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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: lzmir ikinci Beyler sokağı 
AJ ~ •• ~ O l l ıtı 490 kurıı " ıonr nrtlnrı: :""ıf•nchğı ıO , n tı R) 1" • 

ı..ı ·r hı•ti ıI.ıııııt 
Hı' mi ilı1nl.ır için: u narı ccm , 

lıüro una ınüracnnı edilmelidir. l l 
Hususi ilanlar: i<larehande kara nştırı ır 
_Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası -

• lJLlJ~Al"' • 

I 
lzınirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

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

Londra 
Civarında kain büyük bir 
kağıd fabrikasında yangın 
cıkmıs ve fabrika tamamen ' ~ 

yanmıştır. Zarar büyüktür . 

- Yıl : 3 • No : 725 
T clefon: 2776 - Perşembe - 18 Haziran 1936 

--~~----·---~----~~~ 
Fiati (100) Para 

Alınan ya, Gizlice Aslier ToplıyOrınuş 
----.ı. 

Lort Edell, U. sosye.tesinin' Başvekil ' Fransada mühimmat fab 
• .., •• •• •• 1 •• 1 Dahiliye, Nafıa ve •f du·· ştiıgunu soy uyor A~liye .v~k;ııe~i-

zaı mızle bırlıkte Is-
.. - A k tanbul'a geldiler Lord Eden, bugun vam amarasın- . lstanbul, 17 (A.AJ .. -:: • b• •• 1 kt• Başbakan ismet lnonu 

da O•• nemlı ır soy ev verece ır ref~kati?de Nafıa .. B~~anı 
. Alı Çetınkaga, Şukru Sa-

Londra, 18 (Radyo) - in- kında verilen kararın tama- raçoğlu ve Şükrü Ka-
giltere dış işler bakanı Lord men tatbik edilemediğini ve ya oldu#v halc!e tay-
Edeıı, yarın (Bugün) avam İııgilterenin, bu şekildeki fai- yyare ıle . b'!gun sa_at 
kamarasında uzun beyanatta desiz bir tedbirde daha fazla 1 111,dl ~ te şehrımıze gelmış-

db. ı · er ır bulunacak ve zecri te !r erın israr etmemeğe karar vtırdi- · .. .. . 
k ld l h kklnda lngiliz • . . 1. k (Devamı 4 uncu sahıfede) 

a ırı ması a . gını söy ıyece tir. \... _) 
hükumeti tarafından verılen ._ •• • - • • • 

~=ı;~r;~ sebeplerini izah ede- Nazilli Fllıstın 
İngiliz kabinesi, dünkü top

lantısında uluslar sosyetesinin 
'ne suretle ıslah edileceği 
mes' el esile de iştigal eyle
miştir. 

Lord Eden, Uluslar sosye
tesinin çok zayıf olduğunu ve 
bu müesseseye bütün dünya 
devletlerinin dahil olmaması 

M. Avenol 
ylizünden zecri tedbirler hak-

TürkpiiZSrındaki 
kanii kavga 

~~~---~....__----~~-

Hastahaneye 
Rıza dün 

Evelki gece saat 22,30 da 
Türkpazarı'nda bir kişinin ağır 
surette yaralanmasile netice
lenen bir vak'a olmuştur. Yak
anın sebebi, bir çocuk mcs'e-

lngiltere 
Malta adasından 

vazgeçmiyecek 

kaldırılan Ali 
gece öldü 
lesidir. 

Müteayyen tanınmış Bul-
dan'lı Ali oğlu Ali Rıza ile 
Trabzon'lu Ali oğlu Ali Rıza, 
gece bir aşçı dükkanında be
şer kuruşluk yemek yidikten 
ve üç kilo şarap içtikten son
ra Mezarlıkbaşı'na gitmek 
üzere yola çıkmışlardır. İkisi
de sarhoş halde bulunuyor
lardı. Türkpazarı'ndan geçtik· 
leri sırada sabıkalı Amentü 
adında bir Arap, bunlara~ 
rastlamış ve Buldan'lı Ali 
Riza'ya birlikte gitmeği teklif 
etmistir. Buldan'lı Ali Riza, 
bu teklifi derhal kabul edince 
beraberinde bulunan T rab-
zon 'lu Ali Riza kızmış ve: 

- Ben seni her zaman hi
maye ettiğim, hapishanye düş
düğün zaman para ve sigara 
verdiğim halde sen gene beni 
bırakıp bir Arapla gidiyorsun. 
Diyerek çıkışmıştır. Buldan'lı 
Ali Riza, evvelce bir mes'ele
den Trabzun'lu Ali Riza'yı 

ve daha bazı kimseleri yara
lamıştı, zabıtada sabıkası var
dır. Trabzun'Iu Ali Riza, Bul
dan 'lı Ali Riza ile diğer bazı 
bu gibi müteayyen güruhuna 
(Devamı 4 üncü sah'ifede) 

Belediyesi hblkı Ahvali fenalas -
' sinirlendiriyor 

Nazilli, (Hususi) - Uray; 
dünden itibaren parkın üç 
yerine (Buraya ailelerle aile 
ile gelenler girer, başkası gi
remez) diye levhalar asmış, 
evli ve bekarların yerlerini 
ayırmış ve tahdit etmiştir. 

Bu karar Nazilli gençliğini 
çok sinirlendirmiş, bir iki ha
dise de olmuştur. 

Ben; Nazilli gençlerini çok 
haklı gördüm. Türkiye'de cu
murluk devrinde kadın, erkek 

diye bir ayrılık kalmamıştır. 

Kamutay' da erkeklerle kadın

lahmızın yan - yana yer aldığı. 

yurd müdafaasında Türk gök
lerinde kadın uçmanlarımız 
dolaştığı bugünde, Nazilli 
urayının mazi kokan bu ka
rarını derhal kaldıracağını 

umarım. 

makta devam 
ediyor 

Filistin müftüsü 
Kudüs, 17 (Radyo) - Oto

karlı bir lngiliz müfrezesi, 
Yafa'ya giden' bir Arap ınüf· 

rezesilc müsademeye tutuş
( Devamı 4 üncü sahifede) -------·- ·-~~---------

0 ış bakanımız Bel-
grad'a vardı 

Tevfik Rüştü Aras, dün öğle ye
meğini prens Polla beraber yedı 

Tevfik Rüştü Aras Belgrad istasyonunda 

rikaları millileştiriliyor 
~~----_.·-.----~~ 

Finans bakanı, bugün f evkal
ade mühim bir söylev verecek 

Fransa Parlamento binası 
Paris, 17 (Radyo} - F ran

sız parlamentosunun kabul 
etmiş olduğu son bazı layi-
halar, dün geç vakte kadar 
müzakerelerde bulunan ayan 
meclisince de tasdik edilmiştir. 

Ayan, yarın (Bugün) tekrar 
toplanacak ve haftada 40 saat 
mesai hakkındaki kanunu 
müzakere edecektir. 

Parlamentoya gelince, yarın 
(Bugün) toplanacak ve finans 

bakanı Vensa Oriyol'un, çok 
mühim bir söylevini dinliye
cektir. 

Fransız finans bakanı, mü

himmat fabrikalarının, hüku~ 

melin kontrolü altında bulun

ması lüzumundan bahsedr
cektir. 

Siyasal çevcnler, 
Oriyol'un söylevini 
yetle beklemektedir. 

Vensa 
ehemmi-

~----~-----....... ~·~ ....... --~----~-
Suriye ve Lübnan da 
cumhuriyet kuruluyor 

Bu iki devlet F ransanın müttefiki 
kalmak şartile Milletler ·cemi

yetine de girecekler 
Paris 17 (A.A) - Eko dö gene buna benzer malumat 

Pari gazetesinde Pertinaks, veriyor. Ve diyor ki: 
dün akşam Fransız Hariciye M. Leon Blum ile. M. ivon 
Nezaretinde mühim bir top- Delboş'un ilk siyasi eserleri 
lantı akdedildiğini haber veri- bu olacaktır. 
yor. Bu toplantıda Suriye ve ----H---.-t-

1
------

Lübnan' ın Fransa ile müttefik 1 er 
iki müstakil Cümhuriyet haline • • , • 
konulması görüşülmüştür. Bu Mussolını nın kızına 
Cümhuriyetlere doğu devletleri bir ziya( et verdi 
adı verilecektir. 

Fransa ve Suriye delegeleri 

arasında esasen kararlaşmış 

olan andlaşma yakında kabine 

tarafından tasdik edilecektir. 

Suriye ile Lübnan Fransız 

mandasından kurtulur kurtul

maz Milletler cemiyetine ilti· 

hak edecektir. 

Bu keyfiyetin önümüzdeki 

Eylül ayında bir emrivaki 

olacağı tahmin ediliyor. 

altında kaıacağını ve herhangi 
bir taarruza karşı mukavemet 
edebilecek bir hale ifrağ 
edilmiş bulunduğunu söyle

miştir. 

Belgrad 18 (Radyo)- Tür- Tevfik Rüştü Aras, bu akşam 

Ôvr gazetesi de bu ayni 

ınes' eleyi mevzuu bahsederek 

Kral sekizinci Edvard 
Londra, 18 ( Rad)O ) -

Avaın kamarasının dünkü 
cels · d t esın c, Malta adasının 
erkedil" d'l . ğ' s· S ıp e ı mıyece ı, ır 

S~rnuel Hoar' dan sorulmuştur. 
~ Sa~uel Hoar, bu adanın, 

nna ıngiltere'nin hakimiyeti 

Londra, 18 (Radyo) - İn
giltere kralı 8 inci Edvard'ın 
yakında Malta 'yı ziyaret ede
ceği söyleniyorsa da bu ha
berin ne dereceye kadar doğ
ru olduğu tesbit edilememek-

tedir. 

kiye Dış işleri bakanı Tevfik · Belgrad'dan hareket edecektir. 
Rüştü Aras, bu sabah buraya Sofya, 18 (Radyo) - Tür-
varmış ve istasyonda Yugus- kiye dış bakanı Tevfik Rüştü 
lavya baş bakanı M. Stoyadi· Aras, dün gece buradan geç-
noviçle uzun müddet miş ve istasyonda törenle 
konuştuktan sonra vagon- teşyi edilmiştir. Türkiye dış 
dan çıkarak Krallık naibi Prens bakaşnı, vagondan çıkmamış 
Pol tarafından kabul edilmiş ve Bulgar gazetecilerine be-
ve öğle yemeğini Prensle be- yana tında, biran evvel Paris' e 
raber yemiştir. varmak istediğini bildirmiştir. 

---·-··---
Sporcularımız gitti 

Berlin Olimpiyatlarına işti

rak için seçilen sporcularımız 
dün Konya vapuru ile İstan
bul' a gitmişlerdir. Kampa gi
den sporcularımız Hakkı, Fuat 
(Göztepe) Adil, Sait (A. O.) 
dir. K. S. K. lı kaleci Cahit 
15 gün sonra gidecektir. 

M. Hitler 
Bcrlin 18 (Radyo)- Hitler 

dün akşam, burada bulunmakta 
olan Mussolini' nin kızı Kontes 

Eda Çiyanoya büyük bir ziyafet 
vermiştir. Bu ziyafette bütün 
Alman diplomatları hazır bu
lunmuşlardır . 



t 
f 
k 

ın 

har 
ze 
45 

Sahife 2 

MciÇ~·kl~ı- " _ / 
Nakili KAM/ ORAL • 

149 -

Kömürcü ile karısı, Piyedoş'la 
can-ci'ğer arkadaş olmuşlardı 
Dedi. K ki 'b' b' k d d - u a gı ı ır a ın ı. 

.. Ve. Kömürcünün uzattığ1 Paris'te böyle kadınlar çok 
m clı sıkarak ilave etti: sevilir. 

- Ben, yarın akşam bu- Dedi. 
luşmamızı arzu ediyordum. p · d ıye oş, sozun mecrasını 

Lakin korkarım ki siz, biraz değiştirmek istiyormuş gibi: 
geç kalacaksınız? -Demek oluyor ki . Dedi-

- Kömürcü cevap verdi: şahid sıfatile mahkemeye de 

(Ulusal Birlik) 

Yapışık kardeşler me-
Kim~~~:1~a0~~'!rkul- ğer sahte imiş 
lanmağı düşünüyor. Kimisi Bir gazeteci mes' eleyi meydana cıka-
ileride bir pencere delerek ' 
hizmetçi odası yapmağı ta- rınca zavallı kızcağız her şeyi itiraf etti 
savvur ediyor ve sığınağı ~udapeşte'de çok garip bir lirsiniz ki ispanya aristokrat 
mümkün olduğu kadar ev vak~ ol.~u. Kısaca anlatalım : bir memlekettir. Böyle garip 
parçalarına yaklaştırıyor. Bır gun şehre Dona Car- bir doğuş ayıp sayılır. Onun 

Kontrol diyeceksiniz? An- mencita isminde bir kadın için bu kızların babaları kim-
karada apartımanlar üze- geliyor. Kendine lspanyol seye göstermeden evinde bü-
rinde açık havada kat ka- süsü veren bu kadın yanında yütüyor. . 
çırltdığını bilmiyor musu- iki de "Yapışık hemşirel er,, Ertesi gün bir tiyatroda bu 
nuz7 Yeriu altında ne ya- getirdiğini söylüyor. Gazete- iki kardeş halka teşhir olunu-
pılamaz? Eğer vatandaşta ler yazıyorlar, ahali treni yor. Bütün Budapcşte halkı 
mutlaka kanundan birşeg karşılamağa koşuyor. Trenden bu garibeyi görmcğc koşuyor. 
kaçırmak azmi olursa, onun ~adınların kucaklıyarak birşey Fakat bir aksam ahali da-
bir dereceye kadar önüne ınd~rdi~l~ri ~ö~ülüyor: Bir ğılıp giderken, ~n sona kalan 

1 geçilebilir. Üst tarafı, va- elbıse 1?.ınde ıkı baş ve dört bir gazeteci sahneden bir ses 
tandaşlık ahlô.kının geni ayak, dort kol. işitiyor: 

- Evet, öyledir fakat ne celbedildiniz öyle mi? 
yapalım ki bu bizim elimizde Kömürcünün karısı. koca-
değildir. sına baktı ve sonra: 

Çünkü halanın nezdi ne ma- - Öyle birşey oldu. Fa-
lını taksim etmek için gidi- kat söz aramızda kalsın, her-
yoruz. Taksimatta, belkide kes, bizim gibi şehadette bu-
uyuşamayız. Zira biraderlerim lunmuş olsaydı, M. Lüi, kolay 
de var. Bu sebeple aşağı kolay mahkum olmazdı. 
yukarı, belki de bir ay köyde Dedi. 
kalmak mecburiyeti hasıl ola- Piyedoş, çehresine bililtizam 
caktır. hafif bir istihza şekli vererek: 

Piyedoş, kendi kendine: - Nasıl, cinayeti ika eden 
- Bir ay sonra benim adamın, Lüi olmadığına mı 

size hiç ihtiyacım kalmaz. kanisiniz? 
Ben sizi, ancak şimdi azi- Kömürcü karısı, bir lahza 
metten ahkoymalıyım. düşündü ve sonra : 

Kömürcünün karısı, Piye- - Ben bu hususta hiçbirşey 
doş'un yüzüne bakarak: bilmiyorum. Fakat M. Lüi'nin 

- Ben, köyde fazla kala- oraya bir defacık olsun geldi-
cağımızdan değilde, alicenap- ğini görmedim ve bunu mah-
fığınıza bir mukabelede bu- keme reisine söyliyeceğim sı-
lanmak için bir daha görü- rada sözümü kesip yerime 
şüp görüşmeyeceğimizi düşü- oturmaklığımı emretti. 
nüyorum, siz, Paris'in nere- Piyedoş sordu : 
sinde oturuyorsunuz? - Pek iyi, sizin fikrinizce 

- (Sent Antuvan) mahal- cinayeti işliyen adam kimdir? 
lesinin (Lap) sokağınd~ otu· Kömürcü karısı, Piyedoşun 
ruyorum. yüzüne manidar bir bakış fır-

nesilde daha igi teessüs et- Herkes "Zavallı kızcağız- _ Enayiler! 
mesine kalır. lar!,, Diye acınıyor ve Dona Bu so·'z" k' .. 1.. d ? . , u ım soy uyor u. 
Fakat bu sığınakların bir Carmencıta ya soruyorlar: Yapışık kardeşlerden biri mi? 

lüzumu var. Hatta o gün - Kaç yaşındadır bu kar- Gazeteciyi bir merak sarı-
b 1.. la d deşler? E · k u uzum ayali ir. Hava- . yor. rtesı a şanı sahneye 
dan gaz ve bomba· gaidığı - On sekız yaşında. daha yakıİı bir yerde oturu-
vakit, ev halkı orana ine- - Peki, şimdiye kadar ni- yor ve çıkarlarke k d 

"' · k d'I · d h' b h n apı a 
rek, cephe gerisini perişan- çın en 1 erın en ıç a se- bekliyor. 

l k b dilmedi? ı ve ozgundan koruga Bir de bakıyor ki yapışık 
caktır. - Bunlar lspanyoldur. Bi- kardeşlerden biri tek başına 
Belki bu işin fenni cihet- her yapı sahibinden bu % otomobile biniyor. Gazeteci-

lerini bilen kal/ al arımız da ı vt!ga 3 ü olarak, ev veya nin hayretini kören kız: 
azdır. Hakikat odur kı· sı- 1 • - Ne yaparsın bayım! aparlıman grup arı ıçin müş ' 
ğınak dige yapıldılını işit- terek ve fenni sığınaklar Diyor, insan hep yapışık 
tiğimiz oyuklardan çoğu yaptırması daha doiru ol- kalmaktan bıkıyor! Biliyor-
kuru tesellidir/er. maz mı? musunuz ne eziyetler çekiyo-

F akat herkese belediye· Çünkü geni harplerde cep ~z d:izyl oeri para kazansak! 
/erimiz bir sığınak masrafı he gerisinin dağılmamasını 

t kt d A b b 
Genç kız derdini lamamile 

yap ırma a ır. ca a u işlerin yürümesini, stigin 
masraf inşa bedelinin güzde devam etmesini ve herkesin döküyor ve sırrını aç~yor: 
kaçını tutuyor? Yüzde 2 sini davayı cepheye bırakarak Meğer bu iki (yapışık kar
vega 3 ünü farzediniz. Eğer sağlam maneviyatla çalış- deşler) ne yapışıkmışlar, nede 
bir teftiş bugünkü sistemin masını, hava müdafaasından kardeşi Hatta biri onsekiz ya
igi işlemediğini ve masra- başka, sıiınaklarla, maske- şında, öteki yirmi üç yaşın-

18 Haziran 936 

N- V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
"GALILEA,, vapuru 23 ha· 

ziranda bekleniyor, 27 hazirana 
kadar ANVERS. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BR& 
MEN limanlarına yük alacaktır. 

"MACEDONIA., vapuru 7 
temmuzda bekleniyor, 11 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ~ 
BREMEN limanlarına yük 
alacaktır. 

"CHIOS,, vapuru 11 tem
muzda bekleniyor, BREMEN 
HAMBURG ve ANVERS'tcn 
yük çıkaracaktır. 

~RMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG,, vapuru 29 ha· 
ziranda HAMBURG ve AN
VEP..S limanlarından tahliye 
için beklenmektedir. 

"DUBURG,, vapuru 29 ha· 
ziranda bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG 
ve BREMEN limanlarına yiik 
alacaktır. 

THE EXPORT STEAMSHIP 
CORPOATION 

.. t:XAMINF.,:,, vapuru 21 
haziranda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN Ll-
NES Ltd. 

LIVERPOOL 
,, KENMORE,, vapuru 1 

temmuzda LIVERPOOL lima-

Kömürcü derhal atıldı: lattı ve sonra: 
- Ben o sokağı bilirim. - Benden, bildiğimden zi-

/ın da boşa gitilini göste- l ler temin edecektir. daymış! Dona Carmencita 
nından muvaseleti bekleniyor, 
BURGAZ, VARNA, KOS
TENCE, GALAS ve IBRAI L recek olarsa, belediyelerin FA _ TA y onları bir adamın keşfettiği 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- bir ne~ kola ile birbirine lzmir vakıflar direktÖr)Ü• yapıştırıp "Yapışık hemşire- limanlarına yük alacaktır. 
Hatta oradaki eski demirci Y,ade malumat istiyorsunuz, 
dükkanlarında bir iki hemşe- Maahaza, istemiş olsa, bu 
rim de vardır. Maahaza, biz bapta size çok iyi malumat 
sizinle adeta komşu imişizde verebilecek bir adam Paris'te 
haberimiz yok! Aramızda, bulunabilir. 
nebatat bahçesile (Sen) neh- Piyedoş; Tolbiyak'ı kaçırdı: 
rinden başka hiçbir hail ğından dolayı teessürü unut-
yok. Bizde, (Valdigras) mahal- muş ve Arbalet sokağı cinayeti 
lesinin (Arbalet) sokağında hakkında kendisine iyi mahi-
oturuyoruz. mat verebilecek adamın 

Piyedoş, mütehayyir bir bulunabileceği ümidile son 
tavırla: derece sevinç duymuştu. Fa-

- Aman-dedi-durunuz! Bü- kat, kömürcü ile karısını 
tün Paris halkını mevta teş· trenden bir gece için alakoy-
hirhanesine celbeden şu güzel mak da bir netice vermiye-
kadının öldürüldüğü sokakta 
mı ikamet ediyorsunuz'?. cekti. Bunun için bir plan 

O 
. b hazırlamak lazımdı. Meşhur 

cınayet, enim de nazarı 
dikkatımı çekmiş olduğundan hafiye, bir taraftan bu planı 
herkes ile beraber ben de düşüniirken, diğer tarahan da 

vt h
. h kömürcü ile karısına mütema-

me a teş ır anesine gitmiş 
idim. . diyen şarap içirmeği unutma-

Kömürcü cevap verdi: 

- Ya biz gitmedik mi? 
Bahusus ki zavallı kadın, bi
zim dükkanın yanı b~ındaki 
köşkte sakin bulunuyordu. 
Evvela, o mu değil mi, diye 
anlamak merakına düştük ve 
mevta teşhirhanesine herkes· 
ten evvel koştuk. 

- Maktulenin o olub ol· 
madığını tcsbit ettiniz değil 
mi? 

- O da söz mü ya? Ken· 
disini görür görmez derhal 
tanıdık. Zaten yanımızdaki 
köşkte oturduğu müddetce 

mıştı. Zevç ve zevce, artık 
adam-akıllı sarhoş olmuşlar 
ve çenelerini de epey aç
mışlardı! Piyedoş bu vazi
yetten son derece memnun 
görünüyordu. Her ikisine bi
rer litre şarap daha ismarla
dıktan sonra: 

Arbalet sokağı cinayeti 
hakkında iyi malumat verebi
lecek bir adamın Pariste bu· 
lunduğunu demin beyan etmiş· 
tiniz değil mi? Halbuki, be
nim burada bulunmaklığım ne 
kadar muhakkak ise, bunun 
mümkün olduğu da 0 derece 
sahihtir. 

Dedi. 

v •• d ler,. diye teşhir etmek heve- SERViCE MARITIM 
gun en: sine düşmüş. ZavalJı kızcağız- ROUMAIN 

M~zarlıkbaşında 58793 lira 84 kuruş bedeli keşifli hal bi- ların her gece yatarken bu BUGAREST 
nası ınşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 52032 kuvvetli kola ile derilerini "DUROSTOR" vapuru 8 
lira 5~ ~~~ş. bedelle mü~eahhidine ihale edilmişti. Müteahhidin soyarcasına biribirlerinden ay- temmuzda KOSTENCE, SU-
taahhudunu ıfa etmemesı dolayısile mukavele feshedilmiş ve rılmaları, sade bu büyiik bir UNA, GALAS limanlarına 
idare ile eski ?1üteahhit tarafından vücuda getirilen imalat azapmış! yük alacağı gibi BEOGRAD, 
mahkemece tesbıt olunmuştur. Geri kalan imalat müteahhit Bu vak'ayı Budapeşte halkı . NOVISAD , PUDAPEST , 
nam ve hesabına yaptırılmak üzere 14/6/936 tarihinden itiba- öğrenince nasıl aldatıldıkl~rına BRA T.ISLA VA, VIY ANA ve 
ren açık eksiltme konulmuştur. ihalesi 30/6/936 salı günü saat LINZ limanlaarına GALAS 
o~altıda lzmir vakıflar direktörlüğü binasında müteşekkil ko- şaşıp kalıyorlar, polis de ya- akta. masi yük alacaktır. 
m~syon huzurunda yapılacaktır. istekliler keşif, şartname, proje, lancı Dona Carmencita aley-
munakasa şartnamesi ve tesbiti delail raporunu hergün vakıf- hinde takibata girişiyor. 
lar idaresine müracaatla görebilirler. ·---

.~ksilt.meye girecek müteahhitlerin kendilerinin mimar veya Ga n d i 
muhendıs olmaları inşaatın her türlü kanuni idari ve fenni 
m~s'uliyetl~r~~i kabul ve ifa edecek mütehassıs mühendis veya İnzivaya çekildi 
mımarla butun muamelelerde müştereken mes'ul olmak üzere Kalküta'dan bildirildiğine 
~~ltşmaları şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek göre, Gandi artık bütün si-

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

"BUDAPEST., motörü 24 
haziranda bekleniyor, BEOG
RAD, NHVISAD, BUDA
PEST. BRA TISLA VA, Vl
y ANA ve LINZ limanlarına ı~ı~ e~ az 30000 liralık bir binanın inşaatını muvaffakıyetle yasi faaliyetten vaz geçmiştir 

bıtırmış 9lduğuna dair resmi fen hey'etlerinden verilmiş mu· ve inzivaya çekilme""'e karar 
dd k b 1 l 

6 yük alacaktır. 
sa a ege er göstermesi mecburidir. Ayni zamanda mali vermiştir. --------DEN NOSKE MIDDEL

HASLINJE (O. S. A-S 
SPANSKELINJE) 

OSLO 

teminat mektuplarını veya idare veznesine yatırdıkları nakıt Gandi'nin günlerce açlığa 
teminat makbuzlarını ehliyeti fenniye ve ticaret odası vesika- (Devamı 4 üncü sahifede J 
larile birlikte ihale gün ve saatte komisyona müracaatları ilan y d 
olunur. 15-18·23-30 .. e ek subay 

Yetişecek kısa hiz
metliler 

• r3ı;JinTayyare Sinemas(J1;J~n 1 

B haf 
İzmir askerlik şubesinden: 

U ta İki büyük film birden 1 - Yedek subay yetişe-

n k 
cek kısa hizmetlilerden 331 

a tı• ıo A k doğumlu ve bunlarla muamele n un ş 1 görenler ve daha evvelki do-

"SAN ANDRES,. motörü 
18 haziranda bekleniyor .. IS· 
KENDERIYE, HYF A. DIEP
PE ve NORVEÇ limanlarına 

yük kabul edecektir. 
"SARDINIA,. motörü tem· 

muz ortasına doğru bckleni· 
yor, ISKENDERIYE, DIEPPE. 
ve NORVEÇ limanlarına yük 
alacaktır. ".,.. k D k ğumlulardan olupta muhtelif 

n.uçü a tifonun,, ve "Daktilo evleniyor,, filmlerinin 
sevimli yıldızı Marie Glarg'in geni bir /antazisi sebeplerle geri kalmış deniz "Vapurların isimleri, gelme 

onu her gün görürdük. 
Piyedoş, birkaç saniye dü

şündükten sonra; 

H A R P 
sınıfından gayri sınıflara ayrıl- tariglcri ve navjun tarifeleri 

· mış olanlardan yalnız askeri hakkında bir taahhüde giri· 

Kömürcü, karısının ifşaatta ·ı b 1 orta ehliyetnamesi olanlar 1 şı mez." 
u unacağından korkarak ba· Anna Bella Charles Bayer ve lnkı"ı". f Temmuz 936 tarihinde yedek Birinci Kordon, telefooJ1 

- Hakikaten - dedi - çok 
güzel bir kadındı. 

Kömürcü kadın atıldı: 
- Evet, yüzü kar gibi bem 

beyaz ve ayakları küçücüktü. 
Kömürcü karısınırı söyle

diklerini teyiden: 

şını ona doğru eğdi ve ancak ' • oo 1 ,A ' 0 0 ı na duyulabilecek bir sesle: Gıbı yuksek san atkarların temsıl ettıklerı Klod F arernin şaheseri subay okulu komutanlığı ha· No. 2007 - 2008 
- Janet sus diyorum! Böy· S tl •.Hergün; 16-19,30 Harp- 17,3021,15 ~ırlık kıt'asında bulunmak 

şubeye müracaatları. 

le işler, bizim karışacağımız eans saa eri.Daktilonun aşkı Cumartesi, Pazar uzere sevkedileceklerinden 24 
işler değildir. günleri 14 le Daktilonun aşkı ile başlar. Haziran 936 gününde hüviyet 

Dedi. Fiatlar 15 • 20 _ 30 kuruftur lcüzdam (nüfus tezkeresi) ve 
( Arkuı var ) orta askeri ehliyctnameleri 

beraberlerinde olduğu halde 

·2 - Tam vaktinde yedek 
subay okulu komutanlığı ha· 
zırlık kıt'asında bulunmıyanlar 
hakkında kanuni muamelenin 
tatbik olunacağı iJin olunur. 
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_ Sahife 3 {Ulusal Birlik) 

lzmir Vakıflar direktörlüğün- Fratelli Sper- Olivier ve şü-1 

den; · co Vapur Acen- rek8.sı Limited 
Senelik kirası tası t 

L K v kf Mevkii Nev'i No. Vapur acen aSI 
36. . a · . .1 Sadullah efendı s. Oda 23 ROYALE NEERLANDAIS C d 1· H B' . k Nalçacı omcr dede 

57 
KUMPANYASI en e ı an . ırincı or-

200 salepç.i oğlu kemeraltı caddesi diikkan "HERMES don. Tel. 2443 
200 11 .. " " " 26 " vapuru 31 Ma-

t b ki Not: Vurut tarihleri ve va-175 .. .. yemiş çarşısı " 26 yıs a e cnmekte olup yü-
d kün - t hl' d purların isim lcri üzerine deği-60 bayram yeri o a arsa 525 u a ıye en sonra BUR-

pazaryeri dd · d"kk- 12 GAS VARNA KO "ikliklerden mcsuliyet kabul 100 bostani zade kemer ca csı u an • ve STEN- y 

180 Arnavut oğlu hastane caddesi ev 76 CE limanlarına hareket ede- edilmez. 
120 Ali ağa balaban çıkmazı ev 1 cektir. THE ELLERMAN LINES LTD. 
120 " " medine yokuşu ev 91 "ORESTES,. vapuru 31 " GRODNO ,, vapuru 10 

haziranda LONDRA. HUL ve 
ANVERS'tcn gelip yük çıka

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

48 soğukkuyu soğukkuyu dükkan 121 ~.a~~s~~ beklenmekte olup 
84 kestelli kcstelli " 93195 yukunu tahliyeden sonra 
60 s. süleyman şadırvan altı " 1/ 1 6-6-936 da ANVERS, ROT-
96 .. " " " 10 TERDAM, AMSTERDAM ve 
84 H. hüseyin bnşdurak '' 10/12 HAMBURG limanları ıçın 

120 " " " 14/20 yük alacaktır. 
200 Hisar tilkilik ev 16 "HERMES,, vapuru 15-6-36 
72 .. çangırı çarşısı dükkan 25 da gelip 20-6-936 da ANVERS 

250 ,, B. belediye mağaza 11 ROTTERDAM, AMSTER- ' 
300 salepçi oğlu asmalı mesçit fırın 160 DAM ve HAMBURG limanları 
100 bostani zade kemer caddesi dükkan 14 için yük alacaktır. 
60 rumkuş uzun yol ev 86 SVENSKA ORIENT LINIEN 

120 batçı mesçit ikiçeşmelik dükkan 318 "VIKINGLAND t" .. 
48 f d Ah .. oda 22 " mo oru 

rü ai erga ı camgoz dükkan 28-8-36 da ROTTERDAM 
16200 Hiarf h. ~~kbk~eydleuşu ev lfı~i HAMBURG, BRMEN (doğru) 

esna şey ı 
66 

COPENHAGE, DANTZIG, 
130 H' hisar meydanı dlikkan G 
60 M~:i~ada V. oğlu mirkelam han " 3 DYNIA, GOTEBURG OS-

120 baruh zevcesi paspant çarşısı ,, 24 ~O ve ISKHNDINAVY A 

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

"DRAGO,. vapuru Temmuz 
iptidasında EONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracaktır. 

" LESBIAN ,, vapuru 10 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı
karacaktır. 

60 Ümmü gülsüm halim ağa yazıhane 66 lınıanları için yük alacaktır. 
120 lsmail sarım yıkık ıninan~ arsa Bila " NORDLAND " molörü "SOFIA,, vapuru Haziranın 
100 .. ' B t · d dükkan 15 15-6-36 da gelip ROTTER- sonunde HAMBURG, BRE-

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

os anı za e çangırı çarşısı . DA 
Yukarıda mevkii nev'i ve numaraları yazılı akaratın hıza- M, HAMBURG BREMEN, MEN ve ANVERS'ten gelip 

sında gösterilen bedel üzerinden on gün müddetle açık artır- COPENHAGE, DANTZIG, yük çıkaracaktır. 
maya çıkarılmıştır. ihalesi 22/6/936 pazartesi günü saat on- GOTEBURG, OSLO ve IS- Satılık moto··r 
beştedir. istekli olanların o gün ve o saatta toplanacak ko- KANDINAVYA lima J •• 
misyona müracaatları ilan olunur. 13 18 22 1647 yük alacaktır. n arı ıçın 

12 beygir kuvvetinde Dizel 
f zmir Vakıf far direktörf Ügu~ "nden: " BIRKALAND " motörii markalı az kullanılmış bir mo-

29-6·936 da gelip ROTTER-
Mezarlıkbaşında kain 149 1 ve 151 No. lı dükkaaların en

kazı bütün masarifat alıcıya ait olmak ve mahallindeki moloz 
ve saireyi nakletmek suretile kaimen satılacaktır. 

tör satılıktır. Taliplerin idare-
ı DAM, HAMBURG, BREMEN, hanemize müracaatları ilan 

COPENHAGE, DANTZIG, olunur. 

IZMI 
Pamuk Me ai 

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

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-
catına faiktır. . 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf ad esi: Bayrak lzmir 

lzmir Yün Me suc tı 
Türk A. Şirk i in 

Halkapınar kumaş fahri a 
Tarafınd,an mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucu d r 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamuliitı tercih ediniz 

• r Satış Yer 
Birinci Kordonda 186 numaı·ada ŞARK 
HAi! T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

ihalesi 18161936 Perşembe günü saat 15 dedir. Talip olan
lar şeraiti anlamak üzere Evkaf direktörlüğündeki Varidat 
memuruna müracaat etmesi ve satış gününde mahallinde bu· 

GDYNIA, GOTEBURG, OS
LO ve ISKANDINAVY A li
manları için yük alacaktır. 

KANDEMİR Oğlu 1 
, ......... _. ...... ,, .................... mllCilHlllBll!lllllli!BDFmB~# 

Zinet ve 
lunmaları ilan olunur. 3 7 12 18 1459 

Şehir Gazinosunda 
25 Haziran 1936 Perşembe akşamı 

F· H. P. Yalılar mahfeli tarafından 

Mevsimin en büyük 
GARDEN PARTiSi 

Bu gecenin fevkalade eğlenceli ve neş'eli olması 
için lzmir'in en kibar aileleri bizzat meşgul olmak
tadırlar. 

lzmir emrazı sariye hastaha
nesi başhekimliğinden: 

Hastahanenin 1936 mali yılının onbir ayına ait aşağıda 
miktiarı ve tahmini fiatları ve muvakkat teminatı yazılı muh
telif ihtiyaçları açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameler has
tahane başhekimliğinden alınır. Eksiltme 3 temmuz 936 tarih 
cuma giinü saat onda Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde 
yapılacaktır. Muvakkat teminatları nakit olarak verecekler 
eksiltme gününe kadar vilayet veznesine yatıracaklardır. 
Tahmin edilen Muvakkat 

fiatı Miktarı teminatı 
Lira Kuruş kilo Lira Kuruş 
to1 25 4500 1 60 
435 2000 32 65 
187 50 15000 14 06 
320 400 23 
183 600 13 72 
156 90 600 11 77 

1015 35000 76 12 
1290 12000 96 75 
2560 6400 192 

Cinsi 
Kalın buğday kepeği 
Pirinç losya 
Odun 
Sade yağı 
Sabun 
Toz ~eker 
Kok kömiirii 
Ekmek 
Et 

sso 5500 41 25 Süt 
420 2800 31 15 Yoğurt 
60 800 4 80 Patates 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

" ALSA-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. 

Telefon: 2004-2005-2663 

l~D~o~k~t·o-r-

Ali Agih 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 
T elcfon 3452 . .................... . 

• Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
~ e ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
~umara : 34 • Kiralık ev 

Bergama 'lılar 
Zinet garajı, Bergama yol

cularına ve Bergama'ya yük 
nakledenlere bir kolaylık 

olmak üzere Bergama ser
visini de açmıştır. Garaj, 
hem çarşıya yakın, hem de 
temizdir. Bergama'Iılar bu 
snretle daha çok istifade 
edeceklerdir. "··--··---·" 

120 800 9 60 Kuru soğan Göztcpedc tramvay caddesine 
50 200 3 75 Taze bamya yakın ve elektrik tesisatını / .. 

l 00 1000 7 50 " fasu\ya havi beş odalı kullanışlı bir l A / 

/'• . . " ~· 
' '. 1 l"\ •• ' • 1 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilfıç ve 

çeşitleri satar. 

-6 JI ıu ıı~· 

tuvalet 

·, • ••• l, , ı.· ili i!-t. ' • 
• 1 :. • ,. ~ ... ,,, 'i' ' ' :"' 

---~ 

150 1400 11 25 Patlıcan ev kiralıktır. Tutmak istiyen- j\\ j 
162 50 1300 12 18 Domates ler gazetemiz idare memuru il,. r ._, ' 

-- 11 18 25 2 1593 Hüsameddinc müracaatları. ) \, ..mdlr(l(): .D-:_:J' 

- -, 

Pür)• Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere kalkJ,jjb;;,;;;i 
en rahatsız ve tansıyonları yüksek'olanlara:bile:Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahıfe 4 (Ulusal Birlik 
----------------------~--~---------.: 

'5 .ON '. TELG ~AFLAQ Sardanapol'un 
••• 

. ~ . ... . . - . : ..... ' - . .... . ,_ ' ~ ... · .~. . ' - ~ . . . - ·' . 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

Almanyanın, asker toplamak sure
tile gizlice hazırlandığı söyleniyor 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 33 

Fransız diplomatları, Almanyanın, Fransada baş gösteren 
grev hadiselerinden istifade etmek istiyeceği kanaatındadır 

Paris 78 (Radyo)- Berlinden alınan gizli haberlere ve geni kabinenin, hariçten gelecek olan tehlikeyi gör
göre, Almanga, asker toplamak suretile gizlice hazırlan- mek istemediğini iddia eylemektedir/er. 
maktad!r. Alakadar F~ansı: '!'aha/ ili, Fr~ns.a'nın .. ~ahili M. Tardiyönün, bu mes'ele hakkında yazmış olduğu 
vaziyetınden Almanya nın ıstı/ade etmek ıstıgecegı ka-

makale, Fransa umumi efkarı üzerinde büyük akisler naatini beslemektedirler. Bu sebeple, en büyük Fransız 
diplomatları, M. Leon Blum kabinesine hücum etmeğe yapmıştır. 

. .. ••. -.. ~-~· .. ~----~~~ 
Necaşi 

Ziyafette bulundu. 
Müzeyi gezdi 

Londra, 17 (A.A) - Necaşi 
Avam kamarası azası tarafın
dan şerefine verilen bir ziya
fette hazır bulunmuştur. 

Lon<lra 17 (A.A)- Necaşi 
bu sabah Britiş müzesini ziya
ret etmiştir. Necaşi, bilhassa 
Amherik el yazılarına karşı bü
yük bir alaka göstermiştir. 

r . ' Basvekil lstanbu-.. 
la geldi 

(Baştarafı birinci sahifede) 
Başbakan Yeşilköy ha

va istasyonunda Vali Mu
hiddin Üstündağ, merkez 
komutanı General Felımi 
ve birçok saylav/ar tara
fından karşılanmıştır. 

lstanbul 1& (Hususi)- Baş 
bakan ve Dahiliye, Adliye ve 
Nafıa Bakanları Fi orya' da 
Atatürk tarafından kabul 
edilmişlerdir. 

Hususi surette ö&rrendiği
nıize göre; Parti genci sek
reterliğine, Dahiliye Veka
leti vazifesi de uhdesinde 
kalmak şartile Şükrü Kaya 
getirilecektir. 

Halk partisi umumi heye
tinin yapacağı fevkalade 
kongrede, en büyük mülkiye 
memurlarının parti işlerile 
alakadar olabilmesi için teş
kilatı esasiye kanununda 
değişiklik yapılması teklif 
edilecek ve karar verildikten 
sonra kamutay kararile ka
nunda değişiklik yapılacaktır. 

\... ..) 

Filistin 
( Baştara/ı 1 inci sairi/ede) 
muşturr. Bu müsademede bir 
Arap neferi ölmüş ve bazı 

kimselerde ağır surette yara
lanmıştır. 

Alman iktisad nazırı Yarın 
Şaht Peşte'de Güneş tutulacak --------- ':ınn ıriine~ ılo~Juktaıı on Ja. 

Şaht: Almanya, parasız da yaşanabilece- J.ika oııru tuıulaeaktır. Gü-
nc~iıı ıutulıııa 1111 giirıııt'k için bir 
ı;fik ki lll'<'IP.r ) iiksek ) t•rlı·rı• çık· ğini ısbat etmiştir. Diyor 

Peşte, 17 ( A.A ) - Hava 
yolu ile gelen M. Şaht bugün 
burada karaya enmiş ve tay
yare meydanında Macaristan 
milli bankası müdürü M. Belo 
İmrevi ile diğer birçok zevat 
tarafından selamlanmıştır. 

Sofya, 17 (A.A) - Hare
ketinden önce doktor Şaht 
Bulgar nazırı Bujilof ile neler 
görüştüğünü gazetecilere izah 
ederek d~miştir ki: 

- Münakaşa ettiğimiz bü
tün mes' elelerden noktainazar
larımızın tamamile eş oldu
ğunu görmekle bahtiyarım. 

Alman devlet ve Bulgar milli 
bankaları arasındaki münase
bat fevkalade samimi olub; 
iki memleketin siyasi ve iktı
sadi münasebetlerinin inkişa
fına yardım edecektir. Al
manya Bulgaristan'ın kendi 
topraklarındaki zenginlikleri ___ _.. .. _. __ _ 

• 4 

Geçen ay 
Neler satbk 
Mayıs ayında lzmir lima

nından dış memleketlere 
879678 lira değerinde 5 mil
yon 380 bin 444 kilo mahsul 
18484 baş hayvan ihraç edil
miştir. 

En fazla hayvan ihrecatı 
yaptığımız mamleketler Al
manya, lngiltere ve Yunanis
tandır. Almanya'ya 587903 
liraıık, İngiltere'ye 60877 li
ralık ve Yunanistan'a 69239 
liralık mal ve hayvan ihraç 
edilmiştir. 

işletebilmesi için ona el uzat
mağa hazırdır. 

Bu sırada gazetecinin biri: 
- Bulgar toprağında altın 

da vardır. 
Deyince, doktor .Şaht: 
- Altınınız sizin olsun. 

Biz yalnız endüstri de kulla
nılacak iptidai maddelerle 
alakadarız. Almanya paı asız 
da yaşatabileceğini isbat et-8 
miştir. Eski iktisat sistemi ar
tık çürümüştür. Bugünkü gün
de asıl olan servet değil, 
milletlerin iradesidir. Demiştir. 
~~~-~-..~~~-

Tütün ·husene 
iyidir 

Rekoltenin havala. 
rın fena gitmesin
den 20 milyona dü-
şeceği sanılıyor 
Muğla, 17 (A.A) - Bu yıl 

Ege mıntakasında tütün ürü

nünün 25 milyon kiloya ula
şacağı umuluyorsa da, hava 
durumları itibarile yirmi mil
yona ineceği sanılmaktadır. 
Bundan ötürü fiatlerin iyi bir 
şekilde olacağı ve tütünlerin 
kısa bir zamanda satılacağı 
ümidi kuvvetlidir. 

ıııağa h:ızırlarıırıı~lıırılır. 

Kız ı•ruirü~ü tuhİİ)t' ııınallimi 

~ı·vzat"rn rı:i~ligi altını la ] :> kişilik 

lıir grupta lıııgiin :\ if dağıııa lı;,ırt •· 

kf't cılı·ı·ı·I.:, gct•ı•) i ılağın lt•pt"·İııılt• 
gf'çircrP.k .. alı:ıhlı·} in bu rrıdf'r gö· 
rült'rı talıiat hfiıli,,ı·~ini giiriip lt-1· 

kik ,.,Jı·eı•ktir. 

Bıı grup, taıııııııH'n tutulııcak 

olun güıl('Ş Zİ) aııı ııırı iil<:ülme,;İne 

}llfa)acak ult>tl··r \I' ayrlf'a rasat 
alt•tlcri giitiirı•rckln H' gün•·?İll 
\'aZİ) f'liııi foto~r;ıf ilı:rlf' tnshit edt>· 
ı·ı•klerdir. 

Vahşet! 
Bozdoğan'da feci bir 

cinayet oldu 
Bozdoğan, (Hususi) - ilçe

mize bağlı ( Eymir ) köyünde 

çok feci bir cinayet olmuştur. 

Bu köyde oturan Tavas'lı Kö

se imam oğlu sağır ve dilsiz 

Abdullah; Harmanbaşında tar

ha ile 14 yerinden yaralan

mak, gözü oyulmak, bumu ve 

kulakları kesilmek suretile ölü 

olarak bulunmuştur. Yapılan 

tahkikatta katillerin; Abdul

lah' ın bacanakları Tavas'lı 
Süleyman ve kardeşi Kadir ol

duğu anlaşılmış ve vak'anın da 

bir miras işinden ileri geldiği 
öğrenilmiştir. Katiller adliyeye 
teslim edilmiştir. 

--~--~---------.--~---------

L On d r a 'da· büyük 
bir yangın 

Londra 18 ( Radyo ) - ( Vest Hen ) mevkiindeki büyük 
kağıd fabrikalarından biri yanmıştır. Üçyüz itfaiye neferi, 8 
saat çalıştığı halde ateşi söndürememiş ve fabrika tamamen 
yanmıştır. zarar rniihimdir. 

Şimdi, facianın birinci faslı 
bitmiştir. Kızlar halalarının 
nezdine dönmüş bulunuyorlar. 
Eakat şimdi ikinci fasıl baş

ladı, Daha çabuk bitecektir!. 

İşle azizim. Sizi bunun için 
davet etim. Ve şu hadiseler 
içinde çok müfid :olacaklarını 
umuyorum. Ne için biliyor
sunuz? 

- Hayır, bilmiyorum ve 
tahmin edemiyorum. 

- Dinleyiniz, şu halde! 
Size sık sık kart gönderdi
ğimden bahsettiniz. Bu kart
ların hepsine cevap almış 

olmamakla beraber, bir tane
sinin cevabı, M. Pol d'Oryo
nun Otojir nazariyesile alaka
dar görandü: 

"Kart şudur: 
M. Royer kartı okumağa 

başladı .. 
"Elekscriyol, 3 Kanunusa

ni 1934. 
"Aziz müsyü: 
''Yeni sene tebrikatınızı al

dım. Fakat bunda bir telepa

ti, hissikabbelvuku var. Gece 

çok soğuk olmasına rağmen 

odanın balkonunda geç vakte 
kadar kaldım. 

Manzara çok güzeldi fakat 

esrarengiz ve korkunç ta de

mek mümkündür. Burada ha

yaletlerin çok olduğu söyle
nir ve mantoma sarılmış ol· 
dum halde uyumuş kalmışım. 
. Rüyamda sizi gördüm; fa

kat nasıl? Büyük bir nevi 
kuş, ayni zamanda bir kartal 
ve J.ayyare beni binlerce yıl
dızın parlamakıe oldvğu se
mavata doğru . götürüyordu. 
Sonra.. Sizi, bulutlar arasında 
kalmış gibi bir binanın tara
çasında gördüm. Kollarınızı 
bana uzatmış idiniz; bu eller 
uzadı, uzadı; beni kurtarmak 
için bana kadar geldi, fakat 
bu garib kuş tayyare birden 
bire büyük bir yarasa oldu, 
kulağımın arkasını ısırdı ve 
kanımı emmeğe başladı. Bu 

Gandi 
inzivaya çekildi 

( Baştaraf ı 2 inci sahifede) 
dayanan azminden bunu hiç 
ummıyanlar hayretle kendisi
ne bu kararın sebebini sor
muşlar. Gandi şöyle cevap 
vermış: 

- Gençlere fırsat bırak
mak lazım. 

Kudüs 17 (A.A) - Müşev

viklerden 15 kişi daha tevkif 

edilerek Kudüs'le Yafa ararın

da Sarafanddaki mahpuslar 
kampına sevkedilrnişlerdir. 

Gene mayıs ayında dış 
memleketlerden lzmir limanına 
552215 lira değerinde 4971818 
ki(o eşya ve emtea ithal edil
miştir. Ençok ithalat yaptığı
mız memleketler sıra ile Al
manya, Brezilya, İngiltere ve 
Mısır' dır. 

Müthiş kasırga 
Avana, 18 (Radyo) - Çok müthiş bir kasırga Kuba'yı J • • ·ıı · • 

harap etmiştir. Kamagone ve Oryente havalisinde büyük za- zmır SlCl l fz-

Fraı:lar kaydeddilmiştir. • t d. lid. caret memurlu-

Hakikaten, artık Gandi çok 
ihtiyarlamıştır. Bu son sözle
rilc de kendisinin açtığı mü
cadeleye gençlerin devam et
mesini istediğini bildirmiştir. 

..... -

Orta Mektep 
Muallimliği imtiha

na girenler 
f Ik mektepler muallimlerin

den Orta mektep muallimi 
olmak istiyenlerin imHhanla
rına Dumlupınar mektebi salo
nunda devam edilmektedir. 
Bugün feft bilgisi dersinden 
imtihanlar yapılacak ve imti
han sona erecektir. ilk mek
tepler muallimlerinden Orta 

Almanya'dan 137679 liralık, 
Brezilya'dan 71992 liralık. 
İngiltere'den 51373 liralık ve 
Mısır'dan 39162 liralık mal 
ithal edilmiştir. Brezilya' dan 
gelen mal, tamamen kahveden 
ibarettir. 

lngiltere'den 202,280 kilo 
ve 11943 liralık, Çekoslovak
ya' dan 809015 kilo ve 60,010 
liralık şeker ithal edilmiştir. 

mektep muallimi olmak için 
imtihana girenler 129 kişidir. 
imtihan evrakı, Maarif veka
letine gönderilecek ve orada 
tetkik olunacaktır. 

ransa a vazıye en ışe ır ., d . 
Paris, 17 (Radyo) - Petrol tasfiyehaneleri grevi ve Ce- gun an. 

zair' de birbirini takibeden hadiseler endişe verecek bir şekil Abdullah Kitapçıoğlu tica-
arzetmektedir, Cezair' deki hadiseler bir grev hududunu aşarak ret unvanile lzmirde Kemerde 
Fransız aleyhtarlığı şeklini almaktadır. Gaziler caddesinde 189-191 

lngiliz· casusu 
An.kara, l 7 (llıı ıı i ıııulı11hiriıııizde11J Marul lrıgiliz kadın ca"u .. u 

Liıla ilı• ı;azı•t,.ri Bı·rt"in lıııılıullarırıııztl11 tı•\ kif cdilıligi hakkındaki 
Frarı"ıı guzı•tı·lı:rinin lıaheriııi n~rnıi~ıim. Bu lııısu~ıa ıalıkikaı yaptım. 
\'nilı·n ınalürııata giirı-, İsveç

0

li gazett·l'i Bnt ile kı·ıulisiıw şimdi katip· 
li.k edı•ıı cnsııs l.ida otomobille şarkta ) apaı·akları sı·yahat için mf'ınle· 
kPtimizderı g"çıni~lcr ,.,. ~lalat)a·da, ıncrkezılf'u talimat alınmak i~irı 2·1 

saat alakonulnıuşlardır. Mea'de hundan iharettir. \ .- t'U"ll" tiıla ile gaze· 
ted Bt>rl ) otlarına clıwam etmektt•dirler. 

numaralarda hancılık ve za
hire ticaretini yapan Abdullah 
Kitapçıoğlunun işbu ticaret 
unvanı ticaret kanunu hüküm
lerine göre sicilin 1664 numa
rasına kayt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

fzmir sicilli ticaret memur
luğu resmi mülıüri.N(e 

F. Tenik imzası 

acı ile uyandım! 

"Emsalsiz ve hayalin en 
yüksek derecesinde bir rüya, 
değil mi? Fakat ben rüya 
görürken sizin beni düşündü· 
ğünüze hiç şüphe yok. Çünkü 
sene tebriki kartınızın tarihi, 
rüyayı gördüğüm geceye tesa· 
düf ediyor. Sizi Fransa'da 
hemen görmeği ümid ediyo· 
rum. Niyetim hemen galmek· 
tir. Fakat yeni bir kaprise 
kapılmazsam .. ., 

Genç kadın kendi kartını 
dikkatle dinledi. Komiser: 

- Mes' eleyi anladığınızı 
umuyorum artık. Otojir nıes· 
elesini tahakkuk ediyor de· 
mektir. Sizin rüyanın bunu is
bat ediyor. Bire karşı yüz ih
timatle muhakkaktır ki kay· 

bolduğunuz sırada sırada siz 
de Otojir ile kaldırıldınız, 
sonra da kanızı alan adama 
ne ise beyhude vakit kaybet· 
memeli, size soracağım saHe
re cevap veriniz. Hatırınızda 

mühim bir iz bırakan buna 
benzer başka rüyalar gördü· 
nüz mü? 

Ne o? Sarardınız? Hiçşüp· 
he yok müsbet cevap vere· 
ceksiniz . 

Genç kadın: 
- Eveti Dedi. Başka rüya· 

larım, hem de birçok rüyala· 
rım daha var.. :Müsaade edi
niz de biraz kendisinden bah· 
sedeceğim. Çünkü kuvvetli 
bir vücudum ve sağlam bir 
damağım var memleketimin 
her kızı gibi gibi idmanla ve 

fenni tahsil i(e büyüdüm.Fa· 
kat Andersenin, Hofmanın 
ve bunlara benziyen muhar· 
rirlerin masallarım çok oku
dum. 

( Arkası var ) 
-~----..------~~~ 
Türkpazarı'ndaki 

kanlı kavga 
( Baştara/ı 1 inci salıi/ed11) 
idarecilik ve rehberlik etmekte 
imiş. Buldan'lı Ali Riza, ken· 
disine bir Arapla birlikte git· 
mesinden bahisle hakareti ed•
lince kızmış ve aşçı dükkr 
nından aşırdığı anlaşılan ve 

göğsünde sakladığı bir çatalı 
çıkararak Trabzun 'lu Ali Riza· 
nın göğsüne saplamıştır. 

Trabzonlu Ali Riza'da bu 
hücuma maruz kalınca yanında 
taşıdığı Singer markalı küçük 
bir çakıyı açarak Buldan'h 
Ali Riza'ya üç defa saplamış· 
tır. Buldan'lının yaraları sol 
baldırı ile karnında ve sağ 
koltuğu altındadır. Karnınnaki 
yara çok tehlikelidir, çakı, 
barsakları parçalamıştır. Bu1· 
dan 'lının hayatı tehlikededir. 

Trabzon'lu Ali Riza, arka· 
daşı Ali Riza'yı yaraladıktan 
sonra kaçmıştır. Taharri me· 
murları, faaliyete geçerek düfl 
öğle üzeri kendisini Tepecik'te 
sebze bahçelari arasındaki 
sazlıklar içinde bulmuşlardır. 

Trabzonlu Ali Rıza, suçunu 
itiraf etmiş ve dün tevkif 
olunmuştur. Tahkikata el ko
yan Müddeiumumi muavini 
Orhan Köni, vak'a şahitlerini 
dinlemiş ve vak'a yerinde 
tetkikat yapmıştır. Öğle üzeri 
tutulup getirilen vak'a failini 
de isticvap etmiştir. Tahkikata 
devam olunmaktadır. 

Hastahaneye kaldırılan ya· 
ralı Ali Rıza, dün gece öf mü 
tür. 


