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~ ~_us __ -:_ Japon Münasehatı l(esilivor 
------'-----

UZAK ŞARKTA HARP TEHLiKELERi 

Ruslar da bir Japon gam-
botunu batırdılar. 

Arap - Yahudi Ihtil3fı Büyüyor 

Arapların son teklifleri rededilirse 
grevlere başhyacaklarmış 

Rus-Japon münaseb;t;= kesilmek üzeredir. 
Mançuri Başvekili: ''uzak şarkta çıkacak bir 

Bu defaki isyan silahlı olacakmış. Ku
düste bir Yahudi öldürüldü. Helel mın
takasında çeteler faaliyete geçtiler 

harp, ~bütün cihanı saracaktır." Diyor. 
Kudüs (Hususi)- Bir müd

dettenberi tevakkuf devresinde 
bulunan Arap · Yahudi davası 
yeniden alevlenmiştir. Ali in· 
giliz tahkik hey' etinin, türlü 
türlü tefsirlere yol açan kara
rının bir türlü neşredilememiş 
olması, bu ihtilafın büyüme· 
sine en büyük sebeptir. 

Japonya imparatoru 
Paris 3 (Radyo)- Tokyodan larda bulunmuşlardır. 

•lınan haberlere göre, Rusların Tokyo 3 (Radyo) - Japon 
a.ançuri hukukuna riayetkar ajansına göre, Amor nehri sa
olınasım istemekte ve bunun hillerindeki Mançuri kıtaatı, 
İçin ciddi tedbirler atmağa ka- Japonya Başvekiletine bir tel-

habirini kabul ederek beyanatta 
bulunmuş ve Amor adaların· 
dan çıkan ihtilaf hakkında 
şunlara söylemiştir : 

Amor nehrinin karşılıklı sa· 
hillcrinde büyük bir hazırlık 
vardır. Tarafeyn, yekdiğerine 

hasmane bir nazarla bakıyor. 
Mançuri, Japonya için bir 

hayat, memat meselesidir, 

Ruslara gelince, onlar, Man

çuriyi Sibirya için büyük bir 
tehlike mahiyetinde görüyorlar. 

Hudutlaramız, bir talihsizlik 
Devamı 4 ncü salıijede ·-

Araplar, Filistinin ikiye tak

taksim edilmesine kat'iyen, 

nza göstermemekte ve ahali
nin ekseriyeti Yahudi olan 
şehirlerin, Yahudi idaresine 
geçmesine müsaade edemiye· 
ceklerini bildirmektedirler. Ya
hudiler ise, bu şeklin iktasadi 

Petrol buhranı ·-·-· Kumpanyalar yeni bir 
-- teklifte bulundular 

·-·-· Mülhakat ve şehirde nakıl vastaları benzin 
siz kaldı. perakende gaz da bulunamıyor 

••• 
Belediye petrol ve benzin fiat 

"•r vermiş buluumaktadır. graf çekmişler ve Rusya ile . 
lerini yeniden tesbit etti 

Son iki 
Ruslar, kanalı yıkarak Man· bir an evvel münasebatın ke-

çuri sularına geçmişlerdir. silmesini istemişlerdir. 
Bir Japon gambotu hatmi- Harbin 3 (Radyo)- Mançuri 

lbıttır. Başvekili Bay Sanksin Oyi, 
Rus tayyareleri, dün istikşaf· Maten gazetesinin hususi mu-•• ....... . 
Kontrolun bozul
tnasına imkan yok 
Fransa hariciye nazırı, dün bu hu11usta 
hariciye encümeninde izahatte bulundu 

lvon Delbos, ltalya ve Al· 
manya tarafından ademi mu
dahale komitesinin son top· 
lantısında yaptıkları teklif et· 
rafında izahat vermiştir. 

B. Delbos, kontrol sistemi-

nin asla bozulmıyacağını ln
giltere ile Fransanın bu hu
susta mütabik kaldıklarını söy
lemiştir. 

Paris, 3 (Radyo) - ispanya 
• işlerine ademi müdahale ko· 

mitesi, dün öğleden sonrada 
toplanmış ve iki saattan fazla 
müzakerede bulunmuşt~.ır. Bu 

müzakereden sonra resmi bir 
tebliğde; ltalya ve Almanya 

/oon Delbos murahhaslan tarafından der· 
p . meyan olunan teklifin, komi· 
arıa, 3 (Radyo) - Fran· tede aza bütün devletlere bil-
Parlimentosu hariciye en· ı dirildiği ve komitenin gelecek 

i, dün ötleden sonra Salı toplanacatı ilan edil· 

~ o Dlltn mittir. 

gün zarfın
da ve bil· 
hassa dün, 
benzin buh
ranı bütün 
şiddetile his· 
s e d i 1 m eğe 
b&Şla n mış:· 
tır. 

Belediye, 
elinde bulu· 
nan son ben· 
zinleri de 
dün tama· 
men satmış 

ve bu mev· 
cud, ancak 
şehirde işli
yen otobüs
lerin ihtiya
cına kifayet 
etmiştir. Bu
ca, Bornova, 
Kars ıyaka 
arasında se· Benzin satış mahalli 
ferler tamamen durmuş, Tepe- ğı büt~n tedbirlere rağmen, 

ciğe tek-tük otobüs hareket gaz buhranı da devam etmek· 
edebilmiş, Kordonda bile se- tedir. Perakende satış yapan-: 
ferler seyrekleştirilmiştir. Ben- lar ellerinde mevut gazın ki· 

zinsizlik yüzünden mülhakatı losunu 20 kuruştan aşağı ver
işliyen kamyonlarla otobüs· memekte ve fazla israr edilir· 
lerde sefer yapamamışlardır. se satmayoruzl cevabını ver
Bu yüzden sebze ve meyva mektedirler. Bu vaziyet devam 
sevkiyatı durmuş, bazı yerlere ettiği takdirde, şehirde otobüs 
yolcular bile gidememiılerdir. ve otomobillerin muattal bir 

Belediyenin almap çalafb· ( Dntunı 4 llncll llllıi/ed•) 

Geçen seneki isganda K utliis solcaklarında 
dolaşan lngiliz askeri lcamgonları 

bakımdan zararlı olacağı ka- ölümle tehdid edilmiştir 
naatinde~irler · Tetkikat için Filistine. get-

Bu ~azıyet ~arşısında Arap miş olan lngiliz meb'uslann• 
çet~lerı son gu~lerde yeniden Mister Mardi Jozens, Arap ve 
faalıyete geçmışler ve Hele) Yahudi siyasileri ile tem~ 
~ıntalc~sının şimal kısmanda da bulunmuş, Filistinin idare 
ııddetli hareketlerde bulun- şekli hakkında fikirlerini llOflıi'wilıl 
muşlardır. mnştur. En ziyade ,_.. 

Gece yaptıklan bir bu· gösterenler, Arap ileri gelea
kmda, bu mıntakadaki bütün leridir. Bunlar sık sık toplan
!elefon ve telgraf tesisatım talar yapmakta ve ne tekilde 
ımhaya teşebbüs etmişler, hat· bir hattı hareket takip edile
lan kesmişler, direkleri devir· ceğini tetkik eylemelctedır. 
mişlerdir. Bu havalideki jan· Salahiyettar mabafilde söy• 
d~r~a kuvvetleri takviye edil· lendiğine göre, ili Arap ka
mış ısede, bu gibi hadiselerin mitesi yakında son bir teklifte 
bir türlü önüne geçilememiştir. bulunacak ve eğer bu teklifte 

Dün K udüste Meçken is· reddolunursa yeniden resmea 
min~~ bir.Yahudi öldürülmüş; grevlere başhyacaklar, batta 
Abdulkadır adında bir Arapta bu defa isyan silahlı ve daha 
Yahudi teşkilatı tarafından geniş olacaktır. 

~·~·~··---~·------~~~ 

Cumhuriyetçiler 

şehrini bombaladılar ... -
iki taraf ta resmi teblitlerinde, ileri la 

rekatın devam ettitini bildiriyorlar 
Madrid 3 (Radyo) - Neşr· 

edilen resmi tebliğde, Cum

huriyetçilerin Madrid cephe

sinde bir asi taarruzunu püs-

kürttükleri ve 14 kilometre 
ilerliyerek üç kasaba zabtet· 

tikleri bildirilmektedir. 

Sevil üzerinde uçan hüku· 

met tayyareleri, şehri bombar· 

dıman etmişler ve mühim 

telefat verdirmişlerdir. 

Bilbao cephuinde Basklar 

şiddetli mukavemetlerine de· 

vam etmektedirler. Satander
dede ileri harekata devam et· 

mek isteyin ihtilalciler, atır 

zayiat vererek geri çekilmiş

lerdir. 
Salamanga, 3 (Radyo) -

Bugün, Frankonun imzasını 

taşıyan bir remi tebliğ neş· 

redilmiı ve Nuyonaliat or-



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
~ ..... ----------------------------------------------------------------------~ Anasını Ciör Haziranın 24 ncü günü 

---Kızını Al Muhakkak bir dünya harbı· 
Yazan:Sermet Muht~~ No. 2.6 _ nın Önüne nasıl gec;ildi? • 

Hıtfizeye son günlüğü na
Jip V6 mUye~sermiş. Pişirip 
kotarma ondaı key ve rahatı 
yolunda, Ayrıca, hergün alt-
mışlık tütünile Yap sigara 
k6ğıdı da önüne gelmede 
kahve kutusu, daha yarılan
madan doldurulmada; safra 
bastıracak kakulesi bile unu· 
tulmamflda. 

Artık Allahtan belasını mı 

ister bu?. 
Boğaıa bu şekilde bakış, 

vücudu böylt besleyiş neticesi 
olarak, Eda bir kat daha ge· 
lişiyor, tombullaşıyor, boy atı

yor, parladıkça parlıyor .. 
Yanakının alı yerde; bir 

kalçası inip bir kalçası bin
mede; yürüdüğü yerleri esnet
mede ... 

Demin de söyledik. Genç, 
gürbüz, civan. Beşeriyet muk
tezasını inkar edecek değiliz. 
N .! kadar kendini tutmağa 

çalışsa faydasız. 
Kanı kaynamağa başlıyor, 

puslayı şaşırmak, çileden çık
mak işten değil.. Artık kendi· 
ni zor zaptediyor; daha doğ
rusu edemiyor. 

Yakışıklı bir erkek, tığ gibi 
bir delikanlı ile karşılaştı mı, 

yüreği hop etmeğe, bakışları 
değişmeğe, ayakları sürçmeğe 

başlıyor. 
Artık kendini idareye o ka

.dar muktedir değil ki.. Benzi 
birdenbire attıktan sonra he
men ardından al çuha; göz 
akları bile kanlanmış.. Vücu· 
dunda üşür gibi bir ürperme; 
bacaklarında soğuk algınlığına 
benzer bir kesiklie .. 

Yüzünün gülümseyişinden, 

gamzelerinin belirişinden, se· 
def dişlerinin meydana çıkı· 
şıodan da haberi yok. 

Giyimine, kuşamına, süsüne, 
tuvaletine gelince, bunlar da 
olursa bu kadar olur; ötesi 
sağlıktır. Anası Çakır Ayşenin 

birkaç sene evvelki kıl pran· 
galığı, kızınınkinin yanında 
kaç para eder acaba? 

Simaca bu kadar parlak, 
endamca bu derece menendsiz, 
hal ve etvarca bu radde sıcak 
ve fıkırdak bir dilber, hangi 
erkeğin aklını başından almaz? 

Onu karşıdan gören küçük 
dilini yutuyordu. Dairelerdeki 
sakallılar, bıyıklılar, tüysüzler 
de gittikçe ateşi alıyorlar, deli 
divane oluyorlardı. 

Onnnla karşılaştığı saniye, 
giyirtiye karıştırıp belli etmi
yerek, yahut kendini kaybe
dip meydana vurarak, ciğer
gahından (Ah!.. Of! .. ) çeken· 
çekene ... 

Dillerini tutamıyarak: 
- Yanıyorum!. Kavruluyo· 

ruml. Çayır çayır tutuşuyorum!. 
Diye mırıldanan mırıldanana .. 

Herşeyi göze alarak: 
- insafın yok mu zalim?. 

Yaktın, yıktın, ocağıma incir 
diktin!. Diye sayha koparan 
koparana ... 

Eda, bunların hepsini işit· 
memezliğe geliyor, yaşlılara, 

çehre züğürtlerine, ispir kılık· 

lılara surat bile asmıyordu. 
Yalnız, hoşa gidecek yakışıklı 
bir erkek yahut güzel bir de· 
likanlı ise, dediğimiz gibi 
birdenbire al çuha kesilerek, 
vücu.du Ürpererek, gamzelerini 
belirterek, baygın bir bakışla 
plümıiyordu. 

------Doğruyu söyliyelim. Allah 
var ve yarın da ahret var. 

Eda, hiç kimse ile müna
&ebette değildi. Sırası gelmiş· 
ken onu da unutmıyalım. Köp· 
rüüstlerinde, bir sürü itin, 
çapkının arasında, arsızlıkların 
ve yüzzüslüklerin envaını yap· 
mış olduğu, tramvay varda
cılarından suratına ustura ye
mek raddelerini bulduğu za
manlarda da kimseye vücuduna 
el değdirmemişti. El alem, 
istedikleri kadar: 

Eden, Alman sefirine sordu: '' Yoksa harp mı isti
yorsunuz?~,, Alman gemileri, Hitlerin emrini bek
liyordu. Amerikada müdahaleye mecbur kalmıştı. 

- Yumurtadan sağlam!. 
- Anasının kızıl. 
- Kızoğlan kız, altı aylık 

gebe!. 
Diye dursunlar, bunların 

hepsi yalandı , iftiradı; birinin 
de aslı astarı yoktu. 

Yukarıda, sırası düştüğü 
için, iki mesele geçmiştik: 

" Huy canın altındadır,,; 

"alışmış .. udurmuştan beterdir"' 
Çakır Ayşenin beğenmedi

ğimiz kızı, bu mesellerin kof
luğunu aladan alaya meydana 
\'Urduğu halde bir de altmışını 
geçkin, gözlerinin karaları bile 
ağarmış, handise iki ayağı 

çukura gidecek olan Hafizeye 

bakalım. 

Edaya sırtını dayamış.. Yi
yeceği, içeceği, eksiği geldiği 

düşündüğü yok.. Rahatı ta· 
marn.. Cancağızı istediği za· 
man, yaşmağını örtüyor, fera
cesini giyiyor. Tariki nazcnin

den bilmem ne paşanın yalısı, 
zürefa takımından bilmem ne 
hanfendinin konağı, hamamcı 

filanca hanım, çengi falanca 
hanım.. Deyip kapı kapı do

laşıyor. 

Bazan yatsılardan sonraya 
kadar gecikiciyor. Hali her 
vakitkinden aykırı; keyfi had· 
den efzun; parmaklarında zil
leri eksik. Ağzında da ekşim

trak bir koku. 
Güya Nakibüleşraflarda mı, 

yahut bıldırki sürre eminlerin· 
de mi mide sancısı tutmuş da 
ilaç makamına yarım kadeh 
konyak vermişler. 

Halbuki mantar. Kim bilir 
hangi koltuğun sahibi bir eski 
can ciğerine uğramış; meclise 
karışıp üç beş tek çakmış .. 

Oraları bizim nemize? Ne 
hali varsa onu görsün. Horoz 
ölmüş, gözü süpr~ntülükte kal· 
mış deyip geçelim ama acu· 
zedeki şu cibillete bak. 

Yavaştan yavaşa, gene eski 
damarları ayaklanmağa başla
mıyor mu?. "Ayının kırk hika
yesi vardır, hepsi ahlat üstü· 
nedir,, hesabı, Edanın fikrini 
çelecek öğütlere girişmiyor mu? 

Eda, bir akşam yatsı sulan 
işten dönüp yanındaki anah· 
tarla evin kapısını açarak, alt 
kattaki küçük odaya girince, 
minderin üzerinde gözleri ka. 
palı şekerleme kestiren, daha 
doğrusu çakır keyifliği ağırlı

ğile pinikleyen Hafize, birden 
gözlerini açıyor; boş bulunmuş 
gibi zıplayıveriyor: 

- Vallahi, odaya kim giri· 
yor sandım biliyor musun?. 
Küçük kumruyu! .. 

Ve gözluini siize süze, de
vamda: 

- Küçük kumru kimdir, 

Geçen hafta Haziranın 24 
üncü günü dünya bir harp 
tehlikesi geçirdi. O gün saat 
birde bütün Avrupa kıt' ası 

Üzerine dehşetli bir harbın 
tehlike bulutları çökmüş görü-
lüyordu. Ancak öğleden sonra 
idi ki, bu tehlike bulutları da
ğılmıştır. Bu arada ne oldu, 
neler gelip geçti? 

L'İntransigeant gazetes_i o 
günün hadiselerini bir sinema 
filmi gibi tesbit etmiştir. Fran

sız gazetesi malumatının resmi 
kaynaklardan aldığı vesikalara 
istinat ettiğini iddia etmek su

retile vaziyeti şöyle tasvir edi
yor: 

Beri inde 
Sabahın saat dokuzunda 

Hitler ordu ve bahriyenin en 
yüksek komutanlarile konuşu
yor, Göring ile Göbelsi kabul 
ediyor. 

diyeceksin. Ayna karşıda geç 
önüne, Amma dur, daha git-
me. Kömürlüğe in; biraz kö
mürleri elle; ardından suratı-

na boynuna, kollarına sıva. 
Sonra, ağzını çarpıt çarpıta· 

bildiğin kadar, bir gözünü de 
şaşılat; aynaya öyle bak! Kız 
yüzüme acayip acayip ne ba
kıyorsun? Aklımı oynattım mı 

sanıyorsun?. Allaha şükür ak
lım, fikrim yerinde. Sen lafı
mı dinle! 

Neşesinden ağzı kulakların
da, çürük dişleri meydanda, 
aşka gelişinden oturup oturup 
kalkara, işletiyor çeneyi: 

- İstanbulda Küçük Kum
runun bir eşi daha varmıydı ki 
acaba?. Selatin şehzadelerin, 
padişah damatlarının, vekil 
vükela, vezir vüzeraların başta 
taşıdıkları bir hanım sultandı 

o.. Onun uğruna malını mül· 
künü harman eden, kaç yıllık 
karılarını boşayan, odalıklarını 

çatır çatır satan, tatlı can· 
larına bile kıyan mabeyncileri, 
hünkar yaverlerini, mirasyedi 
beyleri saymıyorum bile .. 

Eda, bu kadın sapıttı mı 

diye şaşkın .~aşkın bakarhıı, 
Hafiıe gene- sözüoii h·:-;ıniycıt· 
du: 

(Arkası vnr) 

Alman donanması ve amiralı 
Şu karar alınmış görünüyor: harp mı istiyorsunuz ? 

Almanya Londra komitesin- Bu fırtınalı mülakattan sonra 
den çekilecek, Alman filosu Ribentrop Berlini telefona ça-
Valencia önünde bir deniz ğırıyor : Doğrudan doğruya 
nümayişi yapacak. Romanın Hitlerle konuşmak istiyor. Ka-
fikri soruluyor, cevap şu: "Siz bul ediliyor. 
nasıl bereket ederseniz biz de - İngiltere görülmemiş işi-
öyle yapacağız. Evvelden her tilmemiş bir tarzda itiraz edi-
suretle mutabık bulunuyoruz." yor. Ben cevap vermiyorum. 

Fakat Alman hariciye nazırı Hitler cevap veriyor: 
Von Noraht, nasyonal sosya· Ber1inde kabine toplanacak-

tır. Fakat bu sırada Amerika 
listlerin sol cenahları tarafın- elçisinin Hitlerle konuşmak 
dan vukubulan tavsiyelere rağ- istediği bildiriliyor. Kabine 
men itida! tavsiyesinde bulunu- toplantısı tehir olunuyor: Hit-
yor. Eğer bu tarzda hareket ler Ruzveltin elçisini dinliye· 
edilecek olursa İngiltere ile cektir. 
Almanya arasının muhakkak Amerikanın müdahalesi 
surette açılacağını isbat edı- _ Hükumetimin endişele-
yor. Bununla beraber Hitler rini yüksek huzurunuza arz· 
kararında kat'i görünüyor. ederim. Birleşik Amerika çok 

Londrada teessüf eder ki Almanya Av-
Ayni saatte Londrada Al· rupada içinden çıkılmaz bir 

man büyük elçisi Yon Rbben- vaziyet ihdas ediyor. 
trop İngiliz Hariciye Nazın 
Edenin nezdine giriyor. Çeh· 
resi çatılmıştır. Memuriyet ha-
yatının en nazik bir vazifesini 
ifa etmektedir. İngiltereye Al
manyanın komiteden çekilme
sini ve kendi başına İspanyaya 
karşı bir deniz nümayişi yap
masını prensip olarak k .1bul 
ettirecektir. Bu · bahsi açar 
açmaz, umumi surette gayret 
mutedil bir tabiatte olan Eden 
ayağa kalkıyor: 

- Hayır elçi hazretleri, siz 
- Tayyareye bininiz, he-

men geliniz. 
Yarım saat sonra Alman 

elçisi tayyare ile Londradan 
Berline doğru havalanıyor. 

Par is' le 
Pariste ayni heyecan ve ha

reket. F oring Offis Kedorseğ 
ile daimi surette muhabere· 
dedir. İngilterenin Paris bü
yük elçisi Sir Eric Phipps 
mütemadiyen Yvon Delbos ile 
konuş11~or ve Fransız Hariciye 
Nazırı Ingiliz elçisine lcminat 
venyor : 

- İngiltere ne larzda hare· 
ket ederse F rarısa da ayni 
tarzda hareket edecektir.,, 
bu suretle tahammül hududu
mı gcçıyorsunuı. 1 !itler haz· 
reli rinc söykyini1. ki ııe İıı-
7ilkrr, ne Franı:::t hu tahrike 
1-·ar~ı rniisamahA ~Ösleremez.

ler. Aılık çok olu •or! Yoksa 

Nihayet hundan sonra Al-
man kabinesi toplanıyor. 

Hitler sakindir. Hiçbir şey 
söylemiyor. Yalnız dinliyor. 
Göring fikrini izah ediyor: Al-

manya geri dönemez. Sonuna 
kadar gitmesi lazımdır. 

Alman bahriyesi başkuman
danı Amiral Raeder icabeden 
planları sunuyor. Akdenizde 
Alman harp gemileri toplan· 
maktadır, Alman bahriyelile· 
rine tam hazırlık emri veril
miştir. Harekete geçmek için 
yalnız telsiz telgraf ile şifreli 
bir emir verilmesi kafidir. 

Hillcr mesuliyelini anlar bir 
vaziyette mütemadiyen düşü-
nüyor. 

Bu sırada Von Ribentrop 
geliyor. 

- İhtiyat, ihtiyat lazım. Bu 
defa İngiltere Fransa ile omuz 
omuza olduğu halde sarsılmaz 
bir kayadır ... 

Bunun üzerine Alman hari· 
ciyc nazırı vo Noraht, Lon· 
dra elçisinin söülerine müza
harat ediyor. Artık karar sa· 
ati gelmiştir: Ya bir blof, ya· 
hud anlaşma olacaktır. 

Bütün gözler Hitlere dönü
yor, Hitlrr nihayet ::;Öze baslı 

yor: 
- Biı r ,C)ll lra konıil. sinde 

kalacağız. V 11laıısiyda denı . 
mimayi~i yaı mıyacağız. Yalnız 

3 Temmu~ 1)31 ....., 
lzmir birinci icra ve iflit 

memurluğundan 36/5647 
Suphiye borcundan dolayı 

ramazan ve şürekası kollektif 
şirketinin ve şirket aıalarmdan 
izmirde birinci karantina tram·· 
vay caddesinde 305 evde hak· 
kı ve karantina türkoğlu ı;o .. 
kağında 30 sayılı evde kemal 
ve burnova caddesi kebir her 
ler sakağında 41 nolu evde. 
kasap hüseyin 1412/934 tari· 
hinden itibaren iflaslarınn' 

açılmasına ticaret asliye mah• 
kemesinin 10 şubat 934 tarih 
ve 934/ 10 nolu Hamile karar 
verilmesi üzerine keyfiyet 
20/10/936 tarihli ulusal birlik 
gazetesile ilan edilmiştir. Bu 
defa müflislerderden ölü hak· 
kının şahı h ~' 1~ında iflasın 
kaldırılmasına k rar verildiği 
ticaret mahkemesinin 29/6/937 
ve 172 sayılı tezkeresile bil· 
dirilmiş olduğundan keyfiyet 
icra iflas kanununun 166 cı 
maddesine tevfikan ilan olunur• 

İzmir Üçilncü mıntaka Tapu 
sicil muhafızlığından : 

Buca Kozağaç mevkiinde 
535 künye numaralı bir kıt'a 
tarla Beylerli Mustafa ve bira· 
deri Hafız İbrahimin uhdele· 
rinde mukayyet iken bunlar· 
dan Hafız İbrahim 326 sene· 
sinde l<endisine ait nısıf his· 
sesini müstakilen olmak üzere 
ve ifraz suretile namına tescil 
ettirmiş ve Mustafaya ait his· 
senin daha evvelden verese· 
sine intikal ettiği münderiç 
ise de münakalesi görüleme: 
diğinden esas kaydinde bak• 
kaldığı görülmüştür. 

Ancak bu kere mumaileyh 
Mustafanın varisleri mezkur 
yerin intikalini istemekte o~
duklarından 1515 numara 1 

kanuna tevfikan tahkikatı ına
halliyesi yapılacağından bU 
yer hakkında tasarruf iddia5ıl1 

·ı · (l da bulunanlar varsa tarihi ı a 
dan en nihayet on gün ıar· 
fında İzmir üçüncü mıntak' 
tapu sicil muhafızlığına veyB· 

hut tahkikat günü mahallirıde 
bulunacak Tapu memururı' 
müracaat etmeleri ilan ol~ 

Izmir ikinci hukuk mahke* 
mesinden: 

. tıl' 
lzmirde cuınaovasında o 

ran ali kızı huriye tarafıod~~ 
cumaovasında mukim abd'1 . e 
ogv lu filiskalı kerim aleyhıfl ,,. 
açtığı boş2jnma davası ond , 
da: M.K.nun 132 inci mad ~ 
si hükmüne tevfikan teblİ t 
tarihinden itibaren oihar~ 
bir ay içinde dönerek kocB 

1 
•• 

vazifelerini yapması için ket' 
sırı' me kanuni ihtaratyapılma 

·c· h k 01'" ve masan ı mu a eme ,1, 

k . "klettt 1294 kuruşun erıme yu 1• 
mesine temyiz yolu açık dl 
mak iizere kerimin gıyabı~IO'if 
19/4/937tarıhinde karar ,.er~. 
olmakla H.U.M.K. nun 111 " 

f 'k t•" dei mahsusasına tev ı an et'' 
zim kılınan ihbarname k ~ 
min elyevm ikametgahının di
huliyetine mebni mahkeme b' 
vaohanesine talik kılındığı te ~ 
liğ makamına kaim olrat' 

üzere ilan olunur. ~ 
~ J' 

ispanya sularını kontrol k~u 
•(ıtll"' 

tesinden çekilmekle 1 ıd' 
edeceğiz. Romaya bu yo 
malumat verilsin. ti-.. 

O vakit &ıılh, kurtuluY 

Londra, Paris, Vaşingl" _.:11 

müşterek teşebbiiıü beki' 
neticeyi veriyor. 
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üuiik Pİ'•angosu w. F. H. Van rekisı Limited vapur acentası 
ı ~ Der Zee t ROY :0M~~~~~~No 

3 ci keşide 11 Tem muz 193 7 dedir vapur acen ası 

Birinci sırnf mutahassl§ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoflu 

b & Co Birinci Kordon Rees binası ''TRiTON" vapuru 9 Tem· OÜyÜk İkramİye45,0001İradır • muzda gelip BURGAS, VAR-
Cilt ve Tenasül hastalı/el~, 

ve elektrik tedavisi 
izmir - Birinci beyler sokağı· DEUTSCHE L.EVANTE LtNIE Tel. 2443 NA ve KôSTENCE için yük 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ik- G. M. B. H. THE ELLERMAN LINES LTD. alacaktır. 
'amiyelerle (20,QOO ııe 10POO) liralık iki adet mü· Hamburg "OPORTO,. vapuru 10 tem· SVENSKA ORlENT LINIEN 

Elhamra sineması arkasındn 
No.: 55 

kafat vardır, "CHJOS" vapuru 2 Tem- muzda LIVERPOOL ve SWEN- .. BIRKALAND motörü 5 
Ayrıca; (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü· muzda bekleniyor. HAMBURG SEAdan gelip yük çıkaracak. Temmuzda bt-kle~mekte olup 

Telefon: 3479 

Yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu ve BREMEN limanlarından "POLO,, vapuru lO tem· ROTTERDAM, HAMBURG, 1 
ıengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe· yük çıkaracaktır. muzda LONDRA ve HULL ve GDYNIA ve ISKANDINAVYA 
kinme iniz. ANVERSten yük çıkaracak ve 1. 1 . . "k l kt 
~------------------·•-ıııilAMERICA EXPORT LINES ıman arı ıçın yu a aca ır. 

N ayni zamanda LONDRA ve ZEGLUGA POLSKA A. B 

Doktor 
Ali Agih 

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 
İtnal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
tatma faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzm.:. 

................................ , 
lzmiı~ Yün Menstıcatı 
Türk Anonim Sirk eti 

' llalkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
~ni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oi!lu 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 

Seneliği 
108 

120 

Vakfı 

Hisar 
Eşref paşa 

72 Batçı mescit 
216 Hisar 
700 Salepçi oğ. 

Mevkii 
Şekerciler 

Eşref paşa 

Gedikli so. 

Yorgancılar 

Hükumet c. 

THE EXPORT STEAMSHIP HULL için yük alacaktır. KUMPANYASI . 
CORPORATION THE GENERAL STEAM NA- "LECHISTAN,, motörü 21 

Çocuk Hastalıkbrı 

mütehassuiı "EXCHANGE,, vapuru 20 VIGATION LTD. Temmuzda beklenmekte olup 
Temmuzda bekleniyor. NEV- 11ADJUTANT,, vapuru Ha- ANVERS, GDYNIA ve DAN- İkinciBcylerSokağı No. 68 
YORK ve BALTIMOR liman- ziran sonunda gelip l..ONDRA ZIG limanları için yük ala· 1 T::fon 3452 
ları için yük kabul eder. için yük alacaktır. caktır. navlunlardaki değişildiklerinT 

" EXCUTIVE ,, vapuru 2 DEUTSHE- LEVANTE LINIE SERViCE MARITIME den acenta mesuliyet kabul 
Temmuzda bekleniyor, NEV- "DELOS,, vapuru 11 Tem· ROUMAIN 
YORK için yük alacaktır. muzda HAMBURG, BREMEN "SUÇEAVA,, vapuru 14 etmez. 

"" ve ANVERSten gelip yük çı- Temmuzda MALTA, CENO- Daha faıla tafsilat için 
AMERICAN EXPORT LINES · karacak. VA ve MARSIL YA limanları FRATELLI SPERCO vapur 
THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki dcği- için yük alacaktır. acentasına müracaat edilmesi 

CORPORATION şikliklerden mes'uliyet kabul Yolcu kabul eder. rica olunur. 
Pireden aktarması seri seferler edilmez. ilandaki hareket Telefon: 4142/422112663 

"EXCAMBION" vapuru 2 • 
Temmuzda PIREdcn BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXHORDA" vapuru 16 
Temmuzda PIREden BOS-
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limaı:ıları için yük ala-
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru ~2 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR· 
NA, KÔSTENCE, SULINA1 

GALATZ ve IBRAlL liman
larına yük alacaktır. 

SOCIETE ROYALE HONG-
ROISE DANUBE MARITIME 

• • Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufunur 1 
.. . 

HAYRE"ıN 
f:IZER 

liu•• rı·en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Belçika kralı, eski muha~iplerin is
tediklerini yapamıyacağını söyledi 

Kral: Ben ikinci Leopoldun hatalarına düşmiyeceğim 
kanun esasi hiç bir suretle bozulamaz. demiştir 

Brüksel 3 (Radyo)- Belçika Kralı Leopold, dün öğleden sonra eski muharipleri sarayında kabul etmiş ve kendilerile uzun 
müddet konuştuktan sonra fikirlerinde serbest olduklarını ve fakat, kanunu esasinin tadilinde kendisinin hiçbir şey yapamıya· 
cağını söylemiş, ikinci Leopoldun hatalarına düşmiyeceğini, memlekette nizam ve intizama karşı her Belçikalının baş eğmesi 
lazım geldiğini ilave eylemiş, eski muhariplere karşı çok iltifatkar ve takdirkar bir surette davranmıştır. 

........ ++--··-· ...... 
Paris lokantacıları fikir- Mısırda dünyanın 

]erinden vazgeçtiler en ihtiyar adamı 
·-·-· .. Mesai nazırı gece yarısına ka- Yüz kuruş ceza vermemek için 

dar uğraştı, fakat çare buldu bir kafta yolda çalıştı 
Paris, 3 (Radyo) - Lokan· çalışacaklardır. Kakire 3 (Radyo) - Mısırın 

tacılarla gazino ve bar sahip- Lokanta ve gazinolar sahip- ve belkide dünyanın en ihtiyar 
Süleyman Abdüsselam, gün· 

de sekiz saat çalışmak sure· 

tile bir hefta yollarda iş gör· 
leri, dün gece yarısın~an son~a leri, Ağustos ayının 15 ine adamı 153 yaşında Süleyman 
mesaı nazırının nezdınde b_ı~ kadar bu şekilde iş görmeği Abdüsselam, kanun hilafına 
topl.antı yapmışla.r . ve .tatı.lı olaıak Nil suyunu tasarruf müş ve cezayı ödemiştir. 

k b taahhüt etmişler ve hükumete ı·h · ·1 d'V · faalıyet etmeme ıçın yem ır etmek istediğinden yüz kurnş tıyar, gazetecı ere ver ıgı 
formul bulmuşlardır. Bu şekil söz vermişlerdir. cezaya çarpılmıştır. beyanatta: 

şudur: . . . Binaenaleyh, bugün ilan edil- Asırdide ihtiyar, bu parayı Temiz bir havada günde 
Lokantalarda çalışan pışırı- mesi mutasavver olan tatili vermek istememiş ve amelei sekiz saat çalışmak, bana ye· 

ciler, haftada beş buçuk gün faaliyet kararından vaz geçil· mükellefe meyanında yollarda ni kuvvet katmıştır. 
içinde 50 saat ve diğer müs- mış ve Paris te varatayı atlat· çalışacağını bildirmiştir. Demiştir!, 
tahdimler de haftada 56saat mıştır. _._. ....... --. .. •-------

••••• 
Dersim haf ekatı ...... 
Şeyh Riza, düşmanı 

bir kabileye iltica 
etti 

General Abdullahın güzel 
bir nutku 

İstanbul, 2 (Hususi muha· 
birimizden) - Dersim mınta
kasında askeri hraekat devam 
etmektedir. Ağır yaralı olan 
hain Şeyh Rıza, müşkül bir 
vaziyete düştüğünden düşmanı 
bulunan bir kabileye iltica et· 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 
Kıtaatımız, bugün, yarın bu 
sergerdeleri de ele geçirecek 
veya imha edecektir. 

İstanbul, 2 ( Hususi ) -
Tunceli mıntakasında hayat 
tamamen normal bir şekilde· 

dir. Daha şimdiden yol faali
yetine geçilmiştir. 

Tuncelinde açılan gaz kur
suna, pek çok kimseler de· 
vam etmektedir. Kursun açıl
ması münasebetile bir söylev 
veren umumi müfettiş general 
Abdullah: 

- Dersim ve havalisinde 

ağalar ve reisler, eski aşiret· 

lik devrinden kalma sakim 
düşüncelerini devam ettirmek, 

cahil halk üzerinde nüfuzlarını 
göstermek istiyorlar. 

Bu illet, eski devirlerde bir 
türlü tedavi edilemiyen bir 
yaraydı. Cumhuriyet idaresi, 
bu hastalığı kat'i surette ve 
kökünden tedaviye karar vtr
miştir. 

Demiştir. 

Zayi şahadetname 
Kavala idadı mektebinın 

rüşdiye kısmından aldığım şa· 
hadetnamemi kaybettim. Ye
nısını alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ede· 
rım. 

lzmir: Bayraklı Bornova 
cad. no. 34 
Hüsam ettin 

H. Muhasebe 
memurları 

Muhasebeihususiye müdür· 
luğü memurları arasında bazı 
terfih ve nakiller yapılmıştır. 
Münhal bulunan 40 lira asli 
maaşlı tahsil Başmemurluğuna 
tahakkuk müfettişi Tevfik Berk, 
onun yerine 35 lira asli ma· 
aşla varidat mümeyyizi Remzi 
ipek, onun yerine 30 lira asli 
maaşla birinci sınıf memur· 
lardan Cemal Günesen, onun 
yerine 25 lira maaşla tahsil 
müfettişi Adil Toptop, onun 
yerine 20 lira maaşla Galib 
Pekün, münhal olan Ödemiş 
Muhasebeihususiye tahakkuk 
memurluğuna merkezde çalış
mak üzere 20 lira maaşla 
3 üncü sınıf memurlardan Na
zım Culum, merkez varidat 
katibi olup malulen tekaütlü
ğünü istiyen Ahmed Topanın 
yerine 14 lira maaşla İbrahim 
Gündüz tayin ve terfih ettiril
mişlerdir. İkinci sınıf memur
lardan olub 20 lira maaşla 
kadroda müstahdem Bn. Mü-
zeyyen Günör ve Hadi Soy· 
kanerin aldıkları on yedişer 
buçuk lira maaşlarına ikişer 
buçuk lira zamla kadroda mu· 

hassas olan yirmişer lira maaşa 
terfih ettirilmeleri muvafık gö· 
rülmüştür. 

Münhal 70 lira ücretli tah-
sil memurluğuna Ahmed Acar, 

onun yerine 50 lira ücretle 
İbrahim oğlu Ali Rıza, kad
roda münhal 70 lira ücretli 
tahsil memurluğuna tahsildar 
İsmail Hakkı, onun yerine 50 
lira ücretle tebliğ memurların· 
dan Suphi, 50 lira ücretle 
cibayet memurluklarına tebliğ 
memurlarından Suphi ve Ab
dullah, 40 lira ücretli tebliğ 
memurluklarına Abdurrahman 
ve Hayri, 40 lira ücretle Ke
malpaşa muhasebeihususiye 
katipliğine Ahmed, onun ye· 
rine tebliğ memurluğuna Mus
tafa Şadi tayin ve terfih etti· 
rilmişlerdir. 

Kocakaf anın 1 Petrol buhranı 

k 
·ıı . f Baştarafı 1 inci sahi/ ede J 

atı erı bir vaziyette kalmaları muh· 

Bocada sabıkalılardan Ko
'cakafa Mebmedle arkadaşı 

Hakkıyı öldürmekle maznun 
Mustafa ve kardeşleri Mümin 
ve İlyasın muhakemelerine dün 
şehrimiz Ağırceza mahkeme· 
sinde devam edilmiştir. Ge· 
çen celsede maznunlardan 11-
yasın yaşının tesbiti için nü· 
fus kaydının, nüfus dairesin· 
den getirtilmesine karar ve· 
rilmişti. liyasın nüfus tezkeresi 

dosya meyanında mevcud de· 

ğildir. Nüfus dairesi de ilya· 
sın nüfus kaydını henüz gön· 
dermediği için kaydının arat
tırılması için tekid yazılmasına 
karar verilmiş, muhakemenin 
devamı başka bir güne bıra
kılmıştır. -.... 
Uzak şarkta harp 

tehlikeleri 
-Baştarafı 1 inci sahifede
neticesi olarak pek yenlış ve 
fena bir surette tahdit edilmiş 
bulunuyor. 

İşte, bütün ihtilaflar bundan 
çıkıyor. 

Şimdi, ülkemiz, bir harp 
sahnesi olmak tehlikesine dü
şecek mi? Bu suale müsbet 
cevap vermek, bence doğru 
olamaz. Ne bir harp olacak 
ve ne de Komünizm emtline 

nail olabilecektir. Zira Uzak 
şarkta çıkacak olan bir harp, 

temeldir. 
Diğer taraftan petrol kum· 

panyaları belediyeye yeni bir 
teklifte bulunmuşlar ve lsttan· 
bul ve Ankara fiatı üzerinden 
satış yapabileceklerini, aksi 
taktirde ise, merkezlerinden 
aldıkları emir mucibince faali· 
yete geçemiyeceklerini bildir
mişlerdır. 

Belediye encümeni, dün ge-
ce geç vakte kadar devam 
eden içtimaında, bu teklifi 
tetkik eylemiş ve eski fiatler 
üzerine birkaç kuruş zam ede
rek yeni bir satış tar;fesi 
tesbit eylemiştir. Buna göre 
gazın kilosu 13,5 kuruştan 

benzinin kilosu da azami 15 
kuruştan satılacaktır. Bu karar, 
bugün kumpanyalara bildirile
cektir. Ancak, gaz şirketlerinin 
bu fiatleri kabul edip etmiye
cekleri belli değildir. ....... 
Dikili-Ayvalık 

yolu 
Dikili-Ayvalık şosesinin on 

bir buçuk kilometrelik kısmı· 
nın inşaatı ikmal edilmiştir. 

Bu yolun 31 bin lira keşif 
bedelli ikinci kısmının inşası 
için açılan münakasa yakında 
neticelenecektir. 

bütün cihanı saracak ve insa
niyet için bir facia teşkil ey· 
li yecektir. 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden; 
27 /5/937 günlü Birlik gazetesile satışa çıkarıldığı ilan olu· 

nan gayri mekullerden bir kısmına talip çıkmadığından pazar-
lığa bırakıldığı ilan olunur. 2213 

Izmir vakıflar ~direktörlü
ğünden; 
21/6/937 günlü Birlik gazetesile kiraya verileceği ilan olu

nan akaratın bazısına talip zuhur etmediğinden 5 gün müd-
detle temdide bırakıldığı ilan olunur. 2214 

3 Temmuz937 

Köylülerin kereste ihti
yaçları temin edilecektir 

·-·-Zizaat vekaletinden gelen bir tamimde 
nerelerde ve ne suretle katiyat 
yapılabileceği bildiriliyor 

Köylülerimizin hemen hep- kat'iyata başlanılacaktır. Köy· 
sinde ev, samanlık, ahır inşa lüler ihtiyaç olarak gösterdik· 
ve ziraat aletleri imal etmek leri mikdarın dörtte bir tarife 
ve bunlara benzer bir takım bedelini vereceklerdir. Köylii 
zirai ihtiyaçları tatmin eyle· mamulatını hazırladıktan sonra 
mek için daima ağaca ve ke- verilecek nakliye tezkerelerile 
resteye ihtiyaç olduğunu ve ormandan çıkararak köyüne 
köylülerimizin bu keresteleri getirecek ve evini, ahır ve sa· 
asgari masrafla temin etmek manlığını yapacak veya tamir 
zaruretinde, yani bizzat or· ettirecektir. 
manlardan kesip hazırlıyarak B - Otedenberi kereste 
köylerine getirmek suretile yapıp bunları kendi vasıtala· 
tedarik mecburiyetinde olduk- rile iç pazarlara götürüp sat· 
lan malumdur. makla geçinen köyler halkına 

Diğer taraftan bir takım bu ihtiyçlarını temin edece~ 
köylerimiz vardır ki, bunların vüsatte orman ayrılarak kendı 
geçimleri de ormanlardan kes- aralarında küçük partiler ha· 
tikleri keresteleri kendi vası· linde artırmaya konulacaktır. 
talarile iç pazarlara getirip Fırtınadan devrilmiş ağaçlat 
satmaktır. Orman işleten ve da köylüler arasında satışa 
kereste ticareti yapan müte· çıkB.rılacaktır. Köylü alıcılar 
ahhidlere gelince, bunların Cla bunun parasını ilki peşin ol· 
kısa müddetli mukavelelerle mak üzere üç taksitte ödiye· 
devlet ormanlarından -ve tabii ceklerdir. 
rasyonel bir işletme tesisi su- C - Şimdiye kadar yapıl· 
retile· kat'iyat yapmaları İcab dığı gibi kısa müddetli mı.ı· 

eder. kaveleli serbest satışlara de· 
Bunları nazarı dikkate alan vam olunacaktır. Bütün vila· 

Ziraat Vekaleti, yeni orman yetlerin orman müdürlüklerine 
kanunile bu kanunun tatbik tamim suretile verilen bu emir, 
suretlerine dair olan nizamna· umarız ki çok yakında kereste 
me çerçevesi dahilinde hazır· sıkıntısını ortadan kat'i olarak 
ladığı bir tamimi vilayet or· kaldıracaktır. ~ 
man müdürlüğüne göndermiş -----------

Manisa icra memurluğun· 
ve köylülerin kerestelik ağaç- ;9128 

dan: Dosya No.937 .J 
ları ne suretle keseceklerini 

Abbas ustaya ( 17 5 ) lira 
ve müteahhidlerle yapılan kısa 85 kuruş borçlu Çengizad.e 
müddetli mukaveleli serbest 

mahallesinden Şerif kızı Hatı· 
satışlara eskisi gibi devam k 

cenin çarşı mahallesi par 
olunacağını bildirmiştir. caddesinde kuzey yol güneY 

Tamimin umumi hatları şun- ç. 10 No. dükkan doğu p. 
!ardır: 12 No. dükkan batı yol ile 

A - Köylüler, bu zati ih- çevrili iki cephesi demir sür· 

tiyaçlarını köy ihtiyar heyetleri me kepenkli zemini beton dö·. 
tarafından tasdik edilecek bir 
beyanname ile orman idarele· şeli kargir satılacak hissesı 
rine bildireceklerdir. Beyanna- (150) lira muhammen kıymetli 
mede bildirilen ıhtiyaçlardan dükkanın dörtte bir borçlı.ı 
mübalağalı görülmiyenler için hissesi şayian açık artırma ile 
derhal izin verilecektir. lhti· satılığa konmuş ve artırrJlll 
yacından fazla kerestelik ağaç şartnamesi divanhaneye asıllf11ş 
istiyenlerin bu istekleri en çok olup icra dairesinde asılıJl'ş 

bir ay zarfında intaç edilecektir. 10/8/937 tarihine rastlıyan Salı 
izin kağıtları toplu bir hal· günü saat 10 dan 11 e kadar 

de köy ihtiyar heyetine veri· birinci artırması yapılarak IJlll' 

k . e 
leceği gibi ala adarlar iste· hammen kıymetin ( % 75) ıf1 

dikleri takdirde mahalle ma· alıcı çıkarsa satılacak çıkmaıs;. 
halle veya grup halinde de son müşterinin peyi baki kil .. ıı 
verebileceklerdir. Bu İş için mak şartile artırma 15 gµ 
ayrılan orman, köy ihtiyar uzatılarak 26/8/ 937 tarı'hirıe 

t , heyetine teslim edilecek ve rastlıyan Persembe günü sa• 

lzmir ikinci hukuk mahke· 10 dan 11 e kadar ikinci 9r· 
mesinden: tırması yapılarak muhamıne0,, 

lzmirde oturan mebruke kıymetinin % 75 ine alıcı çık~ 
makbule tarafından kocası eş- sa satılacak çıkmazsa 228 
refpaşada ikinci sultaniye ma- numaralı kanuna tevfıkan sat~~ 
hallesinde nezaket sokakta düşecek ve borç beş sene tll. 

tavaslı yusufun evinde oturan 
demirci halil aleyhine. açtığı 

boşanma davası sonunda: ta· 
rafların yekdiğerinden boşan
malarına ve geçimsizlikte ka
bahat halilde bulunduğundan 
hüküm tarihinden itibaren ye· 
niden bir sene müddetle ev
lenememesine ve muhakeme 
masrafı olan 1344 kuruşun 
halile yükletilmesine temyiz 
yolu açık olmak üzere halilin 
gıyabında 19/4/937 tarihinde 
karar verilmiş olmakla H.U. 
M. K.nun maddei mahsusasına 
tevfikan tanzim kılınan ihbar
name halinin e1~evm ikamet
gahının meçhuliyetine mebni 
mahkeme divanhanesine talik 
kılındığı tebliğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

site bağlanacaktır. Satış peşırı 

Para iledir. Artıranların J11ı.ı· 
·s· 

hammen kıymetin ( % 7,5) rıı . 
betinde pey akçesi vermeı~r~ 
lazımdır. Vergi ve vakıf h~ 
sesi satış tutarından çıkar. "'

1 
2,5 dellaliye ve tapu bar'1 
alıcıya aittir. Bu taşıtsız J11;, 
üzerinde bir hak iddiasııı 
bulunanlar varsa 20 gün jçirı; 
de haklarını isbat eder ~. 
vesikalarile 937 /938 dosya ~~
marasile müracaat etmeleri ;, 
zımdır. Aksi halde haki 9 
tapu sicilile sabit ol madıkÇ. 
satış tutarının paylaşılmas~ 
dan istifade edemezler. e' . s 
suretle bu taşıtsız mal hıS 

11 
sını almağa istekli olanl~''ı· 
memurluğa veya belediye :,, 
talına müracaatları ilan oıuıı 

Q 
g 


