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M. Stogadinoviç 
Belgrad, 8 (A-A) - Yu· 

~os~avya başbakanı M. Sto
b 8dıno~iç dün Yugoslavya'nın 
"tr. zamankinden kuvvetli bir 
'ııyette olduğunu söylemiştir. 

di Başbakan, Yugoslavya Ra
&i k.1 birliği merkez komite
c:dc söylediği nutukta, ıon 
b....ll~vre hadiseleri hakkında 

t~tta bulunarak demiş-
11' lci: 

Telefon: 2776 

Yugoslavya'nın iyi bir or· 
dusu olduğu gibi iyi dostları 
da vardır. lngiltere dış baka
nı son defa yaptığı beyanat
la, zecri tedbirler kalktıktan 

sonra dahi f ngiliz hükumeti
nin Yugoslavya'ya verdiği 
temin.atı muhafaza edeceğini 
bildirmiştir. 

Türkiye, Yunanistan, Fran
sa, Fransız başbakanı Leon 
Blum; Yugoslavya'nın emniye
tini bizzat Fransa'nın emniyeti 
olaı ak telakki ettiğini söyledi. 

Yedi ulusu ihtiva eden kü
çük anlaşma ile Balkan an
tantı .. " 

Stoyadinoviç sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

- Denilebilir ki Yugoslavya 
en sağlam bir gruba dahil 
bulunmaktadır ve Avrupa ha
diselerinin önümüzdeki inkişa

fından korkusu yoktur. 

• lJLLi~AL. 

izmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete·ı!p 

- Perşembe 9 Temmuz 1936 

Nazi hücum kıi' al arı 
Istanbul, 9 (Hususi) - Al- Dantzingi işgal etmesi beklediyo 

manya'nın, Avustuıya'nın ta- nitekim Dantzig, milletler ce-
mamiyetini temin etmek üzere, miyeti ile olan alakasını kes-
Avusturya ile bir anlaşma tiğini bildirmişt!r, Morning 

yapması, diğer taraftanAlmanya / Dnamı 4 üncii salai/ede/ 

Mısır'da · 
Bir askeri tayyare uçar

ken ateş almış, pilotlarile 
birlikte yanmıştır. 

Fiati (100) Para 

askerleri 
bulunan büyük rütbede sekiz 
ltalyan zabiti, kasa baya gir
mişler ve halkla temasta bu-

lunmak istemişlerdir. Bu sıra· 

da Necaşi'ye sadık Habeş 

muharipleri, bunların Üzerlerine 

saldırmışlar hepsini de öldür-

Türk köylüsü deyince, muhakkak ki, bu memleketin büyük 
bir ekseriyeti hatıra gelir. Öyle bir ekseriyet ki, tarlası, çifti, 
çubuğu, bağı, bahçesi ile devlet kasasını dolduruyor. Öyle bir 
ekseriyet ki, vatan müdafaasında en büyük kuvveti teşkil ediyor 
Onu, sıhhatı, maarifi, yolu, şimendiferi, iktısadi teşkilatı ve 
ziraati ile düşünmemek, onun elinden tutmamak, adeta binilen 
dalı kesmekle müsavi birşey olur. 

Bizim burada işaret edeceğimiz, bazı ağızlarda yeni türeyen 
masa başı köycülüğüdür. Bunlara bilhassa gençler arasında sık 
sık tesadüf ediyoruz. Hararetli hararetli söylüyor ve yazıyor
lar. insan bunları dinlerken tatlı bir maval veya masal dinle
diğini sanıyor. Birgün bu sözde idealistleri tutup, köye fırlat· 
sanız, köyün hakiki yaşayışı ve sert tabiati içinde inkılap na
mına çalışmağa memur etseniz, çok değil, bir ay sonra onlar·n 
karşınızda, 

- Amman bizi alın, başka yere kaldırın 1 

Dediklerini duyacaksınız. Köyün yüzünü görmeden, köylü
nün ruhiyatını, sıkıntısını, ihtiyacını anlamadan ve köyün 
nasıl kalkınabileceğini, köy denilen şeyin ne olduğunu düşünüp 
taşınmadan yaldızlı palavra sıkmak, bugünkü millet ve köy 
ihtiyaçlarımıza ne kadar aykırıdır? Sözden zivade işe iman 
edilen bu asırda, biz idealisti, masa başında değil, dağ ba
şında, ovada, kırda, yağmur, çamur, kuru toprak ve güneş 
ortasında görmek isteriz. 



9 Temmuz 936 

~-==--~~~~ ......... - -•ı' Dünyada Ôtup 'ı lngiltere'de, bütün tayyare fabrika· 
, Maça kızı ı• "·· Bitenler , lan faaliyete geçmiş bulunuyor 

(Ulusal Birlik) 

-' . . Avukatlar Gelecek Mayısta İngiltere'nin 129 hava filosu olacaktır. Butİ-
1 .. Cinai Romn 

166 
Nakılı KAM/ ORAL .1 Ve el bombası far arasında pilotsuz giden tayyareler de mevcuttur 

Mıechul b 
• d L .. •' J • Bugün lngiliz hükumetinin tediği buhava kuvveti içinde çok denizler ortasındaki bir gemiyi 

, lr a am, Ul aen nışan- Bütün dünyada bir silahlanma resmi beyanatına nazaran in- dikkate şayan bir cins tay- telsizle idare etme tecrübesi 

Yarışı devam ettiği malum. Si- 1 • b ı d B ·ı k · · t" l · t" ı· 
l h b 

• • • gi ter nin 800 tayyaresi u un- yare var ır. u, pı otsuz tay- ço ıyı ne ıce er vermış ı. n-
lSlna a er getırmıştı lahlar artınca yeni yeni silah- maktadır. Ve buna mukabil yaredir. Yeni plana göre İn- giliz'ler şimdi bu usulü tay· 

Tcrez, parmaklıkları serapa tarını kolayca buldu. Zira, ların kullanılmasını, bunlara 17 50 harp tayyaresine ihtiya- gilterc bunlardan kırk bir yarelerde tatbik etmek isti· 
sarmış olan çiçekleriu arasın- hizmetçilerin, bu anahtarı ne- karşı nasıl korunmak lazımgel- cı vardır. İhtiyat, mektep ve tane bir cins tayyare hazırlan- yorlar. 
dan bakınca, bir adamın, na· reye koymak itidadında ol- diğini de öğrenmek icap edi- bahriye tayyareleri bu adet- maktadır. Pilotsuz tayyareleri bombar· 
zarlardan kendisini saklamak duklannı daha evvel tecrübe yor. Bir taraftan silahlar ar- ten hariçtir. Bu mikdar tay- Pilotsuz tayyareler yerden, dıman ıçın kullanılacaktır. 
istiyor muş gibi bir vaziyetle ile anlamıştı. Binaenaleyh, tarken, bir taraftan da bu iş- yarcyi elde etmek için de bu radyo dalgalarile idare edile- Süratleri de saatte 350:.400 
şöylece bir köşede büzülmüş anahtarı, olduğu yerden çıka- leri halka öğretmek için çare- gün bütün fabrikalar çalış· cektir. Markoni'nin engın kilometreden fazla olacaktır. 
olduğunu gördü. Matmazel rarak kapıya doğru koştu ve ler aranıyor; mecburiyetler ko· maktadır. --• -

Terez, bu herifi sayfiye de- açarak dışarıya çıktı. nuyor. İngiltere hava kuvvetlerini Leh ı· ı p rofeso·· r 
d k

. k d 1 Amerikada çıkan Ohıo State rtt ğ b. k h t ·· runun a ı a ın arın ahvalini Ağaçların dalları, parmak- a ırma a, ırço ava ecru-

hk
.k k d l k journal gazetesinin haber ver- b l · d L d • b h .. 

ta ı etme üzere dışar an ı ların üzerine hayli sarkmış e erın e on ra nın u u· f ı • t t• 
içeri bakan bir köylü zanet· ve yol kenarında adeta bir diğine göre Almanya' da bu cumlara karşı müdafaa edile· aa 1 ye e g e~ 1 . . z· b b h fl maksatla yeni bir nizam kon- . k k"ld ld ., mıştı. ıra u gi i eri erin, gölğelik yapmıştı. Kapının mıyece şe ı e o ugunu an· 
o yoldaki münasebetsizlikleri, sağ tarafında bu gölğelik ol- muştur. ladıktan sonra karar vermiştir. - • -•d J d 

. b. l d d k Alman avukatları, avukatlıg" a B .. ld d"l k . Bı·r zamanlar o an ırıcı yenı ırşey o ma ığm an, en- madığı için T erez, kapıdan ugun e e e ı me ıstenen 
disi buna ehemmiyet çıkar çıkmaz, hemen o tarafa başlıyabilmek için el bombası birinci sınıf 1750 gelecek se- k J • d• 

atmaktan imtı'han verecekler· ne . k d t dı·ye ya a anan şmı ı vermeğe lüzum görme· doğru baktı. ki lkişi, kendile· n•n mayısına a ar amam 
miş ve mamafih, artık orada rini göstermemek için duva- dir. Ağız ve kalemle zaten hü- olacak ve bu suretle İngiltere Jtal d J 

d 
cum ve taarruza idmanlı olan 129 h f"l h" b ı ya a ça ışıyor oturmağı a muvafık görmi- rın dibinde bir-birlerine sıkı- ava ı osuna sa ıp u una-

k 
· d l k b avukatlara, bu yeni nizam caktır ı· l • ı k · · D "k k" ·ık d f b d yere gerıye av et e, meşe şı ir vaziyette bekliyorlardı. · tayanın mem e etının, unı os ı ı e a un an 

ağaçlarından birisinin üzerine Biraz ötede bir araba du- yenı bir hücum melekesi ve İngiltcrc'nin elde etmek is- ekonomik vaziyetini sağlam· beş sene evvel, meşhur ma· 

oturdu. Lüi mahkum olmadan ruyordu, işte ancak bu anda- riyor. demektir · Liman idaresi laştırmak üzere Duniı<ovski kinesini yapmak ve Fransa 
evvel Terez, kendisile bera- dır ki, Terez, yalnız olduğunu Dünyanın en bü.. ismindeki "Altın yapıcısı" nı ile lrlandanın muhtelif yerle-
ber pek çok defalar, bu ve civarda kimsenin bulun- Yedi memur alacak 1ta1ya hesabına angaje ettiğini, rinden alınmış topraktan bu 
sıra Üzerinde oturmuş ol- madığını anlıyabildi. Vaziyet yük ağacı kumdan altın çıkarmak sırrını makine vasıtasile altın istihsal 
duğundan, bu defada burada tehlikeli idi, güzel kız, dal- Dünyanın en büyük ağacı 120 kişi müra- keşfettiğini ileri süren bu etmek için bir İngiliz maliye-
oturur oturmaz, fikri ni~anlı- gınlıkla sayfiyeden epey uzak- "Mamut çamı,, denilen ve caat etti adamın şimdi ltalya'da maki- ci grubunu ikna ettiği vakit 
sına gittiği gibi, Antuvan'ın laşmış bulunuyordu: Yol üze· Kaliforniyada yetişen bir ağaç- lzmir liman genel direktör- nesını kurarak tecrübelere herkesçe tanınmıştı. 
biraz evvel kabul etmeyip rinde bulunan iki kişinin hü- . tır. Mamut çamının boyu 110 lüğiine yedi memur alına:a\- giriştiğini yazmıştık. Fakat ameliyatını yapmakta 
kovmuş olduğu ziyaretçi bila cumuna düçar olduğu takdir· metredir. Bu yüksekliğin ne tır. Şimdiye kadar idareye 120 "The People., gazetesi mu· geciktiği için maliyeciler ve 
ihtiyar aklına ge'd"ğ"nden, de, sesini kime işittirebile- kadar olduğunu kolayca anlı- kişi müracaat etmiştir. Bunlar habirinin gazetesine yazdığına bir İngiliz bankası Dunikovski 
kendi kendine dedi ki: cekti? Bu m··ı~h T •· arasında üniversı·te mezunları göre, mütehassıslar, bu Lehli aleyhine bir dava açmışlar 

u a aza, erez ı yabilmek için şu mukayeseyi 
- Kimbilir ki o adam, haylı düşündürdü fakat iş, yapabiliriz. ve Avrupa'da tahsil görmüş mühendisin faaliyetini tefliş ve sahtekarlık ittihamile onu 

Lüi'nin pederi tarafından gön- artık bitmiş ok yaydan fırla- olanlarda vardır. Müracaat edecektir. iddiasının bir esası tevkif ettirmişlerdi. 
derilmemiştir? Kimbilir ki, mıştı. 110 metre yükseklik 35-40 edenler imtihana tabi tutula- olup olmadığını yakın bir za- Fakat bu mühendis, eğer 
dışarda dolaşan adam, bana Terez, ihtiyatkarlık etmiş ol- katlı bir ev yüksekliğidir. Bu· caklar ve muvafık olanlar manda anlayıp ltalyan maka- lngiliz makamatı kendisinin 
bit iki söz söylemek için, bir mak için kapı eşiğinden ayni· lutların yüz metreye kadar arasından yedi kişi ayrıla- matına bildirmek emelindedir- yegane serveti olup zaptedilmiş 
fırsat gözeten bizzat M. Anri mıyordu. Bu aralık, duvar ke- alçalabileceklerini de düşü- caktır. ler. bulunan makinesi iade edilirse 
değildir? narında saklanan adamlardan nürsek bu çamın en ucunda ,lllllllllllJIHllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:~ gerek hapishane hücresinde 

Kız, bu mütalea üzerine birisi, arkadaşının yanından ki dalları için bulutlara ser - - gerek bir devlet laboratuvarın 
dışanda gördüğü adamın giz- ayrılarak kıza doğru gelmeg"e := Türk Hava Kurumu = da tecrübesini yapıp altın is· 

ı d
. . çekmiş diyebiliriz. 'h l d l k h en ığı yerden hareketle ken- başladı . Genç kız, büyük bir = B = tı sa e eceğini söy iyere üs· 

disile muhavere mümkün ola- metanetle olduğu yerden kı- Ot yiyen mucid! ~ üyük Piyangosu - nüniyetini isbat etmek istedi. 

eağı bir noktaya kadar il er- mıldamıyarak bu adamın gel- • Geçen sene bir Fransız - 2 ( Devamı4 üncü sahifede) 
lemekte olup olmadığını anla- denı·z suyundan benzı·n çıka- - 1 inci tertib biletleri satılıyor = -"':""ı-.---b .... -. ---. -. ----1-mesini bekledi. Gelen adam _ 3 •• •• k •d 11 - zmır ırıncı ıcra memuru-
mak üzere etrata kulak vermiş racağını iddia etmişti. Şimdi -= uncu eşı e -7-9 36 dadır - ğundan: 
ise de hiçbir şey işitemedi- kolaylıkla teşhis edilecek me· f de bir ngiliz ottan yün yap- =B k = Hancı Müftü zade Sakıp ve 
ğinden zannında hata etmiş safeye geldiği zaman, Terez, mağı düşünüyor. = üyü ikramiye 50,000 lira mükafat= Hayım Kapoyanın Balçovada 

olduğuna karar verdi ve hah· demin Antuvanın görmüş ol- Ona göre, otu koyuna ye- =20,000 liradır.Ayrıca 20,000, 12,000- mukim Ferhadın Lütfiyeden 
çede daha ziyade kalıpta duğu adam ile bu gelen kimse k ' b kl - - 1 kl l 400 ı· 
validesini endişeye düçar et· arasında çok aşikar bir müşa- dirip oyunun yününü e e- =:ve 1 O ,000 liralık büyük ikramiyeler - :;~:a :~sr:f~~ temini ~:hs~~ 
memek üzere içeriye gitmeğe behet buldu. Terez, ireri dog"ru meBğe hadcet yokthur. .. -de Vardır. = için borçlu Lütfiyenin uhdci 
davrandı. işte, tam bu sırada "" u a am enuz sırrını -B l l -

k y b l - • t h .,k "' •• " d k • d • = tasarrufunda bulunan lzmir 
d d l kl ·açmaga aş ıyacağı esnada sırrını izah etmedi. Fakat _- l e er U Umet onun e l ı· _ ışarı an atı ıp parma ığın herif dedi ki : Balçova ılıca altında kain 3000 
iizerinden aşan bir taş geldi (Arkası var)' dediğine göre herhangi bir ~rektörlük gişesinde Vebil'ıimum = metre terbiinde bulunan 1000 
ve ayağının ~anına düştü. Bu otu alıp kaynatıyormuş, ben- =b ·ı J [ = lira muhammeneli bostanlık 
taş.bir kagıd parçasına sarılmış Olivier ve şü- dan sonra "Kimyevi" bir mu- = ayı erue satı ır 10181936 ~azartesi güniı saat 11 
bulunuyordu. Genç kız bu taşı ameleden geçiriyormuş ve ~ .R de açık artırma suretile satılığa 
alıp kağıdı açmakta tereddüd rekisı Limited dörtte bir yün çıkıyormuş... -~:m111111111111111111111111111111111ııııııııııınıııııım11111111111111111111111111111111ıu\\~- çıkarılacaktı r . Bu artırmada 
göstermedi. Bu kağıtta büyük Sonra da, yün olduğu mu, Jzmİr vakıflar dİrektÖrlÜ• işbu g~yr~ menkul ~uhamm~n 
harflerle şu sözler yazılmıştı: vapur acentası yoksa s:>lmadı mı diye otu kıymetı yuzde 75 nı buldugu 

"Lüi'den malumat almak Cendeli Han Birinci kor- yiyip kıvamına bakıyormuş. g"" İİnden• takdirde en çok artıran talip· • lisi üzerine ihale olunacaktır. 

isterserıiz, geliniz sizi dışarda don. Tel. 2443 ı· • • ·ıı · • 1 Mezarl kba ' d 58793 ı· 84 k b d ı · k "fi' h l M h k ·· d 
Z ır t - ı şı n a ıra uruş e c ı eşı ı a u ammen ıymetin yuz c 

Yol U··zer· d b kt· l Not·. Vurut tarı"hlerı· ve va- m SlCl l lCa- b ın e e ıyor ar.,, inası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 75 ni bulmadığı takdirde 
Matmazel Terez, bu yazı- purların isimleri Üzerine deği- t l w 52032 lira 55 kuruş bedelle mütaahhidine ihale edilmişti. Mü- ikinci artırması 25/8/936 tari· 

lan okur okumaz h" b" c:ikliklerden mesulı'yet kabul re memur ugun- t hh"d" hh""d"" .. ·r d 1 , ıç ır şey- y aa ı ın taa u unu ı a etmemesi o ayısile mukavele feshe- hine müsadif Salı günü saat 
den korkmıyarak parmaklığa edilmez. dan• dilmiş ve idare ile eski mütaahhit tarafından vücuda getirilen 11 de yapılacak ve en çok 
doğru şitap etti. Terez, hissi THE ELLERMAN LINES LTD. • imalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat mü- artıran taliplisi üzerine ihale 

kabıelvukua l·nan d D . " GRODNO ,, vapuru 25 İzmir'de Bornava'da orta hh' l b 1 l ır ı. emın taa ıt namı 1esa ına yaptırılmak üzere açık eksiltmeye kon· olunacaktır. şbu gayri menku 

Antuvan ·ıe b. d k hazı"randa beklenmekte olup sokakta 28 numarada tütün f h l . / / 1 ı ır a amın o- muştur. a esı 17 7 936 cuma günü saat 16 da zmir vakıflar üzerinde herhangi bir şekilde 
nuştuğunu ·· ·· c b d LONDRA, HUL ı'çı"n yu··k vesaire üzerine Serdar og" ulla- d k l b . gorun e, u a amın ire tör üğü inasında müteşekkil komisyon huzurunda yapıla- hak talebinde bulunanlar tarihı 
L···• · d · M A · alacaktır. rından Dramalı Emin Hasan uı nın pe erı . nrı tara· caktır. ilandan itibaren 20 gü zar· 

f d ·· d ·ı · ld ., "MARDINIAN,, vapuru 27 ticaret unvanı altında ticaret 1 ın an gon erı mış o ugunu 2 - stekliler bu işe ait projelerle imalat ve eksiltme şart- fında vesikalarile beraber dai-

naslısa mu .. phem bı"r hı·s ken hazı·randa beklenmekte olup yapmakta iken bu kerre 1 • • b. · d ıA•ı h k fi d · remize müracaatları lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sici· 
lile sabit olmıyanlar paraların 
paylaşmasından hariç bırakı· 
lacaklardır. Artırmaya iştirak 
etmek istiyenlerin yüzde 75 
pey akçesile veya banka itibar 
mektubunu hamilen birinci 
icra dairesinin 935/5555 ou· 
maralı dosyasına ve icra mü· 
nadisine müracaat etmeleri ve 
şartnamenin 2017/936 tarihin· 
den itibaren h r-kese açık bu· 
lundurulacağı ilan olunur. 

- name erını ve tes ıh e aı raporunu ergün va ı ar i arcsıne 

dl.sı"ne 1"fham d" 0 d LIVERPOOL ve GLASGOW (Emin Dramalı) unvanını al- I b e ıy r u. müracaat a göre ilirler. 
Bı·r de kız ı"çı"n geçen ah ı"çı'n yu··k alacaktır. mış olduğundan ic:bu yeni 3 M kk · k 90 l d Ek 1 • y - uva at temınat mi tarı 41 ira ır. si tmeye 

l. · h t k k k l d ticaret unvanı ticaret kanunu va 1 ıza eme pe o ay ı. "DRAGO" vapuru Temmuz gireceklerin teminat makbuzunu veya bu miktara baliğ banka 
G 1 d h. t · A t hükümlerine göre sicilin 1741 e en a am, ızme çı n u· rt ı d LONDRA HUL mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair musad-

f d d l 
0 a arın a • numarasına ı,ayt ve tescil 

van tara ın an tar o ununca ANVERS' l r- dak vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 
yf

. · f d ve ten ge ip yük edildiği ilan olunur. 
sa ıyenın etra ın a dolaşmağa k k · d 4 - Eksiltmeye gı"recek ı·steklı"lerı·n mı·mar veya mu·'hendı's 

b 
çı araca ve aynı zaman a lzmir sicilli ticaret memur-

mec ur olmuş ve parmaklık LONDRA HUL · · k olmaları ve inşaatın her türlü kanuni, idari ve fenni mesuli-
d b k T 

• ve ıçın yü luğu resmi mühürü ve F. 
arasın an a ıp, erezi gör- alacaktır. Tenik imzaı yetlerini kabul ve ifa edecek mütahassıs mühendis veya mimarla 
düğünden ve ismile çağırmağa " LESBIAN ,, vapuru 15 bütün muamelelerde müştereken mesul olmak üzere çalışmaları 
cesaret edemediğinden bir Temmuzda LIVERPOOL ve "SOFIA" vapuru 25 Hazi- şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
tezkere almak lüzumunu his SWENSEA' dan gelip yük çı- randa HAMBURG, ve BRE- bin liralık bir binanın inşaatını muvaff akiyetle bitirmiş olduklarına 
etmişti. karacaktır. MEN'den gelip yük çıkara- dair resmi fen heyetlerinden verilmiş ınusaddak belgeler göster-

Terez, bahçe kapısın anah- DEUTSCHE LEVANTE-LINIE caktır. meğe mecburdurlar. Tashihen ilan olunur. 1-5-9-14 1914 
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(Ulusal Birlik) 

-------~~~~-------------------

Şahid ve samiinlerin bulun- kadın taşındı. O da dul, ben de 
dutu yerden çağrıldığı zaman, duldum! Hususile ikimiz de 
l'llahkeme salonunda bulunan genç idik. Bunun için bu ka-
ha)k titremekten kendilerini dını ben henüz beş yaşına 
alarnadılar: giren oğlum için yeni bir an-

Gözleri pek görmediğinden ne adetmiş idim. 
kendisini elinden tutarak ha- Ve.. Az zamanda bir-biri-
~ın huzuruna getirmek ica- mizi o kadar iyi anladık, ki 
etti. Ta maznunun yanına nihayet bir arada yatıp kalk-

geldiği halde, bir defa olsun ma~a başladık. Ve şüphesiz 
h başını çevirip te o tarafa bir gün nikah olacaktık!. Fa-
~a~ı bile. Maznun kadın da, kat evvelce çocuğa o kadar 
~r tıyatro . sahnesinde imiş şefkatle bakan bu kadın bun-

gıbi omuzlarını kaldıra, kaldı- dan sonra muameleyi değiş-
ta, hıçkırarak ağlayordu. tirmeğe başladı, Ve bir gün 

Adam, reisin emrile otur- eve döndüğüm zaman çocuğu 
~· yüzünden hissiyatını an- ağlar buldum. 
k·~ak mümkün değildi; çün- Çocuk beni görünce boy-
u henü~ yeni bir yara ve numa sarıldı ve annesının 

>'lnık izleri bu yüzü tamamen kendisini dövdüğünü ve eğer 
~hrib etmiş, gözleri de adeta bana söylerse aayaktan öl-
ör ôlınuşlu. düreceğini söylediğini de an· 

Bu ,.ç.ehre ve bu gözler, lattı. Ve anladım ki bu ka-
S&kin duruşile bıle hakimden 
adalet istemekte ve bekle
llıekt 'd· e ı ı. 

Adam biraz durduktan son
tı, söze başladı: 

- Mes'eleyi iyi anlatabil:k için biraz eski zamanlar
Dtn .başlamak. lazım ~eliyor. 

dı. Ben hır makınıstim, 
:•ha doğrusu böylece malul 
k~l~ gelmezden· evvel ·bir ma
ınıst idim. Gayet çalı~kan 

se • l' . T ' 
~nı ı hır kadın ile evlen-

l'lııftinı. 

ti .. Tam manasile nıesud idik. 
lls~s~le çocuşumuz dünyaya 

f~1~iğİ· zaman öutün dünY.a 
zırn olmuştu. Fakat bir kış 

~evcem . 
Yattı. 

grıpten hastalandı, 

,fik .. Bay reis! Bizim gibi fakir
i huduttarına dalw. yakın 
~:n muhit~erde n~zleye fazla 

Chemmıyet ve-rılmez ö'--u··-te , &a 
h;~ biraz sıcak şey içirilir, 
ın •flapadanda biraz fazlaca ye
h ek Yedirilir; liasta da.. Etra
v na . fatla masraf ve zahmet 
rı~rrnemek için hemen son 
ve es~ kadar gayret gösterir 
()'d nıhayet.. Bir gün ölü~ 
451 er! ' 

r,te bay . b . . . 
~ , reıs, .. enım sevgılı 

16 .. ctfım da boyle sürüne, 
ttine b. ·· b . h ır gun em ve çocu-

İçj lnu muhaklCak bir sefalet 
,e "de· bırakarak öldü gitti! 

8Ylar ç ı ' . 
Y<:r ... a ışmak mecburı-
h,. .. ~de .bulunan bir adamın 
.. ,tız k b , 

.fidde sıca ir ana k~cağına 
~ tle muhtaç olan bir ço-
fe,.:d~ böyle' kalması çok 

"' ır H ·ı b . \te · ususı e emı:., uzak 
ta~ından bir :~abam da 
P• ll ve mecburi olarak:a.ıı.... ,.,.em· b' s~ 
6iın ı ı: anamektebinc· ver-
"1, ve ışten döndüğüm za
h~ Yavrumu kt.tcağaara alıF:° 
O(f ve matem ocatı olan 
~~a Jfelirdim. 

td al bu surette devam 
'rkeq bulunduğum kata bir 

dm benim sevgili yavruma 
bir anne olamayacak. 

••Baylar.. Bana zevceden 
evvel kuçük oğluma bir anne 
lazımdı ve kadına kendisile 
izdivaçtan vaz geçtiğimi söy
ledim.. Bir bakire olmadığı 
için de bu kararımla kendisini 
iğfal etmiş added.lemiyeceği

mi de anlattım .. 
- Ben senden intikam ala

cağım! diyerek çıktı, gitti. 
Kendi kendime : 

- Bir intikam mı? Fakat 
bunun ıçin nasıl bir sebep bu
luyor? dedim . 

"Bundan sekiz sene sonra, 
' ben fal>rikadan çıkarken bu 

.kadın yanıma güler yüzle geldi 
ve elindeki kezzapla {Yüzünü 
göstererek) beni bu hale 
ltoydu. 

.. Görmek kudretini hemen, 
hemen kayoetmiş bulunuyo
rum. Hastahanede aylarca 
kaldıktan sonra, evime döndü
ğüm zaman, zavallı yavrum 
beni ancak sesimden tanıya
bildi: Ben kendisini hasretle 
kucaklamak üzere iken, çocu
ğum büyük bir korku ile geri 
çekildi ve: 

.. _ Babacığım .. Yüzündeki 
maskeyi çıkar, beni çok kor
kutuyorsun! Dedi. 

Ve . .! O zamandanberi onu 
sevmek istediğim zaman böyle 
söylüyor ve başını ~viriyor .. 
Ben ise, o sevimli başın sade 
saçlarını - çünkü kuvvetini 
kaybetmiş olan gözlerim onun 
altın sarısı saçlarını daha 
kolay görebiliyor - görüyor ve 
qnla.; ~ilerimi;- Ôk_ş-;yarak-
seviyorum .. 

Zavallı .malul adam, ağla
mağa ~ladi. 

"Mahkeme salonunda derin 
ve titretici bir ."Jükut hüküm 
sürüyorken. zavallı .adamın 
sade hıçkırıkları duyuluyordu{ 

Vedi Fikret 

gUreşJeri ' 
~bitler ocatı himayesind~,KüftiiTpark civarındaki Halk 
b .... 11nda- 12 Temmuz 936 Pazar günü saat on beşte 
'*Yiilt pehlivan güreşleri yaP,ılacaktır. 
Pt~~reşlere, lzmir ve havalisinin tanınmış, ünlü, yüksek 
~ ıvanlan da iştjrak edeceklerdir. Bu musabalcaları 
'it ~ gelcceklerirr istirahatlhi için lazım gelen tedbirler 

"•ııtır. 

Fiatler herkes için (25) kuruıtur. 

N · V. , Fratelli Sper-
W. F. H. Van coVapurAcen-

Der Zee tası 
& C ROY AL NEERLANDAIS 

O. KUMPANYASI 
DEUJ'SCH LEVANTE LINIE 

" TINOS ,, vapuru 7 tem· 
mu::r!da bekleniyor, 1 'l tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala-
caktır. 

.. CHIOS,, vapuru 11 tem-
· muza doğru bekleniyor, AN
VERS, BREMEN ve HAM-
BURG limanlarından yük bo-
şaltacaktır. 

"ANGORA,, · vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, 25 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 

alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMISTER,. vapuru tem-

muzun nihayetine doğru bek
leniyor, NEVYORK için yük 
alacaktır. 

DEN NOSKE MIDDEL
HASLINJE (D. S. A-S 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SARDINlA .. motörü 20 
temmuzda bekleniyor, iSKEN
DERİYE, DlEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanları için 

yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 

"VULGANUS,, vapuru 27 
Haziranda gelip yükünü tah
liyeden sonra BURGAS, VAR
NA ve KÖSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

" HERCULES ,, vapuru 29 
Haziranda gelip 4 Temmuzda 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"NORDLAND,, motörü el

yevm limanımızda olup 25 
Haziranda ROTTERDAM, 
HAMBURG BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GO-
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA V~ A limanları için yük 
alacaktır. 

"HEMLAND,, motörü 6 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELEŞ,, vapuru 3 Tem
muzda gelip 4Temmuzda PiRE, 
MALTA, MARSIL YA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 

Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binasında FRA TELLi SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

BAŞDURAK · 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz 

çeşitleri satar. 
ilaç ve tuvalet 

. . . i . ·.. . ·. . .. 

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 malları Avnıpa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• 
~----------~ lzmir Yün Mensucatı 

Türk A. Şirketinin 
~alkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Navlonlardaki ve hareket 

tarihlerindeki değişikliklerden 

acente mesuliyet kabul etmez. 
Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

.. DUROSTOR,, vapuru 9 

temmuza bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ • 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLAVA, VIY ANA ve LINZ 
için yük kabul eder. 

S. A. ROY AL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

" SZEGED .. motörü 13 
temmuıa doğru bekleniyor, 
BELGRAD , NOVISAD , 

\ 

BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektiı. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri
şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 2008 

• Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

Kiralık ev 
Göztcpede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bi'r 
ev kiralıktır. Tutmalc istiyen
ler gazetemiı idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

Doktor 
Ali Agih 

1 Satış Yerleri 

1 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 

Çocuk Hastalıkları • • 
mütehassısı 1 Mımar Kemalettın caddesinde FAHRı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 IKANDEM/R Oğlu J 
Telefon 3452 \ 

. ' ! 
• 

9.NtfA ,, 

: o1lıur , ... ~ 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

.... 

ilistin' de kanlı çarpışmalar devam 
ediyor. bir tren yoldan çıkarıldı 

Bir lngiliz müfrezesine hücum eden Araplar, bir askeri öldür
müşlerdir. 9 Arap ta ölmüş, birkaç kişi yaralanmıştır 

lstanbul 9 (Hususi) - Filistin' in her gerinde isyan hareketleri devam etmektedir. Araplar, dün Kudüs'e gel
mekte olan bir treni yoldan atmışlar, telgraf hatlarını tamir ile meşgul bir lngiliz müfrezesine hücum etmişler
dir. Vukua gelen çarpışmada 9 Arap, bir lngiliz ölmüş, iki taraftan da pek çok kimseler yaralanmıştır. 

Arap liderlerinin dün geceki toplantısında, lngiliz komiserinin neşrettiği beyannameye rağmen mücadeleye de
vam kararı verilmiştir. Araplar, Yahudi muhaceretinin durdurulmasını ve Yahudilere emvali ıagrimenkule satıl
mamasını kat'i olarak istemektedirler. ------.-....··•-+-+-
lngiltere'ni':' müdafaası Katiller meydana 

Teslihatiçin yeniden 30 milyon r .. k a r 1 I d 1 
lngiliz lirası ayrıldı , 

Londra, 9 (Radyo} - İn
giltere hükumeti; İngiltere'nin 
ulusal müdafaası için evvelce 
ayırmış olduğu tahsisattan 
başka bu sefer tekrar bir mik· 
tar para ayırmağa karar ver
miştir. 

Ulusal müdafaa komitesi, 
bu seneki teslihat için yeniden 

30 milyon İngiliz lirası istemiş 
ve hükumet, bu tahsisatı iti· 

razsız ve derhal kabul eyle
miştir. 

------------·---~·~··-·~· ... -----------Ati na' da Valiler ve kayma-
kamlar 

iyatrolar ve 
sinemalar 

Atina, 9 (Radyo} - Dahi· 
)iye nezaretinin verdiği bir 
emre göre, bundan sonra ti· 
yatrolar. saat bire kadar ve 
sinemalar da 24 de kadar açık 
bulunabileceklerdir. Gazinola
rın saat birde kapanmaları ve 
cazbandların, o vakte kadar 
tamamen faaliyetten kalkmış 
bulunmaları kat'i surette 
emrolunmuştur. 

Bir tayyare 
Ucarken ates aldı ' ~ 
Londra 9 (Radyo) - Mı-

sır' da 216 numaralı askeri 
tayyare, uçarken ateş almış 
ve içinde bulunan pilotlarla 
beraber yanarak düşmüştür. 

Amerika' da 
Sıcaktan 50 kişi öldü 

Nevyork 8 (Radyo) - Ame
rika' da sıcaklardan 24 saat 
zarfında 50 kişi ölmüştür. Şim 

• diye kadar bu derece sıcak 
görülmemiştir. Kuraklık, zer'i· 
yatta büyük zararlar yapmıştır 
Çiftçiye 70 milyon dolarlık 
bir kredi açılmaktadır. Ruzvelt 
1 milyon çiftçiye yardım edil
mesini uhdesine almıştır. 100 
bin aileye de aynca yardım 
olunacaktır. 

Avusturya 
( Baştaraf ı 7 inci sahifede) 
sinde bulunan M. Gömbüşü-
de ziyaret etmiştir. 

Avusturya başvekil muavini 
Peşte'den dönüşte Roma'ya 
gidecek ve Almanya-Avusturya 
münasebatı hakkında M. Mus· 
solini'ye malumat verecektir. 
Londra ve Paris siyasal çe· 
venleri bu seyahate ehemmi· 
yet vermekte ve son hadise
lerle alakadar görmektedirler. 

Budapeşte, 8 (Radyo) -
Avusturya başbakan muavini 
(Bareleft), buraya gelmiş ve 
başbakan general Gömbüş'ün 
sayfiyesine giderek kendisile 
konuşmuştu. 

Ankara, 9 (Hususi) - Va· 
liler ve kaymakamlar arasında 
mühim değişikler beklenmek
tedir. Bunun, hükumet ve 
parti işleri üzerin ô eki şekil
den ileri geldiği anlaşılıyot. 

Casus 
Mahkum oldu 

Berlin, 9 (Radyo) - Büyük 
mahkf!me, Almanya aleyhine 
casusluk yapmakla müttehem 
Çekoslovakya'lı (Torf} adında 
birisini müebbed küreğe mah· 
kum etmiştir. 

Boğazları . ~ 
Tahkim edeceğiz 

/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
masi da muhtemeldir. Mon
trö'deki diplomatik mehafil, 
bu hareketi hiç beğenmemek· 
tedir. Bu itibarla konferansın 
ltalya haricinde müzakerelere 
devam ile bir mukavele im
zalıyacağı anlaşılıyor. Bundan 
başka, İtalya ne derse desin, 
ne yaparsa yapsın, Türkiye 
boğazları tahkim edecektir. 
Çünkü milli emniyet ve mü
dafaasına taalluk eden bir 
iştir. 

Nitekim Yunus Nadi Cum
huriyet gazetesinde neşrettiği 
mühim bir makalede, 

- Bizi tuttuğumuz dürüst 
yoldan inhirafa mecbur etme
sinler. Tek başına kalsak 
dahi, başkalarının teferruat 
ihtilaflarından dolayı kendi 
hayati meselesini ilanihaye 
halledilmemiş olarak bıraka
maz ve bırakmıyacaktır. 

Demektedir. 
lstanbul, 9 (Hususi) - Baş

vekil general ismet lnönü, 
Montrö konferansında doğan 
son vaziyet üzerine, derhal 
general Salih'le beraber lstan· 
bul'a gelmiş ve Florya köş· 
künde Atatürk' e mülaki ol
muştur. Ayni zamanda f ngiliz 
projesinin tevlid ettiği nazik 
ve hassasiyet üzerine delegas
yonumuz hükumetten aldığı 
direktifle konferansa kat'i bir 
proje vermiştir. 

lngiliz projP.si, ne bizim, ne 
Rusya'nın ve Karadeniz dev-

Esmayı iple bogan Mahmure şehrimizde 
yakalandı. lstanbula g6nderilecek 

İstanbul' da Kasım paşada bunda, çocuklarını görmek 
Esma adında Üsküp'lü bir istediğini, derhal lstanbul'a 
kadını 700 lirasına tamaan gelmesini ve aksi takdirde ci· 
öldürmekle maznun Üsküp'lü nayetle alakası olduğunu za· 
Rifat ve Osman, bundan altı bıtaya bildireceğini yazmıştır. 
ay evvel şehrimizde yakalan· Mahmure derhal tevkif edil· 
mışlar ve İstanbul'a gönderil- miştir. Yapılan tahkikat neti-
mişlerdi. cesinde, Esma'nın Mahmure 

lstanbul Müddeiumumiliği, tarafından iple boğazı sıkıldı· 
Rifat'ın hapishanedeki vaziye· ğı ve Rifat tarafından da ba· 
tinden şüphe elmiş ve lzmir· şı taşla ezilerek dereye atıl
de bulunan karısından kendi· dığı tesbit edilmiştir. Katil 
sine gelen birkaç mektubu kadın lstanbul 'a sevkedilecek
yatağının arasında bulmuştur. tir. 
Mahmure tarafından yazılan _l_e_h_l_i_ p_r_o __ .ce-s

6
-r-f-a-. 

bu mektuplarda, kocasının T, 

kendisini ele vermemesi iste· aliyete geçti 
niyordu. f Baştaraf ı 2 inci sahifede J 

lstanbul Müddeiumuıhiliği, Talebi kabul olundu. 
vaziyeti lzmir Müddeiumumi· Netice itibarile Dunikovski 
liğine bildirmiş ve Mahinure- tecrübelerine başladı ve muay
nin tevkif edilmesini istemiş- yen bir topraktan onun ma-

tir. kinesi vasıtasile diğer herhangi 
Zabıta, dün Mahmtır.!'yi makinenin istihsal edebilece-

T epecik'teki evinde yakala- ğinden daha ziyade altın 
mağa muvaffak olmuş ve ta- çıkarılabileceğine mütehassıs-
harriyat neticesinde Rifat'tan ları ikna etti. 

gelmiş olan dört mekt•Jp ta Fakat bu işten ticari bakı-
ele geçmiştir. ma göre karlı birşey haline 

Rif at son yazdığı mektu- getirilebilecek nisbette bir 

EvvelaDantziğ 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
posta gazetesine göre, olm
piyatlardan sonra, yani son
bahara doğru Almanya'nın 
Meme], Avusturya ve Çekos
lovakya'yı zaptetmek için as
keri harekata girişmesi kor
kusu vardır. Bu takdirde Av
rupa'nın büyük bir harbe 
girişmesi muhtemel görülüyor. 

Almanya, Ren mıntakasında 
tahkimat yapmamak hakkında 
lngiliz listesinde vaki teklifi 
kabul etmemektedir. Avus· 
turya ile olan an]aşması, ltal· 
yan - Alman münasebatını da 
kuvvetlendirecektir. Orta Av· 
rupa'da siyasi vaziyet gittikçe 
gerginleşmektedir. Dantzig ha-
disesinin Alman-Leh münase
batına tesiri de bekleniyor. 

Londra, 8 iRadyo) - Lord 
Robert Sesil, Dantzig hadi-
selerinin harbe alamet oldu· 
ğunu söylemiş ve: 

- Hududlarmı değiştirmek 
ıçın Almanya'nın yapacağı 
herhangi bir silahlı teşebbüs 
bizim için tehlikelidir. 

Demiştir. 

Jetlerinin arzularına uygundur. 
Bu proje Ankara' da fena kar
şılanmıştır. Konferansın atisi 
meşkuktür. 

mahsul elde edilip edilemiye
ceği meselesi şüpheli kalı
yordu. 

Ve "Altın çıkaran,. adile 
tanınmış Lehli mühendis kat'i 
neticeler ortaya koymadığı"' 
suretile aleyhine yapılan di· 
ğer bazı ittihamlar dolayısile 
yeniden mahkum edilmişti. 

Fakat birçok tanınmış mü
tehassıslar bu adamın ihtiraı
nın bir aslı ve manası olduğu 
kanaatindedirler. 

Mussolini şimdi Dunikovs· 
kiye bütün muhtaç olduğu 
kolaylığın teminine karar ver· 
miştir. Şu şartla ki, eğer id· 
diaları faideli netice verirse 
ihtira hakları muhterie aid 
olmak üzere, ltalya bu sırrın 
inhisarını elinde bulundura· 
caktır. 

İzmir ikinci icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı evvelce 
haciz olunup bu kerre paraya 
çevrilmesine karar verilen bir 
adet radyonun açık artırması 
13/7 /936 tarihinde saat 17 de 
Yeni müzayede bedesteninde 
bilmüzayede sahlacaktır. Kıy
metin % 75 ni bulmadığı tak
dirde ikinci artırması 1417/936 
tarihinde saat 17 de ayni ma
halde yapılacağı ilan olunur. 

9 Temmuz 926,,,,,,,,,; 

Karaburunlu Hacı lbrahim ağa 
vakfı mütevelliliğinden: 
Seneliği 
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Yukarıda mevkii ve numaraları yazılı Erduha.1 oteli namile 

maruf otel ve müştemilitından o~an altında b:r katv.!hane -1t 

'dükkanı ile arkasında bir garaj teslim tarihinden itibartı1 

'31/5/937 tarihine kadar olan icarı açık artırmaya çıkarılmıştır· 
ihalesi 18/71936 cumarLesi günü saat 11 dedir. isteklilerin evksf 
müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 9 12 18 

Menemen icra dairesinden : 
Kaklıç köyünden sarı Ali ve

resesinin İzmir' de Bilal zade 
Aliye olan borcundan dolayı 
haciz edilen Menemen tapu da
iresinin 11-928 tarih ve 47 nu
marasında kayıtlı ve karye ci
varında şarkan serbest oğlu 
Ali veresesinden Sarı Aliye ge
çen tarla ve Sarı Ali ve Paki
zeden Sari Ali'ye geçen tarla 
garben Menemen caddesi şi
malen Hacı Himmet zcvcesin
den Mehmet Nuri'ye geçen 
tarla cenuben tarik ile mahdut 
41 dönüm ve gene ayni tarih 
ve 48 No. da kayıtlı şark.an 
hacı Himmet oğlu Osman ve· 
resesine kalan tarla garben 
San Ali'ye geçen tarla şima
len hacı Himmet veresesi ce
nuben Sert oğlu Ali' den Sarı 
Ali'ye geçen tarla ile mahdut 
25 dönüm ve gene 10-928 ta
rih ve 165 No. da kayıtlı şar
kan Nuriye' den veresesi ne ge· 
çen tarla garben, şimalen ço· 
ban Mustafa' dan lpekcizade 
lzzet'e ve andan San Ali'ye 
geçen tarla cenuben tarik ile 
mahdut 8 dönüm ki cem'an 
eski 7 4 dönüm yeni 68006 
metre M. M tarlaların eski be· 
her dönüm ve yeni 919 metre 
murabbaına beşer lira kıymet 
takdir ve tayin edilerek açık 

artırma suretile satılığa çıkarıl
mıştır, Artırma 12 Ağustos 936 
tarihine müsadif Çarşamba gü· 

nü saat 16 da Menemen İcra 
dairesinde yapılacaktır. Artır-
ma peşin para ile olup artır· 
maya iştirak edeceklerin kıy
meti muhammenenin % 7 bu
çuk nisbetinde pey akçesi icra 
dairesine teslim ederek Mene
men belediye münadisine 12 
Temmuz 936 tarihinde tevdi 
edilen artırma şartnamesine 
pey surmeleri ve tayin edilen 
günde Menemen icra dairesin· 
deha zır bulunmaları lazımdır. 
Aksi takdirde artırmaya işti
rakten vaz geçmiş nazarile La
kılacaktır. Tapu sicillile sabit 

olmıyan alacaklarla irtifak hakkı 
iddia edenlerin 20 &ün zarfında 
müracaatla evrakı müsbiteleri 

İzmir sicilli ti
caret memurlu
ğundan: 

lzmirde Balcılar içinde 190 
numarada demir malzemesi 
üzerine Mehmet Eminzade 
Hasan unvanı altında ticaret 
yapılmakta iken bu kerre 
(Hasan Ôzçelikay) unvanını 
almış olduğundan işbu yeni 
ticaret unvanı ticaret ka· 
nunu hükümlerine göre sicilirı 
17 40 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mührü ve f. 

T enik imzası 

ile iddialarını tesbit ettirmeleri 
aksi takdirde satış bedelinirı 
paylaşmasından hariç kalaca~· 
lardır. Tayin edilen günde gaf 
rimenkul üç defa bağırıldıktafl 
sonra en çok artıranın üzerifl' 
de bırakılacaktır. Ancak artır 
ma bedeli muhammen kıyme' 
tin % 7 5 ini bulmadığı surette 
en çok artıranın taahhüdü ba· 
ki kalmak şaı-tile artırma onbt1 
gün daha temdit edilerek 2~ 
Ağustos 936 tarihine müsadıf 
Cuma günü saat 16 da enço~ 
artıranın üzerinde bıraktlın' 
muamelesi yapılacaktır. Artır 
ma bedeli Sarı Alinin ziraBt 
bankasına ciheti kcfaletinde11 

borcunu ödemediği takdirde 
satış düşecektir. işbu gayriıtl~ç 
kulatın müterakim vergiletl 

"• ve tapu harcı ve dellaliye rıJ 
sumu ile pul bedelleri müşte• 
riye ait olup ihale edildiktel1 
sonra bedeli ihale üç gün ıa';, 
fında tediye edilmediği suret 
ihale feshedilerek kendisinderı 
evvel en çok teklifte bulun'11 

kimse almağa razı olmad1fl 
surette onbeş gün müddetle 
artırmaya konularak enço~ ,.r 
tıran üzerinde bırakılacak "'e 
iki ihale arasındaki farka h~· 
me hacet kalmaksızın memur 

ı · 

yetimizce alıcıdan tahsil o~ 
nacaktır. Fazla malumat alrn 
istiyenlerin 935-782 dosya r1~: 
marasile dairemize müracıı• 
ları ilan olunur . 


