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MiIIeııer cemiyetinin sela-ı 
hiyetleri az~ltılacakmış .. 

Zecri tedbirler kaldırı acaktır. Lord Eden'in 
hariciye nezaret· den çekilmesi muhtemel.. 

Londra, 15 (Radyo) İn-
giltere hükumetinin zecri ted
birlerin kalkması için faaliyete 
geçtiği artık muhakkak gi
bidir. 

Moming Post gazetesinin 
diplomatik muhabiri; lngilte
rc'nin, halya'ya karşı latbik 
edilmekte olan zecri tedbirleri 
kaldırma kararını Çarşamba 
günü vereceğini yazmakta ve 
ayrıi gün milletler cemiyetinin 
tensiki işinin de ortaya atıla
cağını ve milletler cemiyetinin 
salahiyetlerinin azaltılacağını 
haber vennekte ve bu tak
dirde Lord Eden'in hariciye 
nezareti mevkiini muhafaza 
edip edcmiyeceğini sormakta 
ve istifasını muhakkak gör

mektedir. 
Deyli Telgraf muhabiri de 

ayni mütaleada bulunmakla 
ve yalnız, Çarşambadan evvel 
bir karar alınaınıyacağını işaret 
eylemektedir. 

Londra 16 (Radyo) - Baş 
bakan Baldvin, dün sabah 
sayfiyesinden döner dönmez, -Recep Peker 
Partiye bir mektup 

gönderdi 
Aııkıır:ı 15 1 A. ) - \t:ııürk 

larafınıl:ııı parti genel ~kreı,.rli~i 
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Barut 
Deposu ateş aldı 
Sofy A cıl a, 16 (Radyo) - v-

ba ar kulübünün idaresindeki 
oI~ut deposunda bir infilak 
ki1ı· U~tur. Şimdiye kadar beş 

ytnın dan cesetleri enkaz altın-
çıkarılmıştır. 

Milletler cemiyeti binası 
dış işleri bakanı Lord Eden 'i 
kabul etmiş ve uzun müddet 
görüşmüştür. Bu görü:?meler 
esnasında, bütiin dünya dev
letlerini alakadar eden zecri 
tedbirler konuşulmuştur. Bu 
mes'dc, çarşamba günii 'ya 
rın,) İngiliz kabinesinde kat'i 
bir şekil alacaktır. 

Londra, 16 ( Radyo ) 
Avam kamarasının dünkü 
toplantısı çok heyecanlı ol
muştur. Dış bokan Lord Eden 

' uzun bir söylev vermiş ve 
lngiltere' nin dış siyasası hak
kında önümüzdeki perşembe 

gunu izahat vermeği kabul 
ettiğini beyan eylemiştir. 

~....:.---~----•ııt-•~··· ..... ,----~-
lngil ere ve Fransa mut

laka birleşmelidir 
-----~ Paris siyasal ve resmi çeven-

leri, bu fikri taşımaktadırlar 
Paris, 16 (Radyo) - Siya- sefer, Cenevre'de, çok mühim 

sal ve resmi mehafil, İngiltere mes'cleler konuşulacak ve 

ile Fransa arasında bir ittihad bilhassa siyasal vaziyette ha-

viicude getirilmesi lazımgel- kim olan meçhul bir takım 
diği kanaatindedir. Zira bu işler görii~ülecektir. 

--------~~·~··• ..... ı ...... --~---

Göbels'in nutku 

''Komşularının delilik
leri Almanya'ya si
rayet etmemiştir.,, -·-· " Ren mıntakasını silahlandırdık, 

cünkü garptan gelecek kızıl akınına 
' karşı durmamız lazımdır. ,, 

M. Göbels 

Berlin 15 (Radyo) - Havas 
Ajansından: Propagan~a. N~
zırı Dr. Göbels verdığı bır 
söylevde: 

- "Dün Ren mıntakasını ye
niden silahlandırdık. Çünkü 
garpten gelecek her türlü kızıl 
akınına karşı müdafaamızı ha
zırlaına mız fazıındı. Almanya 

çok sağlam ve kuvvetlidir 
Komşularının delilikleri Al

manya'ya bulaşmamıştır ve 

bulaşmıyacaktır da. Nasyonal 

sosyalizm Almanya' da her 

gün daha fazla kuvvet bul

maktadır. Biz nasyonal sosya

lizmi kimseye zorla kabul 
ettirmek istemeyiz. Çünkü 
nasyonal sosyalizm bir ihraç 
malı değildir. 

Alman orduları çok kuvvet
lidir ve zafer peşinde koşmak 
emelinde değildir. Ordumuz 
o kadar çok zafer kazanmıştır 
ki; bu zaferler ona daima şe

ref \'erecektir.,, Demiştir. 

- -
Atatürk lstanbuliskinin m zarın

Bugün lstanbulda da bir arbe e ol u /stanbul 16 (Hususi) -
Cumhıır reisimiz Atatürk fl •• k ,. .. -
dün akşam Ankaradan şeh- U umef, zabıtaya taarruz eden-
rimize hareket etmişlerdir. { . J ,. k . . k .. 
Büyük önderimiz bu sabah eraen yuz ışı feV zf etmiştir 
Jstanbulda bulunacaklardır ---····---lrlanda 
Milliyetperverleri

nin bir kararı 
Belfast, 16 (Radyo) - Şi

mali lrlanda milliyetperverleri, 
bir toplantı yapmışlar ve 
1921 <le kabul edilmiş olan 
lıudud ayrılığının kal dırı lına
sile şimali lrlanda'nın, cenubi 
lr)anda ile birleşmesi hu5u
sunda umumi bir karar ver
mişlerdir. --------
Katil Abdullah 
Dün tevkif edildi 
Cumaovası nahiyesinin Göl

cükler köyü civarında kısık 
mevkiindc Tütün tarlasına su 
salmak meselesinden araların-
da çıkan kavgada değirmenci 
Abdullah'ı bıçakla kalbinden 
yaralıyarak öldüren Cuınaovalı 
demirci Halil dün adliyeye 
verilmiştir. Kavga esnasında 
Halil' de bıçakla başından ya-
ralanmıştı, fakat yarası hafiftir. 
Diğer yaralı Hüseyin oğlu Ali, 
elan hastanede bulunmaktadır. 
Ali'nin yarası karnındadır. 

Halil, dün akşam müstantik
likçc isticvap edilerek tevkif 
edilmiştir. Tahkikata devam 
olunacaktır. 

••• 
Belçika 

Kabinesi ilk toplan
tısını yaptı 

-... -----·-

Belçika kralı Leopold 
griiksel 16 (Radyo) - Yeni 

kabine; dün ilk toplantısını 
yapmış ve grev mes' elesile iş
sizliği ve devletin ekonomik 
ıslahatmı tetkik eylemiştir. 

Hükumet, yalınız ağır bazı 
işlerde amelenin haftada 40 
saat iş görmesini kabul eyle-
mistir. 

M. Vanzcland, yeni kabine-
nin, musavattan aynlmıyarak 

kanunu hakim kılmağa çal;şa
cağını söylemiştir. 

Kabine, yarın (bugün) Kral 
Leopold'un başkanlığında top
lanacaktır . 

Sofga'dan 
Sofya 16 (Radyo) - Eski 

Bulgar başbakanı İstanbulis-
kinin öldürüldüğü giinün yıl 
döniimü münasebetile İstan

buliski taraftarlnn, ıüteveffa

nın mezarına giderek bir ayin 

yapmışlardır. Bu ayin esna

sında bazı mızır propaganda-

bir görünüş 
lar yapıldığı gibi siyasal söy
levler de verildiğinden zabıta 
müdahale etmiştir. lstanbulis
kinin mezarına gidenlerle za
bıta arasında bir arbede ol
muştur. Hükumet, yüz kişi 
kadar tevkif etmiştir. Bunlar 
arasında saylavlar da mevcut 
bulunmaktadır. 

~·~·~.._.i .. --~--·---
Erka n ıha rp reisleri Bük-

reşte toplandılar 
Çekoslavakya ve Yugoslavya 
erkanı harbiye reisleri mü
zakerelere bugün başlıyor 

Bükreş, 14 (Ra~yo) - ~e: 1 ten sonra meçhul asker abide-
koslo~akya .. erkanı harbıyeı sine çel~nkler koymuşlardır. 
umumıye reısı general Gleviç .... __ _ 

ile Yugoslavya erkanı habiyei 
umumiye reisi general lıiç, 
murahhas heyetlerile beraber 
buraya gelmişler ve erkanı 
harbiyei umumiye reisi Samo
noviç tarafından karşılanmış
lardır. iki devlet erkanıharbı • 
Romanya harbiye nazırı ge-
neral Angleskobi ziyaret ettik-

üzzm rekoltesi 
Komisyon bugün 

toplanacak 
Üzüm rekolteşi için Çeşme, 

Urla, Seferihisar ve Karabu
run havalisinde tetkikler yapan 
Valimiz Fazlı Güleç'in reisliği 
altındaki komisyon ile borsa. 
ticaret odası ve Türkofis şef
lerinden teşekkül eden ve Ke
malpaşa ile Manisa havalisin
deki bağ mıntakasında tetkik-
ler yapan hey'et, şehrimize 

dönmüşlerdir. Kemalpaşa ve 
Manisa havalisinde tetkikat 
yapan heyet, dün raporunu 
hazırlamıştır. Bugün Vali Fazlı 
Güleç'in başkanlığında bir 
toplantı yapılarak rekolte va-
ziyeti tespit edilecek ve bu 
rapor lktisad Vekaletine gön
derilecektir. 

Atatürk 
Çin elçisini kabul 

ettiler 

Çin elçisi G. Hogov Tsu 
Ankara, 15 (A.A) - Cum-

hur Reisi Atatürk dün Çan
kaya köşkünde Çin elçisi ge
neral Hoyov Tsu'yu sureti 
hususiyede kabul buyurmuş
lardır. 

General Hoyov T su, bu ka
bul esnasında Çin hükumeti 
başbakanı ve Çin orduları 
(Devamı 4 üncü sahifede) 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 16 Haziran 936 
---------------------------------. ..._ . __ . . 1 Bahkesirde iki eve bir-

147 - rar vermiştir. Yıldırım düşen evde-
Piyedoş, kömürcü ve karısı kilerden biri bayılmıştır 

•ı k • • Balıkesir (Hususi)- Şehri- ı kimse bulunmıyordu. Damın 
1 e tanışma ıstiyordu mize iki gündenb~ri şiddetli Üzerinden bahçeye inen yıldı-

Piyedoş, kömürcü tarafından ıyı takdir ederdi. Zaten kendi yağmurlar yağmaktadır. Dün rım evin bütün camlarını yere 
Orillak'a gidecek olan trenin şahsi muhakemesince dahi sabahleyin başlıyan yağmur, sermiştir. Diğer iki parçası da 
hareket zamanı sorulduğu hizmetkar kadın, dilsiz gibi öğleden sonra birdenbire şid· bitişiğindeki- eve, çok büyük 
zaman, istasyon memurunun çok büyük ehemmiyeti haizdi. detlenmiş, bir aralık ta doluya bi~ ?ürültü ve sarsıntı ile in-
verdiği cevabı işittiği için, Zira cinayetin karanlıkta ka· · · · f · 1. 1 d 1 mıştır · 
k .. . I k çevırmıştır. rı tane ı o an o u B .... 1t.. l d 

omtircü i e ·arısının bir saat lan noktalarını, ancak bu iki u guru u ve sarsın ı ev e 
d h . t d ~ 1 b.l h d mahsulata zarar vermiştir. yatnıakta olan hasta kadını ve a a ıs asyon a eg ene ı c- şa sı ay ınlığa çıkarabilirlerdi. 

ceklerini tesbit etti. Fakat, Binaenaleyh Piyedoş kömürcü Yağmur ve dolu ile bera- diğer birkaç kadını fena halde 
heı:.şeyden evvel avdette Tol- kadının istasyonda oda hiz- her, şehrin üç yerine ve şehir korkutmuştur. Hasta bu yüzden 
biyak'ı gene ele geçirmek is- metkarını görüp tanımış olması haricine yıldırımlar düşmüştür. bayılmıştır. 
tediği için, kişe memurunun çok iyi bir tesadüf idi. Zavallı Saat 15,30 sıralarında mü· Yıldırımın birisi bahçeye bi-
tavsiyesine riayet ederek bir adam, Tolbiyak'ı kaçırdığından selles şeklinde üç parçada ri de merdiven taşlarına düş-
yol tarifesi almağa ve bu su- dolayı duymuş olduğu teessürü inen yıldırımın bir parçası müştür. 
retle trenlerin, saat kaçta dön- ancak bu sayede tadil edebi- Hamidiye mahallesinde Arif Buraya düşen yıldırım taş 
düklerini anlıyarak ona göre lecek ve baba Anri'ye karşı karısı Refiye'nin evine isabet üzerinde koca bir oyuk hasıl 
istasyondan ayrılmamağa karar büsbütün mahcup bir vaziyete etmiştir. Bu evde bu sırada etmiştir. 

ve~~~doş, beş dakika sonra düt~ltf;:t·~·gelince,uzak bir Endüstriyei°m .... _ .. lfta·-,-,-a-r·-,-n- ma-
clinde bir yol tarifesi olduğu yere seyahat edecek hal ve 

halde eşya salonunun kapısın- kıyafette bulunmadığı cihetle ıı·yet ve satış fı·atler·ı 
dan İçeriye giriyordu. Kömürcü akşam üzeri Paris'e dönmesi 
ile karısı, bir köşede yan ya- muhakkak gibi idi. - • -· 
na oturmuşlar, birer parça Mumaileyhin, Paris ile Orle- Kanun meriyete girdi. tespit edilen fiat. 
sarmısaklı sucuk yemekte ve an arasındaki bir yerle mü- /erden faz laya mal satanlar ceza görecek 
b . · B d b d nasebeti oldu1n· anlaşılmış 
ır şışe or 0 şara ını a nö- ld d 6

"' O J Endüstriyel malların maliyet Maliyet ve satış fiatlerini 
betle içmekte idiler. o uğun an, umum r ean 

hattı üzerinde kendisinin ha- ve satış fiatlerinin kontrolu tesbit için İktisad vekaletince 
Piyedos, zevç ve zevceyi h kk d k" k 

rekatını teftiş edebilmek an- a 1 il a 1 an un resmi ce- yapılacak olan tetkikat neti-
ürkütmeksizin kendilerile mü- "d ·ı d·ı · d h 1 cak istı.kbalde mevzuu bahis rı e 1 e neşre 1 mış ve er a k l nasebet peyda etmek istiyor- . t . . . cesinde vakıf olaca lan sır arı 

olan bir keyfiyetti. Bunun merıye e gırmıştır. -
du. Çünkü kömürcü gibi B k f makbul bir sebebe müstenid için Piyedoş, şimdilik oda u anuna göre, ktısad 
(Orini) memleketi ahalisinden hizmetkarını ele geçirmeğe vekaleti, endüstri şubeleri olmaksızın ifşa eden memur-
oJan adamlar, pek ziyade ür- çalışıyor ve vagona girerken mamulatından lüzum gördük- ların bir aydan bir seneye 
kek oldukları gibi, öyle rast kadının yüzüne iyi bakmadı- Ierinin maliyet ve toptan satış 
geldikleri adamlara sır ver- ğından dolayı müteessif bulu- fiatlerini kontrol ve tesbit 
mezlerdi. Bir de zevç ve zevce nuyordu. etmeğe ve bu maksatla iş-
bir saate kadar trene binip Filhakika boyunu, etvarını letme ve idare şartlarını, umu-
gideceklerinden, kendilerile ve tuvaletini arkadan görebil- mi iktısadi vaziyetlerini ve 
gayet nazik bir mes'ele hak- miş ise de, yüzünü layikile buna dair evrak ve vesikalarını 

kadar hapislerine ve üç sene 

müddetle devlet hizmetinde 

kullanılmamalarına hükmolu-

nur. 
Bu kanunun tatbik şekli 

hakkında lktısad vekaleti bir kında nasıl muhavereye giri- görememiş olduğundan, bir tetkike salahiyetlidir. fktısad 
şilebilirdi. Bu yolda bir mu- daha kendisini görseydi bel- vekaleti, tesbit ettiği satış nizamname haıırlamaktadır. 
havereyc girişmek için vesile ki de hiç tanıyamıyacaktı. fiatlerini ilan edecektir. 
bulmakta hakikaten en mahir Piyedoş, bütün bu kusur· M l k .. 
diplomatlar bil~ aciz kala- lardan dolayı kendi kendine . em e et ıçınde istih{ak 
bilirdi. k .. t d" k'· edılecek malları vekaletçe 

ızıyor ve mu ema ıyen o-. • b. . 
Bundan b k p· d .. .. .1 · . t f d tes ıt edılmiş olan toptan 

aş a ıye oş, murcu ı e zevcesının e ra ın a 
gerek kömürcünün ve gerek dolaşmak suretile onların dik- satış fiatlerinden fazlaya satan 

sair adamların başlarına bela kat nazarlarını çekmek isti- müessese sahiplerile salahi-
getirmemek fikrile adliyeye yordu. Piyedoş, biraz son"ra yelli şahıslar, bir aydan bir 
müteallik olan işlere müda- buna muvaffak olmuştu. seneye kadar hapis ve beş 

F uvar işleri 
Günden güne 

ilerliyor 
Fuvar işleri, günden güne 

ilerlemekte ve inşaat işlerine 

germi verilmiş bulunmaktadır. 

Belediye reisi Dr. Behçet Sa-haleden mümküu mertebe Piyedoş, bir defa amele yüz liradan beşbin liraya ka-
çekindiklerini pekala bilirdi. kıyafetile Arbalet sokağına dar ağır para cezasile tecziye Iih, hergün sabahları Fuvara 
Hatta kömürcü, mahkemeye giderek kömürcü ile ğöriiş- edileceklerdir. giderek teftiş etmek~edir. 
şahid sıfatile celbedilerek müş ise de, zevç ve zevce, __ l_z_m--,.-r-m_u_h_a_s_e_b_e..;.ı_·_h_u_s_u_;_s_ı·-y-e....;..m __ ü_-
0 .. ,du"·r··ı 1 ·1· k bu defa kendisini hiç tanı-tı en ngı ız arısının 

evine ekseriya gelen adamın mamışlardı. Yalnız, zengince dür/üg-' ünden: 
Lüi olup olmadığını söylemeğc bir adamın, şefkat nazarlarile 
mahkeme reisi tarafından da- kendilerine ruütemadiyen bak- idareyi hususiye akaratından olup lzmirde eşrcfpaşa cadde-
vet edildiği zaman dahi kes- makta olduğundan gerçi mü- sinde kain 500 no.lu eski muhasebei hususiye tahsilat şubesi 
tirme bir cevap vermiyerek tahayyir olmuşlar ve fakat sui binası 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 10161936 tari-
pek iyi hatırlıyamadığını be- telakki ile tefsir olunabilecek hinden itibaren 25/6/936 tarihine kadar 15 gün müddetle 
yan etmiş ve karısı dahi hiçbir harekette bulunmamış- müzayede1e çıkarılmıştır.· Talip olanların şeraiti öğrenmek 
gerek müstantik ve gerek !ardı. üzere her gün muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine 

hk h Kömürcii, tab'an nekre bir ve pey sürmek istiyenlerinde ihale günü olan 2S/6/936 per-ma eme muvacc esinde bun-
dan fazla bir ifadede bulun- adam olup mütemadiyen iç- şembe günü saat 1 O da depozito makbuzlarile birlikte encü-
mamıştı. mekte olduğu Bordo şarabı meni vilayete müracaatları ilan olunur. 1618 

mizaca olan inhimanız bir kat 
Demin bilet alınacak yerde ... 

k daha ziyadeleştirdiğinden, ne 
ömürcünün karısı, maktul için olduğunu kendisi dahi Tei;i~nTayyare sı·nemasıTe311e5fo,n 

f ngiliz karısının oda hizmet- bilmediği halde zevcesi le be-

karını göriib tanımış olduğunu, raber kahkaha ile gülüyordu. 8 h f •k• b•• ••k f•J b• d 
adeta herkese işittirecek bir Hakikaten ounların sim-si- U 8 ta 1 1 uyu 1 m Jr en 
sesle söylemiş ise de, bu yah kesilmiş olan çehreleri D k 
hareketi. etrafta şüpheli bir arasında bem-beyaz dişlerinin a tı. lon· un Aşkı 
kimse bulunmadığından ileri parıltısı, tuhaf bir manzara teş-
gclmişti. kil e?iyor ve keyflerinin de-
Piyedoş, şimdi girişeceği mu- recesıne nazaran, zevç ve zev-

haverede kadına evvelki ifa- cenin, hemen kalkıp oynama-
dcsini daha muayyen bir su- ğa başlıyacakları hükmolunu
rette tekrar ettirmek ve hatta yordu. Kömürcü, kuvvetli ve 
zevç ve zevceden bundan fazla yakışıklı bir adam olup, zev-

"Küçük Daktilonun,, ve "Daktilo evleniyor,, filmlerinin 
sevimli yıldızı Marie Glarg'in geni bir /antazisi 

bazı malumat dahi almak ümi· cesi dahi ondan geri kalır 
dinde bulunuyordu. Çünkü, bir halde olmadığından, Pi-
cinayetin vukubulduğu gece yedoş, yekdiğerlerine uygun 
birdenbire meydandan kay- ve bahtiyar olan bu çiftten 
bolmuş olan oda hizmetkarı- sui muamele göreceğine ihti-
nm meydana çıkarılması, M. mal vermiyerek hemen yanla-
Anri için ne ka<l..ar lüzumlu rına sokuldu ve: 
birşcy olduğu"" Piyedoş pek ( Arkası var ) 

HA ·RP 
Anna Bella, Charles Bayer ve lnkijinaf 

Gibi yüksek san'atkarların temsil ettikleri Klod Faremin şaheseri 

Seans saatlerı·.Herg.ün; 16-19,30 Harp- 17,3021,15 
• Daktılonun aşkı Cumartesı, Pazar 

günleri 14 te Daktilonun aşkı ile başlar. 

Fiatlar 15 • 20 - 30 kuruştur 

Mani sa icra memurluğundan; 
Ademin rüveydeyc olan bor

cu için gölbey timarında as
malık mevkinde giin doğusu 
kiblesi yol giin batısı sadet
tin veresesi poyrası imam 
mchmet mülklerifo çevrilin ta
pu kaydında tarla iken halen 
bağ olan 9 dönümden tahvi
len 8280 metre murabbaı ve 
beher metre murabbaı 1 O ku
ruş kıymet muhamineli bağın· 
nısıf hissesi şayiası tarihi 
ilandan itibaren otuz g~n müd 
detle açık artırmaya çıkarıl
mıştır. talip olanların kıymeti 
muhammenenin % 7 buçuğu 
nisbetinde pey akçası veya 
milli bankanın teminat mek
tubu vermeleri ve artırma 
22-7-936 tarihine tesadüf eden 
çarşamba ·günü saat 16 da, 
dairede icra olunacaktır, müş
terilere ait talipler bu husu
sun daireye taallik olunan açık 
artırma şartnamesini 25-6-936 
tarihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilJi ile sabit 
olmayan ipotekli, alacaklılar 
ile diğer alacaklıların ve irti
fak hak sahiplerinin bu hak· 
larının ve bu hususta faiz ve 
masarife deir olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile 20 gün 
içinde icra dairesine bildir
meleri aksi halde hakları ta
pu sicilli ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalacaklı ve tayin 
edilen zamandan arttırma be
deli, gayri menkulun ~o 75ini 
bulmadığı takdirde en son 
artıranın teahhüdü baki kal
mak üzere artırmanın 15 gün 
daha temdit edilmek suretile 
7-8-936 tarihine tesadüf eden 
cuma günü saat 16 da gayri 
menkul en çok artırana ihale 
edilecektir. Satış peşin para 
iledir, mal bedeli alınmadan 
teslim alınmadan teslim edil
mez mal bedeli verilmez ise 
ihale kararı fcsh edilir, ve 
kendinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arze 
etmiş olduğu bedel ile alma
ğa razı olursa ona ihale edi
lir o da razı olmaz veya bu
lunmassa icra dairesince he
men 15 gün müddetle arttır
maya çıkarılır bu arttırmaya 
alakadarlara tebliğat hacet ol
mayıp yalnız ilanla iktifa olu-

Vilayet encü-
• 

menı 

Vilayet encümeni, yarın 

toplanacak ve vilayete aid 
muhtelif işleri miizakcrc ederek 
karara bağlıyacaktır. 

Zayi 
İzmir mülğa Hilal idadisin· 

den 335 senesinde almış ol· 
duğum bir kıt'a şahadetname-

yi ·kaybettim. Yenisini alaca

ğımdan eskisinin hükmii 

yoktur. 
lzmir' de Karşıyaka' da Salih 

paşa caddesinde 61 numara

da Cemil Akyüz oğlu 
Ferhad Akyiiz 

lzmir Sulh Hukuk mahke

mesinden: 
lzmir' de Fatih mahallesinde 

müezzin . sokağında 41/12 No· 

lu ev izaleyi şuyu suretile sa

tıİığa çıkarılmış ve hissedar

lardan Yahya oğlu ismailin 

ikametgahı meçhul kalmış ve 

satış günü olarak 4 temmuz 

936 cumartesi günü saat 1 1 

tayin ve gazete ile ayrıca ilin 
edilmiş olduğundan ve mah· 
keme divanhanesinde talik kı
lındığından keyfiyet tebliğ 
makamına kaim . olmak üzere 

ilan olunur. ,l _________ I, 
Zinet ve 
Bergama 'lılar 
Zinet garaiı, Bergama yol

cularına ve Bergama' ya yÜk 

nakledenlere bir kolaylık 
olmak üzere Bergama ser

visini ae açmıştır. Garaj, 

hem çarşıya yakın, hem de 
temizdir. Bergama'lılar bu 

snretle daha çok istifade 

edeceklerdir. 

--·-~~I' n:':k en çok artırana ihale 
edilerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 
zararlardan mes'ul olduğu Vt' 

tapu harcının belediye ve va· 
kıf icarının ve yüzde iki bu· 
çuk dellaliyenin müşteriye ait 

olduğu ilan olunur. 

f zmir milli emlak müdürlüğünden: 
Satış 

Sıra no. 

77,38 
305 İkinci kordon mesudiye 8 taj 516 no.lu 77-38 

metre m. arsa 
313 Abdullah ef. mahallesi çoraklı kapu kepekli 

s. 16 eski 14 taj no.lu 69, 7 5 metre murab
baı arsanın 314 hissesi 

314 Karşıyaka osmanzade inkişaf s.7eski 11,28,37 
taj no.dan müfrez 3 taj no.lu 225,50 metre 

murabbaı arsa 
315 Karşıyaka osmadzadc inkişaf s. 2/1 taj no.lu 

272,50 metre m. arsa 
316 Karşıyaka 

" ,, ,, 7 taj no.lu 
159 metre m. arsa 

318 ., ti ,, ,, 5 taj no.lu 

Lira Kuruş 

105 00 

105 00 

78 95 

122 62 

63 60 

229,50 mere m. arsa 91 80 
319 

" " .. ,, 7 eski 11.28.37 
taj no.dan miifrez 181,50 metre murabbaı arsa 72 60 

320 Karşıyaka osmanzade inkişaf s. ada 103 par-
sel 37,270,50 metre murabbaı arsa 81 15 

346 Bayraklı menemen caddesi 75 numara tajlı 
dıvarlı arsadan müfrez sahil caddesinde 18 
no. tajlı dıvarlı 435,08 metre murabbaı arsa 261 04 

349 Bayralı karannfil s. 4 taj no. dıvarlı 59,52 
metre m. arsa ·14 80 

350 Bayraklı bornova c. 5311 eski 55 taj no.lu 
532,35 metre m. arsa 133 08 

340 Üçüncü karatş halil rifat paşa c. 281.283.285 
kapu no.lu 242 metre murabbaı arsa 72 60 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden· 
mek üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuştur. İhalesi 
25161936 perşembe günü saat 17 dedir. Alıcıların milli emlak 
müdüriyetine müracaatları. 1531 
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Sahife 3 (Ulusal Birlik) 

• k t·ı .• ,1 Fratellı Sper-1 HiKA YE 11Katbuat neza e ı. V 
'· ırı~ 0 ,, co apur Acen-

.N~as·ı~ı -ol!lld~tlııı,-l!lbllll!il•m•iy•o•ru-m•; •. -.ba~k~:~S~an~a~~h~itap etmek mü- l 
matbaada benden başka bir saadesi almak için başı ayak- ası 
kimse kalmamıştı . Yazı işleri )arının altında ve kendisi yer- ROYALE NEERLANDAIS 

N. V. 
W.F. H; Van 

Der Zee 
& Co. müdüriinü sordum: de secde halindedir! KUMPANYASI 

_ Hastadır! Bugün gele· Bundan bir milyon sene "HERMES., vapuru 31 Ma- DEUTSCH LEVANTE LINE 
miyecekl Dediler. evvele kadar ma!Um ve maz- y~~t~ be~lenmektc olup yü- "SAMOS,, vapuru 10 hazi-

M d da but olan siilalcmin bütün mu· kunu tahlıycdcn sonra BUR- randa beklenilmekte ve 13 uavinini sor um, 0 GAS VA 
hasta imiş, gece sekreteri kaddes kemikleri namına seni • RNA ve KÖSTEN- hazirana kadar HAMBURG 
kaynanasının haleti nezide temin ederimki bize lütfen CE limanlarına hareket ede- ve BREMEN limanlarına yiik 
1 b 1 bir güneş ziyası b ir ay cek,,tir. o ması hasebilc ugece ge e- ORESTE 

rniyccekmiş! Ve ben bu su- nuru gibi gönderdiğin bahası) 4 S ., vapuru 31 

1 d b . d f k ve biçilme ve eşi bulunmaz eserin M .. ay .. ıst·a· beklenmekte olup ret e ömrüm e ır e acı k 
48 · l · ··d ·· bir eşine daha bütün ömrii· yu unu tahliyeden sonra 

saatlık yazı ış crı mu ur· .. k b" 6-6-936 da ANVERS ROT-
!üğünü yapmak mecburiyetine muzde rastlamladı k; hof~ 1 •.n TERDAM, AMSTERDAM ve 
işte bu suretle düştüm. sene sonra ge ece a ıt crı· HAMBURG 1· 

· d b" · · b· ı b .. 1 b. ımanları ıçın Seneler senesi matbuatın mız en ırısı ı e oy e ır yük alacaktır. 
emektarlarından olduğum hal- eser göremiyecektir. "HERMES 15 6 36 

E . f k ,, vapuru - -
de, Ahmed Milat efendi mer- " ~er .. . Bız ~u .en es ve ye. ta da gelip 20-6-936 da ANVERS 
hum zamanında işe başlıyarak esen na~ız, acız, kıymetsız ROTTERDAM,. AMSTER- ' 
kırkbeş sene çıraklıktan bir gazetemızde neşredersek bun- DAM ve HAMBURG 1• l 

1 d b .. 1 b" 1 d h ıman arı derece yukarı çıkamıyan s- an oy e ın erce sene a a için yük alacaktır. 
tnnbul'un meşhur mürettibi karilerimize buna mümasil bir SVENSKA ORIENT LINIEN 
gibi ben de başladığım yer- eser daha takdimine muvaffak "VIKINGLAND .. .. 

,, motoru 
den bir türlü ve bir adım olamıyacağız. 28-8-36 da ROTTERDAM 
ileri gidememiştim. Bunun işte, ey muharriri şehir, bu HAMBURG, BRMEN (doğru) 
için bu vazife bana pek güç büyük sebep altında yüzbin COPENHAGE, DANTZIG, 
geldi ve bizim azametli, şanlı defa affını rica ederek b.iiyük GDYNIA, GOTEBURG OS-
şerefli yazı işleri ınüdüriinün parlak eserinizi iadeye cesa· LO ve ISKHNDINAVY A 
masa başında takındığı tavır ret ediyoruz!. · limanları iç in yük alacaktır. 
ve hareketlere yerden göğe Bak, ey muharriri şehir ve " NORDLAND ,, motörü 
kadar hak verdim. 1 biiyük dahil Başım ayaklarının 15-6-36 da gelip ROTTER-
• Ah o sermüretip. . Kara altında ve ben de hizmetçile- DAM, HAMBURG BREMEN 

t 

ellerini yazı odasının rastgele rinin hizmetçisinin hakir bir COPENHAGE, DANTZIG 

bir yerine dayayarak: kölesiyim. GOTEBURG, OSLO ve ıs: 
- Onbir sütun daha yazı ! Şanghay postası başmuharriri KANDINAVY A limanları için 
Dediği zaman yüreğimin yağı Çan Çin Çung yük alacaktır. 
eridi, gitti ! Doğrusu çok utandım. Bizim 

y d k " BIRKALAND ,, motörü 
azı yoktu. icat lazımdı. matbuatın nezaket babın a i 29-6-936 da gelip ROTTER-

lcat İçin çalışırken elime bir geriliğinden dolayı yerlere 
makale geçti. Okudum, Haz· geçtim ve tahrir müdürlerinin DAMı HAMBURG, BREMEN, 

rcti Eyubun son sabrını da neler çektiklerine inandığım COPENHAGE, DANTZIG, 
göstererek sonuna kadar oku- gibi bir daha da tahrir mü· GDYNIA, GOTEBURG, OS-

dum. Aman yarabbi. Ne deli dürlüğü vazifesini yapmamağa LO ve ISKANDINAVY A li-
saçması idi o ... Sepete attım. yemin eltim. manları lçin yük alacaktır. 
Bin bir müşkülatla başka yazı Vedi Fikret SERViCE MARITIM 

alacaktır. 

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

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

"MACEDONIA,, vapuru 22 
haziranda bekleniyor, 27 ha
zirana kadar AN VER 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. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ, 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA-

-TISLA VA-: VIY ANA için yÜf 
kabul edecektir. 

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

SP ANKELINAJEN) 

.~. Olivier ve şü-
buldum . 

ROUMAIN "SAN ANDERS,, motörü 
" ALBA-JUL YA " vapuru 19 haziranda bekleniyor. IS-

OSLO 

Ertesi sabah, erkenden mat· A • • 

baaya geldim. Hastalar masa rekası Lımıted 
ve işleri başında endamlarını t 
göstermedikçe her iş bana kal- vapur acen ası 
rnış demekti. Ben de tahrir Cendeli Han Birinci kor· 
müdürünün yerini işgal ettim. don. Tel. 2443 

Odanın kapısı vuruldu: Not: Vurut tarihleri ve va-
- Buyurun! dedim . purlarm isimleri üzerine deği-

. iç.eri yirmi beşlik bir ge~ç şikliklerdcn mesuliyet kabul 
gırdı. Kendisini takdim ettı! 

Eyvah.. Dün akşam sepete 
attığım makalenin sahibi ve 
muharriri ! 

edilmez. 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

" GRODNO ,, vapuru 10 
haziranda LONDRAı HUL ve 

7-6-36 da gelip 8-6-36 tari- KENDERIYE, HYFA, DIEP-
hindc PiRE, MALTA ve BAR- PE ve NORVÇ limanları için 
SELONE hareket edecektir. 

yük kabul edecektir. 
Yolcu ve yük kabul eder. 

"Vapurların isimleri, gelme 
ilandaki hareket tarihlerile 

tarig]eri ve navjun tarifeleri 
navlonlardaki değişikliklerden 

hakkında bir taahhüde giri
acente mesuliyet kabul etmez. 

f l ık. . K şilmez. ,, 
Fazla ta si at için ıncı or-

Birinci Kordon, telefoon 
donda Tahmil ve Tahliye No. 2007 _ 200g 
şirketi binası arkasında FRA-
TELLI SPERCO vapur accn-
tasına müracaat edilmesi rica 
olunur. 

Telefon: 2004-2005-2663 - Bayım. Dedi. yazımı neye 
dcrcetmediniz ? 

- Maliimualiniz.. Yazı çok· 
luğu .. Kesreti mündericat. . 

- Şu halde, eserimi bana 
iade ediniz .. 

ANVERS'tcn gelip yük ç.ıka- ıı--~-~~~·--•• 
racaktır ve 25 haziranda avdet Doktor 

iademi? Fakat nasıl? Ka· 
ğıd sepeti boştu. Hemen ga· 
Zetenin iizerindeki "Dcrcedil· 
1niyen yazılar iade edilmez!,, 
siperine sığındım ve: 

- Maalesef, usulden değil
dir dedim! 

Genç: 
- Ah bizim matbuat, ah, 

Çin'de vaziyet hiç te börte 
değildir. Bakınız Şangay da 
çıkan "Şangay postası,, gaze
tesi bir yazıma ne suretle 

ınukabele etmiştir. 
Dedi ve bana Fransızca 

bir mektup uzattı. 
Okudum · ve sizin içinde 

edip LONDRA, HUL için AJı•. Ag~L 
yük alacaktır. i:l.11 

"MARDlNlAN .. vapuru 20 

haziranda LIVERPOOL ve 
SWENSEA'dan yük çıkara-

caktır. 
"DRAGO .. vapuru Temmuz 

iptidasında EONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 

çıkaracaktır· 
" LESBIAN ,, vapuru 1 O 

Temmuzda LIVERPOOL ve 

SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 
DEUTSCHE I..EVANTE-LINIE 

"SOFIA,, vapuru Haziranın 
sonunde HAMBURG, BRE
MEN ve ANVERS'ten gelip 
yük çıkaracaktır. 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

İkinci Beyler Sokağı No. 68 
Telefon 3452 

• Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür' at, zar af et 
Ve ehveniyet 

YENf KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 • Kiralık ev buraya kopya ediyorum: . 

''Ey yedi kat mavi göklerın Göztepedc tramvay caddesine 
&üneş ve ayının, ziihre ve 12 beygir kuvvetinde Dizel yakın ve e lektrik tesisatını 
trıerihinin çok yüksek ve p~r- markalı az kullanılmış bir mo- havi beş odalı kullanışlı bir 

~k kardeşi, muharriri. şe~ırl tör satılıktır. Taliplerin idare· ev kiraiıktır. Tutmak istiycn-
ana bu ubudiyetnameyı gon· hanemize müracaatları ilan ler gazetemiz idare memuru 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapmardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş. Değ·irmen, 
G eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tıp mensu
catına faiktır. 

ı 22 

Hal ar 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağla 

• e 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış r 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde FAHRı 

, .. 1 .. 11111i:ıı:::1111amıımm:~mm~~!!:!::~~~:.lWC:~a~ 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzh 
Sıhhat Eczane • 

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 
çeşitle ri satar. 

tuvalet 
1 

1 

·~~~~~~~~~· 1 

o ll ıu ıı ' 
( &ircıoe - D "' -~ermek cesaretinde .bul.~nan olunur . Hüsameddinc müracaatları . 

....: hakire ve mütevazı :ko~l~en:e~~~----ı::--~~~~~~---=-~~~-~~~~~-~:";'--:--------':"-~~-':"~~--:1-~~~~~~~:-~ 
h •• • ş hap Tesiri tabii, eşsiz bir !1JÜshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rurjeD 3 rahatsız ve tansıyonları yüksek:olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 • (Ulusal Birlik 

lm~lı§.:~~~~-:MI!!! - -

· stin Arap'ları şimdi de lngiliz 
o ıslerile çarpışmağa başladılar 

Yakalanan ihtilalci Arap'lar derhal mahkemeye verilecekler ve 
fevkalade kanun mucibince idama mahkum olacaklardır 

Kudüs 16 (Radyo) - Filistin ahvali gittik.çe fena -
laşnıaktadır. "Beytülam,, nıevkiinde Araplarla lngiliz za 
bıtası arasında kanlı bir çarpışma olmuş, bir lngiliz po
lisi ve grevci Araplardan henüz adedi belli olmıyan bazı 
kimseler ölmüştür. 

Araplar, nakil vasıtalarına ve Yahudilere ateş etmiş
lerdir. Hagfa ile Kudüs arasuıda iş/iyen frene bomba 
konmuştur. Yahudilerden 17 kişi ağır surette yaralan-
mıştır. 

Son yirmidört saat içinde muhtelif yerlerde olmak 
üzere 50 müsademe olmuştur. 

lngiliz fevkalade komiseri, Müddeiumumiliğe verdiği 
bir emirde, yakalanacak olan grevcilerin mahkemeye ve
rilerek fevkalade kanun dairesinde idama mahkum edil
melerini bildirmiştir. 

Kudüs, 15 (Radyo} - Yahudi gazeteleri yeni ceza ka
nununun derpiş etmekte olduğu· şiddetli tedbirleri büyük 
bir memnuniyetle karşılamaktadır. Bununla beraber arap 
çeteleri demiryollarına tecavüz etmekten geri kalmamakta

dırJar. 

Son 24 saat zarfında münferit vaziyette bulunan yahudi 

kolonilerine karşı da müteaddit tecavüzler yapılmış olduğu 

bildirilmektedir. Ancak her tarafta mütecavizler mahalli 

müdafaa kuvvetleri tarafından püskürtülmüşlerdir. 

Yafa liman idaresi sandalcıları tekrar işe başlamadık-

ları takdirde ellerindeki ruhsatiyeleri istirdat edeceğini 

beyan ile tehdit etmiştir. 
Şimdiki halde tahliye ameliyderi Tel-Aviv'<le yapıl-

maktadır. 

------··._ ... _.,.. tu--t•--------

a: Bul gar eh;isi Kris-
Eden'in listesine ne1 tof'Un beyanatı 

Viyana 
Stadyumunda ge

cid resmi zaman cevab verecek 
Londra 16 {Radyo) - Roy

ter ajansının Berlin' den aldı
ğı malumata göre, Almanya
nın, Lord Eden'in sualler lis
tesine ne zaman ve ne şekilde 
cevap vereceği, hiçbir suretle 
belli değildir. Alman siyasal 
ve resmi ınahafili, bu mes'cle 
hakkında tamamen ketum 
davranıyorlar. ---·····--• 

raçyanı 

Tetkik seyahatine 
cıkıyor 
' Roma, 16 (Radyo) - Ge-

neral Graçyani, yabancı gaz.e
teler mümessillerine bir ziya
fet vermiş ve kendilerini ya
kında yapacağı umumi bir 
tetkik seyahatine davet eyle
miştir. 

n'da 
Ekmek narkı 

yükseldi 
Aydın, {Hususi} - Bu yıl 

incir ürününün tutumu çok 

iyidir. Bir haftadanberi ilek 

{Erkek incir) atma ameliyesi 

başlamıştır. Havaların halfı 

serin ve yağışlı gitmesinden 

erkek incirler layıkile gelişe

memiştir. Bu yüzden bu yıl 
ilek piyasası biraz yüksektir. 
Zeytin : 

Son ynğ'ffiurların zeytin ürü
nüne zarar vermesinden kor
kulmakta idi. Fakat tesir pek 
az olmuştur. Mahsul kendisini 
kurtarmış ve ağaçlarda layı

kile gözükmeğe başlamıştır. 
Buğday ve arpa orak ve 

harmanları devam ediyor. Ta
ze arpanın kilesi geçen hafta 
45 - 50 kuruşa satılırken bu 
hafta 70 kuruşa kadar yüksel
miştir. Buğday da 90 - 95 
kuruşa diişmüşken 140 - 150 
olmuştur. 

Yeni buğdayın çıkmaması 

ve eski stokların azalması yü
zünden Denizli'de un piyasası 

)likselmiş, bu yiizden Aydın'
da da ekmek narkı çıkarıl
mış?ır. İki, üç gündür öğleden 
sonra fırınlarda ekmek bulu-

Elçi, Türk -
luğundan 

Ankara 15 {A.A) - Bul-
garislan' ın yeni Ankara elçisi 
M. Kristof, Türk basını için 
Anadolu ajansına aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

"-Her şeyden evvel samimi 
ve açık dostlukla bağlı bulun
duğumuz yeni Türkiye' de 
memleketimi temsil etmek 
şerefli vazifesine tayinimden 
dolayı çok içten duymakta 
olduğum sevinci ifade etmek 
isterim. Hükümdarım Majeste 
kral Boris'in ve hükumetimin 
bana tevdi etmiş olduğu va· 
zifenin ehemmiyetini tam su
rette müdrik bulunuyorum. Ve 
şimdiden şunu söyliyebilirim 
ki vazifemin ifasına bütiin 
kuvvetimle v<l. biitün kudre
timle çalışacağım. İki gün ev
vel itimadnamemi takdim 'et
mek üzere cumhur reisi Ata
türk tarafından kabul buyurul
mak yüksek şerefine nail ol-
dum. Bu kabul bende unu
tulmaz bir iz bırakmıştır. 

Büyük şefinizin yüksek şah· 
siyeti bu kadar az bir zaman· 
da modern ve kuvvetli yenı 
bir devlet kurmaya ve yenı 

----------------~---------Amerika 
Genel harpte bulu. 
nan/ara tazminat 

• 
verıyor 

Vaşington, 16 (Radyo) 

Amerika hükumeti, M. Ruz
ve.lt'in teklifile genel harpte 
zarar gören askerlere tazmi
nat verilmek hususundaki 
kanunun tatbikine başlamıştır. 

Bu kanuna göre, 25 milyar 
frank tahsisat ayrılmışhr. Her 
nefere, 8 bin 750 frank isabet 
etmektedir. 

namıyordu. 
İhracat mahsullerimizden 

olan balmunıların son günler
de piyasada ınahliit görüldüğü 
ve Ticaret odası tarafından bu 
hususta tetkikat yapıldığını 

ya1.mışhk. Mahliit balmumla
rının Manisa'<lan İzmir'e gön
derildiği anlaşılmıştı. 

Bulgar 
bahsetti 

dost· 

bir milli kültürün temellerini 
atmaya muvaf(ak olan Türk 
milletinin yükst'k gayretini ve 
yapıcı dehasını temsil eyle
mektedir. Bu devletin merke-
zini Eskişehir çerçevesinin or· 
ganik bir tarzda ve ilerleyici 
bir surette yeni bir yapıcılık 
idaresi çerçevesi içinde hal 
olmakta bulunduğu Ankara'yı 
görmek bir şefin azim ve ileri 
görüşü ve bir milletin o şefi 
imanla ve istikbal için güvenle 

. takipte tehalükü ile elde edi
lebilecek başarıları duymak ve 
anlamak için kafidir.,, 

Elçi, bundan sonra tarihi 
dostluktan bahsetmiş ve köylü 
bir millet olan.. Bulgaristan'ın 
Türk milleti ile sulh içinde 
yaşamak arzusunda olduğunu 
söylemiş ve : 

- Yeni Türkiye'nin önderi 
ile ve kendisinin muhterem 
iş arkadaşları ile ilk temasım 
şunu göstermiştir ki; Türk 
devlet adamları da memleke
time karşı ayni dostluk ve an
laşma hislerile mütehassistirler. 
demiştir . 

, 
Viyana 16 (Radyo) -Stad

yumda, Cumhur rcısı M. 
Miklas'ın huzurile ve 40 bin 
kişilik bir kalabalık müvace
hesinde sporcuların geçid res
mi olmuştur. 

Atatürk Çin elçisini 
kabul etti 

( Baştara/ı 1 inci sahifede) 
başkumandanı Mareşal Kien
key Senin Atatürk' e gönder
diği imzalı bir fotoğrafını 

ve elçinin Çinde ipek üzerine 
yaptırmış olduğu Atatürk'ün 
bir resmini takdim etmiştir. 

Mahlut 
Balmumu satanlar 
cezalandırılacaklar 

Manisa Ticaretodasından 

şehrimizdeki alakadarlara ve
rilen malumata göre parafinli 
balmumlarının Kasaplı Mus
tafa Çavuş adında birisi tara
fından hariçten getirilerek sa
tıldığı ve Mustafa Çavuşun 

arandığı halde bulunamadığı, 
tüccar ve esnafa tebliğat ya
pılarak bu gibi halleri görü
lenlerin veya görüp. te bildir
miyenlerin mahkemeye verile
cekleri ilan edildiği ilave 
olunmuştur. 

1 -------·· .... -.-----~ 

icra Vekilleri toplandı 
Ankara 15 (A.A) - icra vekilleri hey'eti bugün başvekil 

İsmet İnönü'nün reisliği altında toplanarak muhtelif işler üze
rinde görüşmelerde bulunmuş ve bu işlere ait kararlar ver
miştir. 

Kredi f ons iye 
Kahire, 15 (Radyo) - Kredi fonsiye piyangosunun 15 Ha

ziran çekilişinde 1903 senesi tahvillerden 66387 numara 50 bin, 
1911 senesi tahvillerine.len 176722 numara 50 bin frank ikra
miye kazanmışlardır. 

------------------. ---------------
Menemende 'bir cocuk yandı 

' ' 
Menemen kazasının Aliağa nahiyesine bağlı Güzclhisar kö

yünde oturan Salih oğlu Hasan'ın iki yaşındaki oğlu Salih, 
evde peynir imal edilirken ocakta kaynamakta olan sütlerin 
içine düşerek ö!mi.iştür. Hadise tahkikatına Menemen Müddei
umumiliği tarafından el konmuştur. 

ikinci kaza da şöyle olmuştur: 
Mencınen'in Kaybi mahallesinde oturan demirci Bekir usta

nın anası 70 yaşlarında Fatma, evin avlusunda bulunan bir 
erik ağacına çıkarak erik toplarken müvazenesini kaybetmiş 

ve yere düşerek ölmüştür. 

16 Haziran 926 -Sardanapol'un _____ __. ___ _ 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
- Birinci Kısım: FECİ 

M. Royer fazla beklemedi; 
dışarı çıkmak üzere olan mat
mazel Lcnanın büyük aparman
daki dairesinin telefonundan 
çok uzakta lolmadığı anlaşılı
yordu 

M Royer telef onda: 
- Beni görmek mi?. Beni 

görmekten memnun otacaksı
nız demek! Ne ise, Lozanda 
nasıl vakit geçiriyorsunuz? İyi
misiniz? 

Dedi. Cevap kısa oldu.Ko
miser tekrar konuşmağa baş

ladı. 

- Vakıa yaz münas;:>betile 
Paris'ten ziyade Lozan'da bu
lunmak isterim. Fakat sizin 
için Paris'te yapılacak iş yok 
değitdir. Eğer hemen Paris'e 
geJemiyecek iseniz, bugün 
burada saat 11 de verdiğim 
btr randevudan sonra, saat 
12,2Q de Lozan ekspresine 
bineceğim. Çünkü sizinle her 
halde mülakat ·mecburiyetin
deyim. 

Gene bir müddet dinledi 
sonra: 

- Beşyüz kilometre.. Sa
atfe vasati 65 ten, şöyle böyle 
8 saat eder! Daha fazla ace· 
leye lüzum yok, saat 20 de 
Paris'te bulursunuz! Si:lİ evim
de bekliyorum. Nasıl yemek 
istersiniz onu şöyleyiniz ki 
hazırlık yapayım! 

Daha iyi istediğiniz şeyleri 

hazırlatacağım. Evet fakat ben 
sizin babanlz yaşındaytm. Ah. 
Beni daha gençmi farzedi
yorsunuz. Siz.. 23 yaşında
sınz değil mi? Yok.. 28 gö
rünmüyorsunuz. Ne ise.. 23 
olarak kabul! Adresimi ıyı 
not edersiniz! Orvar 

Telefon ahizesini yerine 
korken M. Royer'in çok mem
nun olduğu görünüyordu. 

* * * M. Royer, Nevyork-Paris 

gazetesi idaresinde, otojir 

hakkındaki yaztları yazmış 

olan iki muhabirle karşılaş
mak taliine de kavuştu! Her 
iki muhabirde, bu zabıta ami
rine istediği her malumatı 

verdiler. Sorulan suallerin hiç 
birisini müphem bırakma

dılar. 

Aldığı malumat şu idi: 
Montana hükumeti dahilinde 
büyük bir ketumiyet ile tec
rübeıeri yapılmış olan otojir 
ve motori bir Fransız. bilcüm{e 
hukuk ve imtiyazları ile satın 
almıştır. Satın alan adamın 

MUAMMA - 31 - -
evrakıı, ismi, her şeyi sahte 
idi ve Baltazar adlı hususi 
bir yatla meçhul bir semte 
gitmiş bulunuyordu! Bu yatın 
LiverpoJ için Sanfransisko' dan 
hareket ettiği malumdur. 

Fakat Liverpol limanına 
böyle berbat uğramamış idi. 
Herhangi bir lngiliz liman 
dairesinin de Baltazar ismin
deki yattan haberi ) oktu. 
Bundan başka Fransız, İskan
yol, Portekiz, Belçika, F ele
menk veya Alınan limanlarına 
da uğramamıştı. Kocaman 
yatın izi yoktu. 

M. Royer: 
- Ya.. Dedi. Heriflerin 

çok kuvvetli oldukları aşi
kerdırl 

Gazetenin muhabirleri : 
- Fakat bu işi şiddetle 

tahkikten· maksadınız nedir? 
Diye sordular. 

- Maksadım mı? Bu yazı
larınızdan şiddetle alakadar 

olan bir Fransız tayyare zabiti 

hesabına ınes' eleyi tenvire ça· 

lışıyorum. MalUnı ya, tayyare

cilik aleminde bu mes'ele mü 

him ve esaslı bir inkılap de
mektir. 

Cevabını verdi. Ve evıne 

avdet ettiği zaman aşçısı Lo· 

antene akşam için nasıl hazır· 

lık yapacağını bildirdi: 

Tam muayyen vakitte Al

fred, polis komiserine: 

- Matmazel Kristansen 
geldi! 

Deei. 
M. Royer, genç kızı neş' e 

ile kabul etti. Bu kız, tabi

aten yaştan çok küçük görü
nüyordu. 

Güzel bir kadın değildi, 
fakat kuvvetli bir vücud ve 

adlelere malikti; tam bir 

sıhhate sahipti! M. Royer 

kendi kendisine: 
- Bizim sihirbazlar için 

b~rinci sınıftan bir vücud ve 
kan sahibi! Dedi 

Genç kız komisere: " 
- Oh, Müsyü! Dedi. Sizi 

tekrar görmek bana ne kadar 
neş'e veriysr bilseniz? K<>r
nimda çok aç .. Hemen yemek 
masasına oturacağız değilmi? 
Ben harekatımda serbest ol
mak isterim. 

- Tabii!. Burası sizin de
mektir. Nasıl arzu ederseniz 
öyle hareket ediniz!. 

( Arkası var ) 

Ömer Lüt f ü vakfı mütevelli
ğinden: 
Seneliği Mevkii Cinsi No. Vakfı 

81 Şekerciler dükkan 56 Emin zade 
260 Sandıkçılar mağaza 39/41 " 

60 Bornova dükkan 61 Ömer Lütfü 
Yukarıda senelik tahmin edilen kiralarile mevki ve numara

ları yazılı akarata artırma müddeti içinde istekli çıkmadığından 
artırma beş gün müddetle uzatılmıştır. isteklilerin 20/6/936 
cumartesi günü saat 11 de vakıflar direktörlüğünde toplanacak 
komisyona mliracaatları ilan olunur. 1684 

Kabasoğan ve Ali reis vakfı 
mütevelliğinden: 
Seneliği Cinsi No. Mevkii Vakfı 

126 ev 16 Kabasoğan AJi reis 
120 ev 2 Ah reis ,, 
İşbu akarata artırma müddeti içinde istekli çıkmadığından 

artırma beş giin müddetle uzatılmıştır. İsteklilerin 20/61936 
cumartesi günü saat 11 de vakıflar direktörlüğünde toplanacak 
komisyona müracaatları ilan olunur. 1685 


