
Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
• \bont' şartlıın: Seııeli~i 700. altı :n lığı <1~0. kuruş 

He ;ıı i il.in !ar için: l\lı:ıııri f cemi) cll ıl:ınııt 
lıiirosunıı milrac:ıat edilmelidir. I 
Hususi ilanlar: idarchande karalaştırı ır 

• lJLU~AL 
- :r 

Gaf konseyi 

_Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası İzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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~ 
1 h f ·ı · - "''SON DAKİKA ltalya, 41 fır a as· 

1 Cenevre ma a 1 ı, (mon-f R. Peker keri daima a ı bu 
trö) konferansına büyük Vazifesinden lunduruyormuş 

ehemmiyet veriyor Anka~~~~f!'d~umhu- Habeşistan harbi~de sarf olunan 
riyet Halk Partisinin genel sek "h • f r• • • .J ''h • 
relerini, Atatürk vazifeden mu ımmafı fe aTı ıçzn ae mu zm-

Deleğasyonumuz başkanı dış bakanımız Tev
fik Rüştü Aras, bugün lstanbuldan hareket 
ediyor, Bulgaristan mahreç istiyecekıniş .. 

Cenevre, 15 ( Radyo ) -
Siyasal çevenler, boğazlar 
mes'elesini konuşacak olan 
(Montrö) konferansına büyük 
ehemmiyet veriyorlar. Ayni 
ınehafilin tahminine göre, 

' 

İstanbul, 14 ( Hususi ) -
Boğazlar konferansına iştirak 
edecek heyetimiz büyük elçi 
Numan Menemencioğlunun 

riyasetinde bu akşamki trenle 
hareket etmişlerdir. 

Doktor Tevfik Rüşdü Aras 
yarın (Bugün) gidecektir. 

Bulgaristan, Nöyi muahede
sinin. ~ususi maddesine göre, 
kendısıne Akdeniz' de bir 
mahreç verilmesini istiye
cekmiş. 

İstanbul, 14 (Hususi) -
Montrö boğazlar konferan
sında Türkiye'yi temsil 
edecek olan heyet Ankara
dan şehrimize gelmiştir. 

Heyete Dr. Tevfik Rüşdü 
Aras riyaset etmekte ve mu
rahhaslar büyük elçi Numan 
Rifat, genel kurmay ikinci 
(Devamı 4 üncü sahi/ede) 

affetmiştir. t r b .k l d d . l 
Şimdilik bu vazifeyi Ata- ma Ta rı a arı Urma an lŞ eyor 

türk'ün vekili olarak lnönü 
1 filen ifa edecektir. J ------·---

Dolfüs 
Heykelini kıranlar 

Hitler 'cilermiş 
Viyana 15 (Radyo)- Tirol

da lnzbruk dağında üçbin 
metre yüksekliğinde yapılmış 
olan Dolfüs heykelini kıranla
rın, Hitlerciler olduğu tahak
kuk etmiş ve bu kanaat üze
rine bazı kimseler yakalanarak 
tevkif edilmiştir. 

~~----,-------Adis-Ababa ltalyan askerleri 
lngiliz sefiri Lan. Paris, 15 (Radyo) - İyi 41 fırkadan mürekkep bir 

d , J malumat alan siyasal çeven- kuvveti, daima hazır ve ha-ra ya uönü,yor 
lerin verdikleri teminata göre, rekete amade bir halde bu· 

Adis-Ababa, 14 (Radyo) - ftalya; Avrupa'da çıkacak 
1. ·ı· 1 · · s· C 17 lundurdug" u gibi, Habeşistan ngı ız e çısı ır orc olan hadiseleri nazarı dikkate 
Haziranda buradan ayrılacak- alarak, her ihtimale karşı ha- harbında sarfettiği mühimma-
tır. Katip Sir Rober, masla- zırlanmış ve bütün askeri tın stoklarını ikmal etmek 

Yunan kapitalistleri ve 
amelenin hakkı 

H b hatgüzar olarak yerine kala- tedbirleri almış bulunuyor. için de, mühimmat fabrika-a eş caktır. ltalya erkanıharbiyei umumiye !arını geceli gündüzlü faaliyet 
----. • riyaseti, yalnız Avrupa için halinde bulundurmaktadır. 

- -----~--
Başbakan Metaksas, sermayedarların, 

Prensesi bir söy Grandi B •• k 
1 
............... k....... t 

lev verecek Sir Rober Vans U reş e 1 Oplan 
amele icin fedakarlık yapmağa mec· , Londra 15 (Radyo) - Zec

ri tedbirlerin devamını istiyen 

siyasal çevenlerin tertip ettik

leri bir toplantıya, Habeş im-

bur olduklarını söylüyor 

M. Metaksas 
na:aris, 15 (Radyo ) - Ati
~ haber veriliyor: Baş-

T okad 
ileled" · · · ıye reısıne ış-

ten el cektirildi 
Ank ' l'ok dara, 14 ( Hususi ) -

fa• a belediye reisi Musta
nın el kt 'k fed·ı e rı tesisatına sar· 1 lllek .. l bank uzcre belediye er 

asından . t"k "ğ" 
tayı d' ıs ı raz ettı ı pa· 
tiildüt·~er işlere sarf ettiği gö
llliu: Unden eli işten çektiril-•wr, 

bakan general Metaksas, dün 
ticaret ve sanayi odaları baş
kanlarile azalarını davet ede
rek uzun müddet konuşmuş 
ve refah içinde yaşıyan kapi
talistlerin, amele lehine olarak 
fedakarlık yapmak mecburi
yetinde bulundukları·nı söyle
miştir. 

--~~--....-·~~~ 

paratoru Necaşi'nin kızı pren· 

ses Çara davet edilmiştir. 

Prenses, bu toplantıda bir 

söylev verecek ve memleketi· 

nin tam istiklalini müdafaa 

edecektir. Toplantı, (Kings 

Ford) da olacaktır, 

M. Pe~en. lstanbul'da 
Verdun törenınde bır A l k l el • 

Ö l k cı aca o an enız s y ev verece ' .. . 
Paris 15 (Radyo)- Mareşal altı tunelı 

Peten, bu ayın 21 inci günü Roma 15 (Radyo) - Ga-
Verdun'da yapılacak olan yıl lata köprüsünden Üsküdara 

dönümü töreninde hazır bu- kadar denizaltından bir tünel 
lunacak ve Dö Amon mevki-
indeki kalede dikilmiş bulunan 
zafer abidesi önünde mühim 
bir söylev verecektir. --------

Rus - lngiliz 
Deniz müzakereleri 
müsaid bir şekilde 

devam ediyor 
Londra, 14 (Radyo) - İyi 

malumat alan ınahafild~ söy
lendiğine göre, Sovyet-lngiliz 
deniz müzakereleri müsaid bir 
şekilde ilerlemektedir. Yakında 
bir anlaşma yapılacağı bildi- ı 
riliyor. 

yapmak üzere Türkiye hüku

metine teklifatta bulunmuş 

olan ispanya mühendislerin

den Müsyü Erera, tünelin bü-

tün planlarını ikmal etmiştir. 

Müsyü Erera, yakında Anka
raya gidecektir. 

--,••+- ----
Muhlis Erkmen 

Istanbul' da 
İstanbul 15 (Hususi) - Zi-

Erkmen 

geldi. 1 

gide-

raat vekili Muhlis 

Ankara' dan şehrimize 

Tedavi için Avrupaya 
cektir. 

tiyer'le konuştu 

Sinyor Grandi 
Londra, 15 ( Radyo ) 

İtalya'nın bura elçisi Sinyor 
Grandi, dün, lngiltere hari
ciye nezareti müsteşarı (Sir 
Rober Vanstiyer)la uzun müd
det kouuşmuştur. Bu konuş
malara büyük önem veril
mektedir. 

•••• 
Belçika 

Kabinesi teşekül etti 
Brüksel 15 (Radyo)- M. 

Vanzeland, yeni kabineyi teş
kile muvaffak olmuştur. Yeni 
kabine, 15 azadan mürekkep
tir. Bunların dördü, parlamento 

tı c;ok mühimdi 
--------~---~------M. Titulesko diyor ki: yakın hadi

seler, küçük itilaf arasındaki 
birliği isbat edecektir 

Bükreş 15 (Radyo) - Ro-

manya Dış bakanı M. Titüles

ko, Çekoslovakya Hariciye 

Nazırı M. Krofta'ya çektiği 

cevabi bir telgrafta, küçük an

tant devletleri reislerinin Bük

reş'teki konuşmalarının büyük 

ehemmiyetini tekrar hatırlata

rak demiştir ki : 

- Küçük antant devletleri 

arasındaki birliği, yakın vakayi 

isbat edecektir. Buna dair da

ha fazla izahata lüzum gör
muyorum. 

Bükreş 15 (Radyo) - Ro
manya Dış bakanı M. Titüles-
ko, dün akşam Türkiyenin bura Hamdullah Suphi 
sefiri Hamdullah Suphi ile etmiş ve uzun miiddet görüş-
F ransız maslahatgüzarını kabul müştlir. .......... ~------
haricindedir. Harbiye Nezare-
tini general Denis kabul et
miştir . 

Kabine, ilk toplantısını ya
rın (bugün) yapacaktır. 

Brüksel 15 (Radyo)- Kral 
Leopold, Başvekil ve Nazır{arı 
kabul etmiş,, kendilerile bir 
müddet görüşmüştür. 

Edirne' de 
Şiddetli yağmurlar 

yağmış 

İstanbul, 14 ( Hususi ) 
Edirne' de şiddetli yağmurlar 
yağmıştır. F eyzandan korku
luyor. 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 15 Haziran 936 

,,. .. ,... .. -ı Filistin fevkalitde komiseri 
ıylaça k~~~oc · 1 tayyare ile Londraya gitti 

il. Cinai Romn 146 Nakili KAM/ ORAL • Bir çete Nurşems hapishanesine hücum 

Şeyh Şamil 
Hakkında yeni 

etütler 
Moskova ( T.A) - Kafkas 

folkloru toplayıcılarından meş
hur tarihçi Buhurauli, son yıl
larda, Kafkas dağlıklarında 
yaşıyanlar arasında Şeyh Şa
mil'e aid geniş ve çok kıy
metli malümat elde etmiştir. 
Bu malümat, Şamilin Çarlık 
otokrasisine karşı açtığı otuz 
yıllık mücadele tarihini baştan 
sonuna kadar kaplamakta ve 
ayni zamanda o devrin Kaf-

T olbiyak ve sarışın kadın trene ile gardiyanları ve bekçileri öldür-
atlamışlar Piyedoş 'un ta· müşler 400 mahkumu kaçırmışlardır 
kibinden kurtulmuşlardı 

Bu sırada bir şimendifer me- Herhangi bir adamın takibi 
muru acele ile geçti ve : için size muavenet etmek 

- Haydi bakalım, davra- mecburiyetinde değiliz! Herif, 
nımz, şimendifer biraz sonra sizin takibinizden kaçıp kur-
hareket ediyor. tulmuş, pekala etmiş, kaçırmı-

Diye bağırdı . yaydınız! 
Kömürcünün karısı tarafın- Piyedoş, Paris'te hafiyelerin 

dan tanılan kadın, bu sırada iyi gözle bakılmadığını bildiği 
artık biletini almış ve vagona için muhavereyi başka bir va-
çıkılacak olan yere dahi yak- diye dökerek : 

laşmış bulunuyordu. - Hafiyelerden, ben de si-
Gene bu sırada, Tolbiyak zin kadar müteneffirim. Giden 

dahi demindenberi durduğu adamı takip etmekten maksa-
yerden uzaklaşmış, salonun dım, karım içindir. 
kapısından çıkmak üzere bu· - Nasıl? Nasıl ? Karınız 
lunmuştu. (Piyedoş) bir müd- için mi? 

det kömürcünün zevcesının - Evet, O herif zevcemi 
söylediği söz ile fikrini meş- kandırıp onunla beraber ka-
gul ettiği gibi, (Tobiyak) , çıyor. Rica ederim, müsaade 
da göz önünden keçırmamağa ediniz de geçeyim. 
çafıştı idi, fakat herifin kapı- Şimendifer memuru güldü 
ya doğru ilerlediğini görünce ve sonra; 

"tekrar müteyekkiz olmağa 
başladı . Ne çare ki 
( Tolbi yak ) , elindeki 
bileti, kapıda duran istasyon 
memuruna göstererek, vagona 
binmek üzere salondan çık
mıştı. Piyedoş, hafiyenin oy
nadığı oyunu pek de anlıya
mamakla beraber, hemen 
kişeye koşmuş ve bilet iste
mişti. Bilet memuru, kişeyi 
kapatmağa çalışıyordu. Piye
doş'un acele ettiğini görünce: 

- Siz, yolunuzdan kalmağa 
mecbur edilecek bir adamsı
nız. Bir saattanberi kar
şıda dikilmiş duruyorsunuz 
da bilet almak ıçın 
son dakikayı bekliyorsunuz. 

Piyedoş, itiraz etmedi yalnız: 
- Kabahat bende değil 

Müsyül Dedi. 
istasyon memuru, hiddetli 

bir tavırla: 
- hizara lüzum yok! Ne-

reye gideceksiniz? Çabuk 
söyleyin! 

Diye bağırdı . 

Piyedoş bir saniye durdu 
ve sonra: 

- Bilemem. Yalnız benden 
evvel bilet alan Müsyü, nere

ye bilet almış ve kaçıncı mcv
kiie binmiş ise, banada ayni 

yer ve mevki için bir bilet 

verirsiniz olmaz mı? 

Kişe memuru, sert bir ba

kış fırlattıktan sonra : 
- O halde şimdi bileti alı

nız! 

Dedi ve pencereyi Piyedoşun 

yüzüne kapadı. Piycdoş, pen
cereyi vurmağa ve bilet iste
meğe başlayınca içerden bir 
ses duyuldu . 

- Rahat durur musunuz? 
Yoksa Polis çağırayım mı ? 
Piyedoş bağırıyor ve : 

- Fakat ben size ne ya-
pabilirim? 

- Kapıyı açıp arkadaşı
nızdan müsaade alabilirseniz, 
rica ederim. 

istasyon memuru, gülmekte 
devam ederek: 

- Kapı açılsada faidesi 
yoktur. Zira tren kaçıyor işte! 

Hakikaten tren hareket dü-

düğünü çalıyor ve lokomoti

fin tekerlekleri dönmeğe baş

lamış bulunuyordu. Biçare 

Piyedoş, beyninden vurulmu

şa dönmüştü. Bari biraz 

malumat almak üzere kişe 

memurundan sordu: . . 
- Rica ederim, bu tren 

nereye kadar gider? 

- Orlean 'a kadar. Fakat 

yolda, her istasyonda durur. 
Paris'in civarını dolaşan hatla 
da aktarmjlsı vardır. 

Piyedoş, onune bakarak 
çok dalgın ve müteessir bir 
halde düşünmeğe başladı. 

istasyon memuru, alaylı bir 
tavırla: 

- Zevcenizi ele geçirmek 
arzusunda iseniz, bir yol tari
fesi alalabilirsiniz. 

Dedi ve pencereyi kapadı .. 
Saatlardanberi (T olbiyak) ı 

muvaffakiyetle takibettiği hal
de, tam bir netice elde ede
ceği zaman onu avucunun 
içinden kaçıran Piyedoş, ta
rifi mümkün olmıyan bir te
essür içinde bulunuyordu. 
Adeta .meyus olmuştu. Baba 
Anri'ye ne diyecekti? Bu ha
tasını nasıl itiraf edecekti? 

Biçare adam bir hayli dü
şündükten sonra kendi ken
dine: 

- Yanılmıyorsam, (Tolbi-
yak) bilet almadan içeriye 

Kudüs'te Araplar nümayiş gapıgorlar 
Akka, ( Hususi muhabiri- ı Neden sonra askeri kuvvet 

mızın mektubu ) - Yeni ve top, tanklar gelmişse de 
müstemlekeler nazırı Mr. hiçbir iz bulamamışlardır. Dün 
"Ormsbigor,, un çok iyi ol- gece Cüneynede polis kuvvet-
duğu söyleniyor. 1926, 1929, )eri ile gene bir çete arasında 
1932 senelerinde Filistin' de bir saat süren ateşli çarpış-
bir müddet oturmuş ve Filis- madan sonra her iki taraftan 
tinin vaziyetini inceden inceye da yüzlerle ölü ve yaralı var-
tetkik etmiş. Yeni nazırın dır. 
Filistin 'in şimdiki vaziyeti Dün gece Yafa' da on kişi-
hakkında görüşmelere başla- Iik bir çete tarafından devriye 
dığı söyleniyor. Evvelki gün gezen iiç polis üzerine oniki 

Filistin fevkalade komiseri el silah ile iki bomba atıl-

Londra' dan çağrılmıştır. Ve 

gitmeden evvel Kudüs'te Al 

lslami meclisi reisi ile gö

rüştü. Londra 'dan ne için çağ

rıldığı belli değildir. Fakat 

muhakkaktır ki Filistin vazi

yet ve hadiseleri hakkında 

konuşulmak için çağrılmıştır. 
Fevkalade komiser tayyare ile 
Londra'ya hareket etmiştir. 

fllivağ gazetesi hükümet 
aleyhine yazı yazdığından hü
kümetçe üç gün kapatılmıştır. 
Bunun üzerine bütün Filistin 
gazeteleri üç günlük umumi 
grev yapmışlardır. 

Evvelki gece (Nuru şemste) 
silahlı büyük bir çete Nuru 
şems hapishanesine hücum 
etmişler. Polis ile çete ara
sında yarım saat süren de
vamlı ateş neticesinde çete po
lislere nazaran daha kalabalık ol 
duğundan polis silahlarını dur
durmağa muvaffak olmuşlar. , 
Çeteciler hapishaneye girerek 
kapıları kırmışlar ve bütün di
kenli elleri keserek hapisha
nede bulunan 400 mahpusu 
kaçırtmışlar ve kendileri de 
kaçmışlardır . 

mıştır. Bunun üzerine polis 
çetenin çok olduğunu görünce 
yere yatmışlar; Çeteciler po
lislerin öldüğünü zannederk 

kaçmışlardır. Diğer taraftan 

da bir çete evvelki gece 

Yahudi köyüne hücum etmişler 

ve evlere ateş açmışlar. Bu~ 

nun üzerine derhal çok mik
tarda askeri kuvvet gelmişse 
de çeteciler kaçmağa muvaf
fak olmuşlardır. Kaçarken 
telefon direklerini yıkmışlar, 
telleri kesmişlerdir. 

Önlerindeki Yahudi çiftli-

Sandalla 
11 bin kilometre 

katedecekler 
Kiyef'ten son günlerde Di

namo spor teşkilatına mensup 
sekiz sporcu sandalla onbir 
bin kilometrelik büyük bir 

· seyahata çıkmışlardır. 
Seyahat yolu şudur: Dniepr

Karadeniz-Azak denizi-Don
Volga-Şimali Dvina-Bcyaz de
niz-Yukarı Volga-Dniepr. 

Seyahat dört ayda tamam

lanacaktır. , ... 
r1;{2nTayyare Sinemas(31i{~n 
Bu hafta iki büyük film birden 

Daktilonun Aşkı 
"Küçük Daktilonun,, ve "Daktilo evleniyor,, filmlerinin 

sevimli yıldızı Marie Glarg'in geni bir /antazisi 

HARP 
- Ben bu trenle gitmek 

mecburiyetindeyim. Bilet ver
miyecek olursanız, müsaade 
edinizde herhangi bir vagona 
bineyim, çıkacağım yerde bi
let parası ne ise tediye ede-

yım. 

Diye söyleniyordu. 
Bu esnada kişe memuru 

pencereyi açtı ve: 
- Siz, evvelemirde çıkaca

ğınız yeri bilmiyorsunuz, fakat 
siz, polise benzer bir adam
sınız. Bizim sizinle işimiz yok! 

geçti. Arabadan inen güzel 
kadın, iki bilet almıştır. 
Acaba biri Tolbiyak için mi 
idi? Yoksa şeytan adam, Zap
tiye Nezaretinin pasosunu mu 
taşıyor? Dur, dur, şimdi aklıma 

g~ldi: Tolbiyak'ın biletini o Anna Bella, Charles Bayer ve İnkijinaf 
guzel kadın almıştır. Eğer ha- Gibi yüksek san' atkarların temsil ettikleri Klod F arcrnin şaheseri 
kikati hal. böyl~ i~e, emek~erim • Her ün; l6-19 30 Har _ 17,3021,15 
hebaya gıtmemışlır. Tolbıyak Seans saatlerı:Dak~ilonun aşkı Cum~rtesi, Pazar 
istediği yere gitsin ben de .. l · 14 t D kt"l k ·1 b ) · d" k- .. ..

1 
I gun erı e a ı onun aş ı ı e aş ar. 

şım ı omurcu er c meşgul 
oturum. Fiatlar 15 - 20 - 30 kurustur 

~ 

( Arkası var ) 

ğine girerek binlerce porta

kal ve limon ağaçlarını kır

mışlardır. Ve Rais ayından 

geçerlerken tren yolunu ha

rap etmişler ve köprüyü de 

bomba ile yıkmışlardır. Bu 

suretle tren durdurulmuş olu

yor. Her gece Akka, Hayfa 

ve Hasada bombalar atılmak
tadır. 

Kudüs'te bütün şehirlerin 

belediye reisleri toplanarak 

içtima yapmışlardır. İçtimada 

grevin verdiği neticeyi tetkik 

etmişlerdir ve grevin deva

mına karar vermişlerdir. 

Yafa' da bir Arap evine 

geceleyin bir bomba atılmış

tır. Evde bulunan bir yaşında 
çocuk ile annesi ağır surette 
yaralanmışlardır. Polis derhal 
yetişmiş ve ikisi de sıhhiye 
otomobili ile hastaneye nak
Iedilmişlerse de bir saat sonra 
çocuğu ile annesi ayni saatta 
ölmüşlerdir. 

kas dağlılarının hayatına ve Şa· 
milin verdiği bütün muhare
belerin sarih tafsilatınada ait 
bulunmaktadır . 

Toplanan bu malümat ara· 

sında en ziyade kıymeti haiz 
olanlarrı, Şeyh Şamil'in kendi 
idaresi altındaki dağlılar ara· 
sında vücude getirmek iste
diği ve birçok kısımlarında 
da muvaffak olduğu inkılapçı 
yeniliklere aid bulunanlarıdır. 
Şamil'in " Nizam ,, farından 
bazıları , miras işlerine, evlen· 
me ve boşanmağa, hükumet 
teşkilalı ve idarecilik işlerine, 
ganaimin taksimine ve buna 
mümasil sosyal sahalara taaı

liık eylemektedir. . 
Buhurauli'nin bu kıymetlı 

tetkik eseri, Sovyet ilim aka· 
demisinin Gürcistan şubesi 
terafından, şimdilik yalnız 

Gürcüce tebdil edilmektedir. 
~~~~------..... ·~·~· .... ~----~~~~ 

Fuvar yerinde paviyon 
inşaatı devam ediyor ·-·--Gazinonun temelleri yakında atılacak. 
Şarbay dün calısmaları tetkik etti ' ~ 

Busene Kültiirpark'ta kuru- bulundurulmıyacaktır. Gazi· 
lacak olan arsıulusal fuvarın nonun temelleri yakında atı· 
paviyonları inşasına devam lacaktır. Şarbay Behçet Uz, 
edilmektedir. Buseneki pavi- dün kültürparka giderek pa· 
yonlar geçen senekilere nis- viyon inşaatını ve ağaçlandır-
betle daha geniş mikyasla ma faaliyetini tetkik etmiştir. 
yapılmaktadır. Sümerbank ve Gazinonun karşısında kuru· 
fş bankası ile inhisarfar ida- lacak olan büyük havuz için 
resinin binalarının da bugün- Almanya'ya sipariş edilen 
lerde inşasına başlanacaktır. renkli fıskiye tesisatı yakın 

Sovyetler birliğinin kuracağı bir zamanda gelecektir. Vila· 

esaslı paviyon çok güzel bir yetlerimizden panayır komite· 
şekilde olacaktır. Burada arsa sine gelen mektub ve telgraf· 
satın alarak bina yaptıranlar, )arda, kendileri ıçın birer 
panayır kapandıktan sonra da pavıyon ayrılması istenmek· 
iş yapacaklar ve bina kapalı tedir. 

~~~~~--... .-.~.~~t91----~~~~ 
Karlı iş bulmuş !Dünyanın en bil" 
Tazminat almak içini yük sineması 
kendini trenden aşa- Moskova'da merkez Kültür 

ğı atıyormuş.. parkında 15. bin kişilik muaı· 
Fransa'da yeni bir, meslek zam açık hava sinemasının 

keşfedilmiştir: Demiryolu ka- yapılması bitirilmiştir. Bu si· 
zasına kurban olmak ve za

rar ziyan istemek mesleği. 

Fransız devlet demiryolları 

müfettişlerinden biri hesab 

işlerinde defterleri tetkik eder-

ken, Jozef Guesrez adında 

birinin üç muhtelif hatta ha-

şından kaza geçti diye, demir-

yolu idaresinden zarar ziyan 

istediğini tesbit ediyor. Mü
fettiş tetkiklerini derinleştir-

diği sırada, ayni adamın, 

dördüncü bir hat üzerinde 
kaza geçirdiği iddiasile yeni 
bir zarar ziyan talebinde bu
lunduğunu görüyor. Bunun 
üzerine idare işi sulh mah
kemesile değil , ceza mahke
mesilc halletmeği tercih edi-
yor. 

Jozcf Guerrcz, kaza yapmak 
için büyük bir dikkatle en el
verişli gelecek banliyö hatla
rını seçiyor ve tren, maksadı 

nemanın ekranının biiyüklüğÜ 
170 metre murabbaıdır ve 
sinema makinesinden ekraoB 

kadar olan mesafe ise t 10 

metredir. __.,, 
na uygun gelecek hızla gider· 

ken bir vaveyla kopararalc 

kendini prncreden fırlatıyor: 

muş. Ancak yuvarlanacağı ycrı 

önceden iyice bellediği içİfl• 
bu kazadan başına pek büyüle 

belalar gelmiyormuş . 
b·r 

Bir defasında kolu, ı 

başka defada bacağı kırılr11 1ş 
üçüncüsünde ise, nisbeten aı 
kazanç temin eden bir kafi 

yarığı ile kazaları geçir~ 
Bu ilk üç kazadan 23,UV" 
frank zarar ve ziyan alrnıŞ· 
Demiryolu idaresi haftalarc' 
müddet hastahanede bakılı' 
rak yediği içtiği de yanıo' 
kar kalıyormuş. 
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Sahıfe 3 (Ulusal Birlik) 

·•• Fratelli Sper(nlKAYE 
'~~...,~--~~..-~~---ili _____ _ 

Medyum, gözleri kapalı ve Genç: 
b h ld - Sayın bayan.. Affınızı enzi sap-sarı olduğu a e 

rica ederim. MaliimuaJiniz .. 
sayıklar gibi: Diye maksadını izaha baş-

Sarışın genç •• 
co Vapur Acen-

tası 
ROYALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

- Evet.. Görüyorum .. Genç (adı. Fakat bayan: 
ve güzel. Sarışın bir genç... - Oturunuz hele .. 

"HERMES,, vapuru 31 Ma- DEUTSCH LEVANTE LINE 
yısta beklenmekte olup yü-

Derken, talihine baktırmakta 
olan şişmanca, tombul ve 
beyaz, saçları altı aylık on
düleli Bayan da heyecanla ye

Diye sözünü kesti. 
Genç sözüne devama 

lıyarak: 

künü tahliyeden sonra BUR-
baş- GAS, V ARNA ve KÖSTEN

CE limanlarına hareket ede
cektir. 

rinden hopladı: 
- Sarışın... Ve güzel bir 

genç! Diye medyumun sözle
rini tekrarladı. 

- .... Bendenizi müracaata 
sevkeden sebep.. Fakat bayan 
sözünü gene kesti : 

- Biliyorum, biliyorum .. 
izaha hacet yok.. Biraz daha 

"ORESTES" vapuru 31 
Mayısta beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
6-6-936 da ANVERS, ROT-

Medyum: 
- Görüyorum.. Yıldırım 

TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMBURG limanları ıçın serbest oturunuz .. Rica ederim yük alacaktır. 

dedi · * "HERMES,, vapuru 15-6-36 
gibi bir aşk. Ne tatlı bir 
sevda!. Fakat paraca zarar .. 

Genç. ve s:rı~ın deli kanlı da gelip 20-6-936 da ANVERS, 
sözünü ancak bir saat sonra ROTTERDAM, AMSTER-

Dedi. Medyumun vazifesi 
bu sözlerle bitmiş oldu ve 

I 1 b ld DAM ve HAMBURG limanları şu surete tamam aya i i: 
için yük alacaktır. 

~ 

uyanarak Bayanın verdiği pa
r yı aldır 

• • • 
Yaşı biraz fozJa olmakla 

beraber henüz güzel olan 
bayan, "Genç, sarışın, yıldı

rım gibi bir aşk!,, Diye sa
yıklıyarak evine döndü. Zaten 
kafi derecede olan nedame
tini artırdı, asaba gevşeklik 
veren kokularla sarışın genç 
için hazırlandı ve beklemeğe 
başladı. 

Akşama kadar, büyük bir 
heyecan ve sabırsızlık içinde 
"Yıldırım gibi aşka,, "Sanşın 
piliç gibi gence,, intizar etti, 
durdu. 

Nihayet akşam, ellilik ko

cası bir günlük mesai yor
gunluğu ile üç, beş yaş daha 
k.ocamış bir şekilde gelince, 
şıddetli bir sinir nöbetine 
tutuldu ve sonra mütevekkil 
bir eda ile: 

- .. Buhranın müessesemi
zi müşkül bir vaziyete sok
muş olmasıdır. Lütfen şu fa
turanın tediyesini rica ederim. 

Evet, sarışın genç, baya
nın moda mağazasının yeni 
tahsildarı idi. 

Bayan hcman falcının sö
zünü tahhattür etti ve hiç te 
niyeti olmadığı halde fatura 
muhteviyatını vermeğe mec· 
bur kaldı. 

• 
$ * 

Genç, sarışın delikanlı, gü-
zel, tombul fakat yaşlıca ba
yanın yanından tekrar gel
mek vadile ayrılırken kendi 
kendine: 

- Arkadaşlarımın hakkı 
varmış. Zengin bayanlardan 
para almak cidden cidden 
güç bir iş imiş! Dedi. 

Vedi Fikret 

Olivier ve şü
rekası Limited 

- Falcının sözü hemen bir t 
günde çıkacak değil ya ... Bel- Vapur acen ası 
ki yarın gelecektir! Dedi. Ceı:ıdeli Han Birinci kor-

,,.*• don. Tel. 2443 
Ertesi gün, sabahleyin er- Not: Vurut tarihleri ve va-

kenden, dünkünden fazla bir purlarm isimleri üzerine deği-
tuvaJet ile hazırlandı ve mev- şikliklerden mesuliyet kabul 
ud sarışın genci beklemeğe edilmez. 
başladı. 

Saat ona doğru, hfzmetçi THE ELLERMAN LINES L TD. 
kız; " GRODNO ,, vapuru 10 

B D d. s· · b' haziranda LONDRA, HUL ve - ayan.. e ı. ızı ır .. 
Derken, bayan hemen: 

- Sarışın bir genç mi ıs-
tiyor? Diye sordu . 

- Evet bayan. 
- Hemen getiriniz !. 

ANVERS'ten gelip yük çıka-

1 racaktır ve 25 haziranda avdet 
edip LONDRA, HUL için 
yük alacaktır. 

"MARDINIAN,, vapuru 20 
haziranda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan yük çıkara
caktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"VIKINGLAND" motörü 

28-8-36 da ROTTERDAM , 
HAMBURG, BRMEN (doğru) 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

" NORDLAND ,, motörü 
15-6-36 da gelip ROTTER
DAM, HAMBURG BREMEN , 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GOTEBURG, OSLO ve IS
KANDINAVY A limanları için 
yiik alacaktır. 

" BIRKALAND ,, motörü 
29-6-936 da gelip ROTTER-

DAM, HAMBURG, BREMEN, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OS

LO ve ISKANDINAVY A li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" ALBA-JUL YA " vapuru 
7-6-36 da gelip 8-6-36 tari
hinde PiRE, MALTA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul· etmez. 
Fazla tafsilat için ikinci Kor
donda Tahmil ve Tahliye 
şirketi binası arkasında FRA
TELLI SPERCO vapur acen
tasına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

T elcfon: 2004-1005-266!. 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 

Ve... Bir dakika sonra, sa
lona 18 yaşlarında var veya 
Yok, sarışın, sevimli güzel bir 
genç pek mahcup bir halle 
girdi. 

"DRAGO" vapuru Temmuz 
iptidasında EONDRA, HUL 

ve ANVERS'tcn gelip yük 

Telef ç>n 3452 ----------.. : aşlı fakat güzel kadın yüre
gı hoplıyarak; 

çıkaracaktır. 
" LESBIAN .. vapuru 10 - Aman.. Ne kadar da 

güzeli.. Dedi. 

Zinet ve 
Bergrma 'lılar 
Zinet garajı, Bergama yol

cularına ve Bergama'ya yük 
nakled ı . 

en ere bır kolaylık 
olrnak .. 
. uzere Bergama ser-

Vısini d 

Temmuzda LIVERPOOL ve 

' SWENSEA' dan gelip yük ç!
karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFJA,, vapuru Haziranın 

sonunde HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

Sahlık motör 

• Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çfrşısı 
Numara : 34 

"SAMOS,, vapuru 10 hazi
randa beklenilmekte ve 13 
hazirana kadar HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"MANISA,, vapuru 10 ha
randa beklenmekte ve 13 ha
zirana kadar ROTTERDAM 
ve HAMBURG limanlarına 
yük alacaktır. 

"TINOS., vapuru elyevm 
limanımızda olup ANVERS, 
ve HAMBURG limanlarından 
yük boşaltıyor. 

"MACEDONIA" vapuru 22 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar ANVER S, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN için yükliyecektir. 
AMERiKAN EXPORT THE 

EXPORT STEAMSHIP 
CORPOATION 

NEVYORK 
"EXAMINE:,, vapuru 21 

haziranda beklenmekte olup 
NEVYORK için yükliyecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTO,, vapuru 10 

haziranda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ, 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD. PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecektir. 

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

SPANKELINAJEN) 
OSLO 

"SAN ANDERS,, motörü 
19 haziranda bekleniyor. IS
KENDERIYE, HYFA, DIEP
PE ve NORVÇ limanları için 
yük kabul edecektir. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarigleri ve navjun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-
şilmez.,, 

Birinci Kordon, tclefoon 
No. 2007 - 200g 

h e açmıştır. Garaj, 
ern 

t~iz~~rşıya yakın, hem de 
Göztepede tramvay caddesine 

12 beygir kuvvetinde Dizel yakın ve elektrik tesisatını /,.. 

p 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Ka pot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
calına faiktır. 

Hal apın r a ı 

Tar af ından mevsim dolayısile yeni 
cıkardığı kumaşlar: 

'Sağla 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış r • r 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhe 1 

~!.~~~~z ve:~~~v~:~!ı i 
çeşitleri salar. 1 •-•sa & • ~ • 

ı 

&H_?: 
O 11 ıu 11°" 

sn ır. Bergama'lılar bu 
rette d h 

ede ki a a çok istifade 
ce erdir 

markalı az kullanılmış bir mo- havi beş odalı kullanışlı bir • ~ / 
to .. r satılıktır. Taliplerin idare- ev kiralıktır. Tutmak istiyen- j' ~\ ..;-t - -....., 

'f.~ [ ; hanemize müracaatları ilan ler gazetemiz idare memuru _ .&ia-001 - Dr ~ · '\. 
olunur . Hüsameddine müracaatları. 

Pu•• • · ş h p Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rjen 8 8 rahatsız ve tansıyonlarıyüksek1olanlara bile Doktorlarbunutavsi eder: 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik 

Grevci Araplar, Kudüste büyük 
bi}'.8 köprüyü berhava ettiler 

lngiliz fevkalade komiseri, zırhlı otokarla arbede 
mıntakalarında tetkikat yapmağa başladı 

Kudüs 15 (Radyo)- Filistinin her tara/mda korkunç 
bir iğtişaş vardır. Grevci Araplar, büyük köprülerden 
birini bombalıyarak yıkmışlardır . . 

Yafa'da lngiliz polis komiserlerinden birinin evini 

kundaklamışlardır. 

Araplar, muhtelif yerlerde yeni arbedeler çıkarmışlar 
ve Yahudilerden bazılarını öldürdükleri gibi lngiliz po-

/islerini de yaralamışlardır . 
Filistin fevkalade komiserliğinin son bir ğemri muci 

hince bütün şimendiferler, askeri kuvvetlerin muha/azası 
allında gidip geliyorlar. 

Mısır gazeteleri, Filistin ahvali hakkmda yazdıkları 
uzun makalelerde İngiltere'nin ihti/Qli söndürmek için 
tuttuğu metotlara hücum etmektedirler. 

Araplar, Hali/iye yolunda İngiliz asker/erile çarpış
mışlar ve saat/arca devam eden muharebede, lngiliz as
kerlerinin silahlarım almağa teşe/;Jbüs eylemişlerdir. Bu 
çarpışmada her iki taraftan külliyetli miktarda ölü ve 
yaralı kaydedilmiştir. 

lngiliz fevkalade komiseri, zırhlı otokarla çarpışmala
rın vukubulduğu mıntakalarda tetkikata çıkmıştır. 

Araplar, Berseba hava/isinde lngilizlere karşı dina
mit kullanmışlardır. .......... 

Fransa'da lim_a!' am~lesi Fransa - lngiltere 
de gre~. ılan ettı birliği zarurimidir? 

Binlerce nümayişçi, ellerinde kızıl bayrak -----
lar olduğu halde sokaklarda dolaştılar Pariste çıkan (tan) gazetesinin 
Paris, 14 (Radyo) - Bazı Nis'teki büyük müesseseler d "' " ı · b • b k l 

şehirlerde binlerce amele el- hala grevcilerin elinde bulu· yaz ıgı onem l ır aş ma a e 
!erinde kızıl bayraklar olduğu nuyor. Paris 15 (Radyo) - (Tan) mesi, nazarı dikkatten uzak 
halde sokaklarda dolaşmışlar, Bordo limanı, muattal bir gazetesi; lngiltere' de selahi- kalmıyacak derecede mühim 
Marscyez ve Enternasyonal haldedir. Buradaki büyük şa- yctlar şahsiyetler arasında hadiselerdir. Bunun için, Fran-
marşlarını söylemişlerdir. Hiç rap imalathaneleri, grevcilerin başlıyan son münakaşalardan sa'nın İngiltere ile birleşmesi 
bir hadise olmadığı haber eline geçmemek için imalat- bahisle yazdığı bir başmakale ve zuhuru muhtemel tehlikeli 
veriliyor. hanelerini kapatmak mecbu- de diyor ki: hadiselerin önüne geçilmesi 

Paris, 15 (Radyo) - Fran- riyetinde kalmışlardır. "italya, son zamanlarda Al- zarureti vardır ... 
sız amelelerinin grevi, bazı (Azasyo) ·ıe (Ko s·ko) da 1 r 1 manya'ya temayül etmiş gibi (Tan) gazetesinin bu maka-
yerlerde bitmiş, diğer bazı tahmil ve tahliye ameliyesi 
Şehirlerde de daha şidetli bir görünüyor. Avusturya başba· lesi, derin akisler yapmıştır. 

durmuştur, Vapurlar, yüklü k 
şekil almıştır. anı Şuşning'in, Mussolini ile 

oldukları halde günlerden beri 
(Bil Ankur)daki fabrikalar- yapmış olduğu son temaslar-

bekliyor. 
Montro 

da çalışan ameleler, dün bü- Marsilya' da vaziyet çok la Mareşal Badoğlio'nun, Ha· 
yük bir miting yapmışlar ve B d . beşistan'dan dönerek, tekrar 

Konfrans ı 
Leon Blum'un fotogr"' aflarını fenadır. uralar a saaatte hır I 

k h 1 h b ı ~ talya ordusunun başına geç· 
ellerde gezdirmişlerdir. Bu çı an eyecan ı a er er, · 

( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
reisi general Asım, milletler 
cemiyeti nezdinde Türkiye 
daimi murahhası Necmeddin 
Sadık'tan mürekkeptir. Heyeti 
murahhasa ile beraber lktısad 

amele, yirmi beş bin kişiden amele grevini şiddetlendir· 

ibaretti. Bunlar, bugün iş tut· mekte ve umumi efkarı tedhiş 
mağa karar vermişlerdir. eylemektedit. 

Lokantalarla gazinolarda ------------
çalışanların birçoğuda bugün Dağspor- K.S.K 
işlemeğe başlıyacaklardır. l-l berabere kaldılar 

Bankalar memurlarının grev 
ilan etmemeleri için müza
kereler başlamıştır. 

Paris'teki berberlerin hepsi 
grev ilan etmişlerdir. 

Şimali Fransa'daki fabrika· 
larda çalışanların, bugünlerde 
greve nihayet vermeleri muh· 
temeldir. (Muj) vilayetindeki 
amelenin grevi, son derece 
genişlemiştir. 

Marsilya ile Liyon'da hayat 
durmuş gibidir. 

M.Eden 
Kamarada beya
natta bulunacak 
Londra, 14 ( Radyo ) -

Londra siyasal mahafili, zecri 
tedbirler mes'elesinde hüku
metin siiratle bir karar alaca
ğını tahmin ediyorlar. Söylen
diğine göre, kabine bu haf
taki toplantısında zecri 
tedbirlerin kaldırılması, Ha
beşistan'ı ılhakın tanınması ve 
milletler cemiyeti nizamname· 
sinin yeniden gözden geçiril
mesı hakkında bir karar 
verecektir. Kabinede ihtilaf 
çıktığı haberlerine kıymet 
verilmemektedir. 

Lord Eden'in 
gitmeden evvel 
sarih beyanatta 
ümid ediliyor. 

Cenevre'ye 
kamarada 

bulunacağı 

Takviyeli Manisa Dağspor 
takımı ile K. S. K. takımı 
arasında dün yapılan futbol 
maçı 1-1 beraberlikle bitmiş
tir. K. S. K. noksan bir kadro 
ile çıkmıştı. Buna mukabil 
Manisa takımında, muhtelitte 
oynıyan birkaç oyuncu vardı. 
Manisalılara Karşıyaka loka· 
linde bir öğle ziyafeti veril
miş, sporcular akşam otobüsle 
Manisa'ya dönmüşlerdir. --·· .... ··--Terbiyesizlik 

Cuma günü Denizli'den İz
mir' e gelen trende, çok çir· 
kin bir hadise olmuştur. Me
zunen lzmir' e gelen ve Deniz
li memleket hastahanesi baş 
hemşiresi olduğu anlaşılan bir 
bayan, Kızılçullu istasyonun· 
dan binen bir şahsın terbiye· 
sizce muamelesine maruz kal
mıştır. Vagonda blllunan yol
cular, bu küstah radamın mu· 
amelesini takbih etmişlerse de 
mütecaviz, terbiyesizliğine bak
mıyarak daha ileri varmak is· 
temiştir. Tren, Kemere geldi· 
ğinde, haddini bilmiyen ve 
kim olduğu anlaşılmıyan bu 
adam, acele trenden çıkmış 
ve ortadan kaybolmak sure· 
tile zabıtanın takibatından 
kurtulmuştur. 

Tavzih 
Evvelki günkü nüshamızda 

Karantina' da memurin istih
lak kooperatifi Şaşa! suyu 
acenti Abdullah'ın sattığı 
memba suyunu karıştırdığı 
yazılmıştı. Bu haber, beledi· 
yece hasıl olan bir şüphe 

üzerine yazılmış isede, bila· 
hare gene belediyece yapılan 
tahlil neticesinde, Abdullah'ın 
sattığı suyun hilesiz olduğu 
anlaşıldığından yazdıklarımızı 
tavzih ederiz. 

müşaviri olarak müşavir Sa
dullah, sıhhiye namına dok
tor Asım, dış ilşeri bakanlığı 
hukuk müşaviri Ziya, daire 
şeflerinden Mehmed, Cevad, 
Müşfik, Selami ile üç katip, 
sekiz askeri müşavir de var· 
dır. Montrö konferansına do-
kuz Türk gazetecisi de gide· 
cektir. 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 
Mezarlıkbaşında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal bi

nası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 
lira 55 kuruş bedelle müteahhidine ihale edilmişti. Müteahhidin 
taahhüdünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshedilmiş ve 
idare ile eski müteahhit tarafından vücuda getirilen imalat 
mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat müteahhit 
nam ve hesabına yaptırılmak üzere 14/6/936 tarihinden itiba
ren açık eksiltme konulmuştur. İhalesi 30/6/936 salı günü saat 
onaltıda lzmir vakıflar direktörlüğü binasında müteşekkil ko
misyon huzurunda yapılacaktır. istekliler keşif, şartname, proje, 
münakasa şartnamesi ve tesbiti delail raporunu hergün vakıf
lar idaresine müracaatla görebilirler. 

Eksiltmeye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar veya 
mühendis olmaları inşaatın her türlü kanuni idari ve fenni 
mes'uliyetlerini kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya 
mimarla bütün muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzere 
çalışmaları şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek 
için en az 30000 liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle 

bitirmiş olduğuna dair resmi fen hey' etlerinden verilmiş mu
saddak belgeler göstermesi mecburidir. Ayni zamanda mali 
teminat mektuplarını veya idare veznesine yatırdıkları nakıt 
teminat makbuzlarını ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesika
larile birlikte ihale gün ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. 15-18-23-30 

15 Haziran 926 -Sardanapol'un 
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Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

- Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 30 - -
- 5 - çare, sihirbazı bulmaktır. 

Sihirbazın planı M. Royer yeniden derin bir 
düşünceye daldı ve sonra 

üzerinde başını kaldırarak: 
M. Royer, Briikller soka- - Şimdiki halde elimizde 

ğındaki hususi dairesinde ça- iki iz var demektir. Dedi bi· 
lışıyorkcn oda hizmetçisi Al- risi Ncvyork, Paris'in neşriya· 
frd, günün birinci postasını tı. Diğeri de Berlindeki lsveç.· 
önüne koydu. lidir! Nevyork Paris gazetesi 

Masa, adeti veçhile baştan iş üzerinde tahkikat çok ko-
başa dosyalarla dolu idi. Bu lay. Fakat İsveçli şimdiki hal· 
dosyaların heman hepsi de kan de Lozanda bulunmaktadır. 
hırsızlıklarına ait idi. Bu kan Bereket ki telefon var. Şu 
hırsızlıklarile birlikte vnkitsiz halde, iki izi biranda takip 
ve tam bunak, unutganlık ha· 

1 edebileceğim demektir. 
diselerine ait dosyalar da var Ve heman telefonu eline 
idi ki zeki komisere göre her altı, Nevyork Paris gazetesi 
iki kısım dosyaların birbirile idaresini buldu ve müdürün· 
çok sıkı alaka ve münasebet· den randevu aldı. Bundan 
leri vardı . sonra da lsveçre 'de, Lozan 

Bu sırada ullımu hafiye vak· şehrinde 34 numarayı istedi. 
alan mütehassısı M. Royer Telefonu yerine asarken: 
dosyalar iizerindeki tetkikatını - Ala lsveç'li de emrim 
bir neticeye raptetmiş ve elin· altında demektir. Şimdi bir 
deki kurşun kalemle müsbet öğle yemeği yeyeoilirim! 
ve menfi neticeler cedveline Dedi ve yemek salom:na 
son işaretleri koymakta idi. geçti. 

Bugece, uyumamış sabaha Yemek salonu küçük fakat 
kadar bu neticeleri tesbit için iyi ~hazırlanmış idi. Alferd'in 
çaJışmış idi. Komiser, bu işin karısı Leontise: 
kısa bir zamanda yapılmasına - Bana iki yumurta! Dedi. 
şiddetli bir lüzum görmüştü! Alferd bana dün akşamdan 

55 yaşında olmasına rağmen biraz filato kaldığını söyledi. 
M. Royer maddi ve manevi - Evet, müsyü. 
kudretlerine tamamen sahipti, - Biraz da ondan getiri· 
çalışmak onu hiçbir suretle nız az meyval Biraz hardal! 
yormaz ve korutmazdı. Yeter! Üstünede bir naneli 

Postayı görünce; gazete- çay! 
leri bir koltuk üzerine 
koydu, mektupları da bi
rn birer ayni koltuğa 

koymağa başladı. Fakat bir 
tanesini aldı. Bu evlatlığı 

Maksimin yazmış olduğu 
mektupta idi. 

M. Royer mektubu dikkat· 
le fakat biraz acele olarak 
okudu. ikinci bir defa daha 
fazla hareket ile yavaş . yavaş 

okudu. 

Mektup müderecatı çok mü
him görünüyordu. 

N. Royer. herhangi bir 
mes'ele fizerinde kendi ken
dine konuşmak !adetinde idi. 

Mektubu okuduktan sonra 
kendi kendisine: 

- Şüphe yok. Madlen ve 
Lüsi hala bir sihirbazların 

tesirleri altında demektir. 
Sonra, bu sihirbazların tesiri 
ve kuvveti çok büyük demek 
oluyor. Çünkü arada mesafe 
ne olursa olsun iki genç kızı 
tesirleri ve nüfuzları altında 

tntmaktadırlar:l Acaba bu 
nüfuz ne kadar 
vam edecektir? 

müddet de-

Me olursa olsun bu netice 
benim için çok mühimdir. 

Komiser M. Royer kendi 
kendisine söylenmekte devam 
ederek: 

- Evet dedi. Muhakkak 

kuvvetli, en kuvvet(i bir si

hirbazlık var!. Ayni zamanda 

mukabil sihirbazlık ta vardır. 
Bir sihirbazın yaptığı büyüleri 

bozmak mümkündur. Fakat 

nasıl? Bu kudreti haiz olan 
kimseyi nerede bulmalı? 

Sihirbazların büyülerindenn 
kurtulmak için iki çare daha 
vardır. Sihirbazın nüfuz dai· 
iresinden mümkün mertebe 
uzağa gitmek. büyük bir de
niz veya dağ aşmak lazım, 

bunu yapmakta şimdi bizim 
için biraz güç. 

Üçüncü ve en mükemmel 

M. lütfen oturunuz. 
Emirleriniz hemen şimdi· ye
rine getirilecektir. 

Komiser, yemeği raha ra· 
hat yeyecek kadar vakit bul· 
du. Yemekten sonra telefon· 
dan Lozan 'den 34 numaranın 
muhavereye hazır olduğunu 
bil:irdiler. 

M. Royer: 

- Allol 34 Lozanmı; De· 

di. Burada ben M. Royerin! 

Evet, evet. Ben matmazeJ Le· 

na Kristanseni istiyorum. Ya. 

Çıkmak üzere mi?. Ne ala. 

kaderim yardım ediyor demek 

kendisini bekliyorum! 
( Arkası var ) ····---Gaf konseyinin 
kararı 

Zecri tedbirlerin şiıl 
detlendirilmesi ve 
ltalyanın sosyete

den atılmasını 
isteyorlar 

Londra 14 (A.A)- Milletler 

Cemiyetine müzaheret teşkila· 

tının Gal memleketleri konseyi 

dünkü toplantısında ltalya'ya 

karşı tatbik edilmekte olan 
zecri tedbirlerin şiddetlendi· 
rilmesini istemiş ve hükumete 
ltalya'nın Milletler Cemiyetin· 
den dışarı edilmesine iit tek· 
lifler de önayak olması tav· 
siyesinde bulunmuştur. --·· .... ···---Doktor Şaht 

Sofya'ya hare
ket etti 

Atina 15 (Hususi) - Dok· 
tor Şaht dün öğle yemeğini 
başbakan Metaksas'la birlik• 
te yemiştir. Şaht tayyare ile 
Sofya'ya hareket etmiştir. 


