştir. lspany'a· Rağıb, Aydın saylavı Mazhar, Haydar'ın, hasta bulunan 
hükumeti, ecnebi tebaalarının, kain biraderi Sümer bank karısı Lütfiye'ye zehirli ilaç 
ispanya' dan ayrılmalarını ko- umumi müdürü Nurullah Sü- vermek suretile karısını öldür-
laylaştırmakta ve bu hususta mer ve akrabaları, ordunun, meğe teşebbüs ettiği hakkın-
istical göstermelerini kendi· hiikumetin, .şehirin ileri gelen- da Lktfiye'nin kardeşleri tara-
lerine tavsiye eylemektedir. leri vardı. Mezar başında va· fından zabıtaya şikayet edil-

Madrid: 29 ( Radyo ) - • miş ve tahkikate baş!anmıştır. 
limiz, Murad Germen'in ölü· k d M l k h Fransa'nın bura sefiri. Fransız Hasta a ın, em e et asta· 

tebaalarının mütebakisini nak- münün bıraktığı boşluğu ve nesine kaldırılarak tedavi al-
letmek üzere Paris'ten iki 
harp gemisi daha istemiştir. 

Fransız muharrirlerinden· 
Gidomazyer, ispanya Fasından 
tayyare ile geçerken, asilerin 
ateşine maruz kalmış ve bin
diği tayyare düşürülerek ken
disi parçalanmış, pilotta ya
ralanmıştır. 

lstanbul 29 ( Hususi ) -
Son dakikada alınan bir ha
bere göre, Madrid civarındaki 
muharebe çok kanlı ve şid

detli bir şekii almıştır. Hüku· 
met Milis kuvvetlerinin ve 
kendisine sadık askerlerin bir 
kısmını burada teksif etmiştir. 

Bugün kat'i bir muharebe 
bekleniyor. Madrid ya düşe
cek, yahut ta hükumet büyük 
bir zafer kazanacaktır. Bu da
hili harpte şimdiye kadar iki 
taraftan binlerce kişi ölmüş 
ve yaralanmıştır. Yagınlar, 
yağmalar, soygunlar da ol
maktadır. 

- ··· - -
G. Harington 

Londra 29 (Radyo)- Cebe
lüttarık kumandam general Ha
rington, mezuniyetini tamamen 
istimal etmiyerek acele vazifesi 
başına dönmüştür. 

merhumun lzmir'le olan yakın 
ve temiz aşinalığını, yurda 
bağlılığı tebarüz ettirmiştir. ---.. ··-----
Değerli bir zabıta 

memurumuz 
Birinci komiser iken polis 

# 

mektebinden 184 arkaşı ara· 
sında bırincilikle merkez me· 
murluğuna terfi etmeğe mu
vaffak olan ve sabıta kadro· 
muzda çalışkanlığı, dürüstlüğü 
ve dirayeti ile kendisini çok 
sevdiren merkez memuru İb
rahim, emniyeti umumiyece 
bir altın saat ile taltif edil
miştir ve bu saat dün mera
simle kendisine verilmiştir. 
T cbrik ederiz. 

tına alınmıştır. 
---- · e+-- --

Dantzig konfe·~ 
• • 

ransı ıçın 

Henüz tarih ko. 
nulmadı 

Londra, 29 ( Radyo ) 
Dantziğ mes'elcsin müzakeresi 
için toplanması mukarrer olan 
konferansın, ne gün ye nere· 
de toplanacağı henüz tesbit 
edilmemiştir. 

İtalya . Avusturya 
Roma 29 (Radyo) - Dün, 

İtalya ile Avusturya arasında 
mali bir uzlaşma akdedilmiş
tir. 

İzmir milli emlak müdürlüğünden: 
31/Mart/931 tarihinden evvel Rum metrukatından taksitle 

emval alanların 3031 no. lu kanun mucibince taksitleri tecil 
edileceğinden hakkı tecilleri olup olmadığı tahkik ve tetkik 
edilmek üzere alakadaranm 1/ Ağustos/936 tarihinden itibaren 
onbeş gün zarfında milli emlak müdüriyetine müracaatları ve 
bu meyanda mesken alanların bir meskenden başka evleri 
olmadığına ve arsa alanların da aldıkları arsalar irad getirmi
yen kısmından ise buna ait resmi evraklarını ihzar ederek bu 
vesaiki ibraz etmeleri lazımdır. Müddetin mürurundan sonra 
eski ihale şeraiti mucibince taksid bedelatı maliye şubelerine 
devredilip tahsili emval kanununa tevfikan tahsilata başlanıla· 
cağı ilan olunur. 2302 

Karaali --- ... ··--···--Forsegsi tatbikinde 
hata· yaptığı iddia 

ediliyor 1 

Karşıyaka'da Zafer soka
ğında oturan kasab Mehmed 
karısı 41 yaşlarında Zeyneb, 
14 Temmuz 936 günii bir do· 
ğum esnnsında ölmüştü. Zey
neb' in kız kardeşile biraderi, 
müddeiumumiliğe müracaat 
ederek kardeşlerinin doğum 
esnasında bir doktorun mes
leki hatası yüzünden ölmüş 

olduğunu ihbar ederek dava 
açmışlardır. Müddeiumumilik 
derhal tahkikata başlamıştır. 
Şikayete göre 14 Temmuz 
günü Zeyneb' de doğum arazı 
başgöstermiş ve doğurtmak 
üzere doktor Kazım Karal 
çağrılmıştır. Doktor, Forsepsi 
tatbik etmiş ve neticede hem 
kadın, hem de çocuk ölmüştür. 

caret memurlu
ğundan: 

lzmirde Çakaloğlu hanındB 
8 numarada ticaret yapan C. 
Ayvaz A. Ôzgirgin şirketiniıı 
15171936 tarihinden itibareıı 
şeriklerin rizasile fesholundu· 
ğuna mütedair beyanname tİ' 
caret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 1789numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve 

F. Tenik imzası. 

1: Beyanname 
İkimiz arasında münakit ·•C. 

Ayvaz ve A. Ôzgirgin,, u!l' 
vanlı kollektif şirketimizi iki 
tarafın rizasile 15/7 / 936 tari· 
hinden itibaren feshettik. Şir· 
ketin bütün duyun ve matlu· 
batı şeriklerden Cemil Ayvaza 
ait olduğu cihetle keyfiyetin 
ticaret kanunun 150 nci mad· 
desi ahkamına tevfikan tescil 

Hadise tahkikatına memur ve ilanını dileriz. 
edilen müddeiumumi muavini Münfesih C. Ayvaz ve A· 
Orhan Köni dün doktorla Ôzgirgin şirketi şeriklerindcrı 
birlikte Zeyneb'in gömülmüş Cemil Ayvaz ve Ahmet ôı· 
olduğu Soğukkuyu'da Kahra- gırgın. 

manlar mezarlığına gitmiş ve 28 Tem muz 936 
cenazeyi çıkartarak Memleket imzaları. 
hastanesine:naklettirmiştir. Do- Umumi no.8146 Hususi no.912~ 
ğum esnasında forsepsi tatbi- işbu beyanname altındak1 

kinde mesleki hata işlenib iş- imzaların şahıs ve hüviyetlerı 

lenmediği anlaşılmak üzere dairece maruf ve İzmirde Ç8· 
bugün hastanede otopsi yapı- kaloğlu hanında 8 n:ımarad• 
lacaktır. kain "münfesih,, C. Ayvaz ve 
-----• A. Ôzgirgin şirketi şeriklerin· 
Trene yetişmek is- den Ce:nil Ayvaz ve Ahmet 

terken öldü Ôzgirginin imzaları olup biı· 

Dün sabah Karşıyaka' da 
Dedebaşı köyünde bir ölüm 
vak'ası olmuştur. Köy halkın· 
dan Ahmet, trene yetişmek 

ıçın Dedebaşı caddesinden 
koşarak Karşıyaka 'ya giderken 
birdenbire yere düşmüş ve 
ölmüştür. Yapılan muayene·I 
sinde kalp durmasından öl
düğü anlaşılmıştır. 

zat vaz olunmakla tasdik kı· 
lındı. Bin dokuz yüz otuz altı 

· yılı Temmuz ayının yirmi se· 
kizinci Salı günü. , 

izmir ikinci noteri resf111 

mührü ve imzası. 
Umumi no.8148 Hususi no.9/2'3 

İşbu beyanname suretinİ11 

daire dosyasında mahfuz 8146 
umumi numaralı aslına mutıı· 

bakatı tasdik kılındı. 1936 yıl~ 
Temmuz ayının yirmi sekizine• 

İzmir sicilli ti- Salı günü. 28 temmuz 193~ 
T. C. İzmir ikinci notefl 
Mehmet Emin resmi rnrı· 
hürü ve E. Erener imza51

' 

caret memurlu
ğundan: 

(Cemil Ayvaz) ticaret un· 
vaııile lzmir' de çakaloğlu ha· 

nında 8 numarada üzüm za

hire ve saire ticaretini ya
pan Cemil Ayvaz'ın işbu 

ticaret unvanı ticaret ka

nunu hükümlerine göre sicilin 

1790 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

lzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mührü ve F. 

T enik imzası 

1. M. Tapu Sicil M: 
ikinci Aziziye mahallesinde 

Hacı ali caddesinde 457 kapı 
sayılı sağı Minire arsası ve 
Ali kızı Halime evi solu eski 
muhtar kulaksız lbrahim oğlu 
Selim evi arkası Ali kızı Na
ciye evi ve kısmen Selime evi 

önü cadde ile çevrili bir ev, 
Haşime tarafından senetsizden 

yeniden adına tescili istenil· 
mektedir. Kaydı bulunamıyan 
bu evin milkiyeti hakkında bu 

yayım gününden itibaren onuncu 

günü yerinde tahkikat yapıla· 
caktır. Evin milkiyetinde sını· 

rında,her hangi bir ayni hakkında 
ilgisi olduğunu iddia eden var 
ise ogün yerinde tahkik mt!· 
muruna yahut ogüne kadar 
izmir birinci mıntaka tapu si
cil muhafızlığına belgelerile 
birlikte müracaatları bildirilir. 

İzmir birinci icra memurlıl' 
ğundan: 

Gazibulvarında Arpacı h•j 
moda tütün ticaretile meşgıl 
iken elyevm ikametgahı meçh" 
Ahmet Cevat tarafına: . 

Akseki bankasının lzmir t~· 
hl' caret mahke.nesinden ale)' 

nize 3450 liranın 111 fİ'5 
mahkeme masrafı ve 16/ 5/93 
tarihinden itibaren % 5 faiz ve 
o nisbette ücreti vekale~iıt 
tahsiline dair istisal eyJedığ'I 
12/6/936 tarih ve 126 karf 
no.lu ilamın infazı talebi~ 
daim vekili Ekrem taratınd9 
icraya konulmuştur. Tarafı111t' 

•. <l ·ı . . "k~ ıet gon erı en ıcra emrı ı ·an t 
gahınızın meçhul olduğu şd 
hile bila tebliğ iade edil 

1 

ğinden işbu ilandan itibafeıı 
5 gün zarfında bu parayı ~~r 
meniz lazımdır. Mezkur ıJJLI ve 
det zarfında vermezseniz .

1 
tetkik merciinden veya teJ1lt1~ 
tarikile mahkemeyi temyizd~. 
icranın geri bırakılması h;e. 
kında bir karar gösterme v' 
niz cebri icra yapılacağı ~ 

gene bu müddet içinde ~ıJ 
beyanında bulunmanız ve ·~ 
lunmazsanız haps ile t~ 
olunacağınız ve haki kata ıt1 11 
halif beyanda bulunurs8~ 
haps ile cezalandırılac~i:O, 
lüzumu icra emri tebliğı ·ıi' 
kamına kaim olmak üzere 1 

olunur. 

.. 
A 

... 


