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eli ildi 
_Cerlevrede, lngiliz·Fransız Şükrü Kaya Filistinde kanii çarpış-

Bugün İstanbul'a 1 d d• 
cebhesi teşekkül ediyor Şehrı·mı~zdiedbiuyluonarnnahı"lı"ye ma ar evam e ıyor 

"' Araplar, Yahudi muhacereti durdurul. 

Çin'liler 
Almanya'dan harp 

malzemesi alıyorlar 

Milli Çin hükumeti reisi 
General Şangay Şek 

Tokyo 28 (A.A)- Şangaydan 
gelen Japon haberlerine göre, 1 
Almanya tarafından yüz mil- ı 
yon dolarlık harp levazımı ve
rilmesine dair olan bir Çin -
Alman anlaşması, geçen Mayıs 
ayında Berlinde imza edilmiş
tir. 

Anlqmanın teferruatı şimdi 

------Boğazlar kon-
feransı __ ..._. ..... __ 

Eden, Rüşdü Aras 
ve Litvinofla 

konuştu 
Montrö, 29 

(Radyo) -
Boğ azlar me
selesini tet-

kik eden mü-

Istanbul, 29 ( Hususi ) -
Macar Boçkay takımı, olimpi
yatlara gidecek muhtelit takı· 
mımız dün ikinci maçını yaptı. 
Birinci devrede iki taraf ta 
gol yapamadılar-

lkinci devrede daha iyi 
oynayan Macarlar, 22, 27 ve 

t aha s sıs lar, 28 inci dakikalarda üst-üste 
cumadan beri O 

üç gol yaptılar ve maçı 3 -
toplanmamış- galip bitirdiler. 

tardır. Diğer - Güreş müsabakaları: 
komisyonların Rüşdü Aras 
bugün toplanacakları söyle- lstanbul 29 (Hususi)- Al-

Cenevre 'den bildiri!- man güreşçileri dün üçüncü 
nıyor. defa olarak milli güreş takı-
diğine göre, Lord Eden ile 

mımızla karşılaştılar. Müsabalvon Delboş, Tevfik Rüşdü 
kalar, gece saat 9,30 da TakAras ve M. Litvinof'u kabul 
sim stadyumunda başladı. ederek ihtilaf noktalarını ko-
Stadyumu meraklılar doldur 

nuşmuşlardır. 
muştu. Müsabakalar çok he

Nankinde merkezi hükumet yecanlı oldu. 
ile general Reichenau arasında 
müzakere edilmektedir. 

Sanıldığına göre, görüşme
lerin inkişafı hakkında haber
dar edilmekte olan Japon as
keri şefleri, Çin'e en modern 
malzeme verilmemesi şartile bu 
anlaşmaya aleyhtar bulunma
maktadırlar. 

56 kiloda küçük Ahmed, 
Alman Şönleybeni sayı hesa· 
bile mağlup etti. 

61 Kiloda Ankaralı Ahmet, 
Alman Şönbeybeni bir dakika 
24 saniyede mağlup etti. 

66 kilo, Refik ile Alman 
Güldemayster arasında ve 
alafranga idi. 20 dakikalık 

vekili ve Cumhuriyet Halk h k • k ·ı d•l 
partisi genel sekreteri Şükrü maz ve bir Arap ü umetı teş ı e ı -
Kaya,d ün, Çeşme'ye gitmiş ve mezse ihtilalin devam edeceğini bildirdile 
akşam şehrimize dönmüştür. 

Şükrü Kaya, bugün, deniz 
yolları idaresinin İzmir vapuru 
ile lstanbul'a gidecek ve ora
dan Edirne'ye geçecektir. -----··---

Romen 
Zırhlı ve tahtelbahiri 
Köstence limanında 

Bükreş 29 (Radyo) - ltal-

güreŞ de her iki taraf da bir
birlerinin sırtlarını yere geti
remediler ve hakim güreşen 
Refik, puvan hesabile galip 
ilan edildi. 

72 kiloda Alman Viker ile 
Balkan müsabakalarında ka· 
burga kemiği kırılmış olan 
Ankara'h Hüseyin güreştiler. 

Hüseyin 20 dakika zarfında 

çok hakim güreşti ve sayı 

hesabile galip geldi. 
79 kiloda Adnan ile Alman 

Botner karşılaştılar .. İlk on da

kika beraberlikle bitti. Çekilen 

kur'a neticesinde birinci üç 

dakikada Adnan üstte, Botner 
altta güreştiler ve Adnan bu 
esnada birkaç oyun yaptı ve 
puvan kazandı. ikinci üç da
kikada da Alman üstte güreş
tiler. Bunda da bir netice alı
namayınca, ayakta güreş baş· 
ladı ve fazla puvan kazanan 
Adnan sayı hesabile galip 
geldi . 

87 kiloda Seyid Ahmed ve 
Kalner arasında oldu. Seyid 
Ahmed daha ilk dakikalarda 
çok hakim güreşti. Üçüncü da-

Kahire, 28 
Yeşil göm· 
lek l ilerin 
bir tezahü-
ra tından 
sonra, bu 
teşkilat ta
raf tar la rı 
ile Vefd ta-
rafta rl arı 
olan mavi 
gömlekliler 

a r asın da Nahas Paşa 
ş i d det li kavgalar olmuştur. 

Yeşil gömleklilerden birkaç 
hatip, kendilerinin bir yabancı 
devlete satılmış oldukları hak
kında Nahas Paşa tarafından 
yapılan beyanatı şiddetle pro
testo etmişlerdir. 400 kadar 
mavi gömlekli zorla tezahürat 
yerine girmişler ve muhasım
larına taş ve bastonla saldır
mışlardır. Polis müdahaleye 
mebcur kalmıştır. Bu kavga, 
yeşil gömlekliler polis refa
katinde alay halinde ·geçer
lerken yolda tekerrür etmiş 
ve birkaç polis ile birçok 
tezahüratçı ağır surette yara
lanmıştır. Yeniden birçok tev
kifat yapılmıştır. 

kikanın 18 inci saniyesinde ise, 
hasmının sırtını yere getiriverdi. 

Son güreşi, ağır sıklette 
Necmi ile Fogedes yaptılar. 
Alman F ogedes, kolundan sa
kat bulunuyordu. 3 dakika 
kadar güreşti, fakat Necmi'nin 
oyunları karşısında dayanamı
yacağını söyledi ve Necmi'yi 
alnından öperek mağlubiyeti 

kabul etti, ringten indi. Bu 
müsabaka da galibiyetimizle 
neticelendi. 

mediğinden memleketi anarşi
ye sürüklüyor. Maamafih hükü
metin bir hareketi takdire değe 

o da, Yahudilerin himayesi ve 
Arapların istegi ile hiçbir şe
yin olamıyacağını göstermesi
dir. deniliyor 

Kudüs 29 (Radyo)- Bütün 
Filistin' de vaziyet çok vahim
dir. Kudüs, Hayfa, Yafa, Tel· 
Aviv ve daha birçok şehirler· 
de yeniden kanlı çarpışmalar 
olmuştur. İki İngiliz askeri ağır 
surette yaralanmış, üç köprü 
uçurulmuş, tren hatları bozul
muş, birçok Yahudi ve Arap 
ölmüştür. 

Maverayı Şeria' dan hareket 
eden 60 bin kişilik Arap or
dusu, Filistin üzerine yürüme~ 
tedir. 
-----~~~-----

Şu ş n in g 
Avusturya topçuları 
nın manevraların

da bulundu 

Şuşning 
Viyana 29 (Radyo) - Baş 

bakan Şuşning, dün 
manevralannda hazır 
muştur. Manevralara 
ve piyade kıtaatı da 
eylemiştir. -------Çin çapulcuları 

Gümrük umum mii 
dürünü öldürmüşle 

Çin-Taö 29 (Radyo) -
Çapulcular, Çin gümrükle · 
genel direktörünün villasın 
girmişler ve müdürü öldür· 
müşlerdir. 
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Osilvan ailesinin reisini Madam 
Lö Kont'tan öğreneceklerdi 

- Bizim M. Vine'nin bu 
kiğıtlarınızdan ne ~uretle 
mana çıkaracağını göreceksi
niz. Kayın validenizden baş
kalarının isimleri İngiliz'ce 
zuhur edecek ise de bir zarar 
yoktur. Çünkü M. Vine. bir· 
kaç lisan bildiği gibi, İngiliz
ceye de aşinadır. 

- Evet, evrakımızda İngiliz 
İlimleri olduğu gibi, Fransız 
İlimleri de vardır. (Osilvan)ın 
ıülilesinden olarak M. Lö 
Kont adında birisinin de mev· 
vcud olduğunu, kağıtlarda 

gördüm. Bu müsyü, bizim kü· 
çük Mart'ın dayı zadelerinden 
biridir. 

Piyedoş hayretle sordu: 
- Lö Kont mu dediniz? 
- Ay? Siz bu müsyöyü ta· 

nır mısınız? 

- On kadar müsyü Lö 
Kont tanırım. Birisi Tanbel 
10kağında bakkaldır. Diğeri 
Sent Antvan köyünde döşe· 
mecidir. 

- Bizim Mart'm büyük 
validesi gibi :Osilvan diye 
maruf bir büyük valideye ma
lik olan Lö Konta gelince 
nikah senedi suretinin delale
ti veçhile kendisi bir sarraf 
yananda hizmetkar imiş. 

- O halde demek oluyor
ki, bilahare para kazanmış, 
zengin olmuştur. Fakat şim-

diye kadar vefat etmiş olma

•• da muhtemeldir. Hangi ta

rihte evlendiği. hatmnızda 
değilmidir? 

- Ganba 1885 senesinde 
eYlenmiş. 

Piyedoş, kendi kendine: 
- Yirmi seneden fazla ol

muş, M. Anri'nin oğlu Lüi'nin 
alacağı kızda, ondokuz yaşın
dadır. ismi de Terez Lö 
Kont' tur. 

Eğer bu kız, o Lö Kont'un 
kızı ise, çok garip olacaktır. 

Fakat hayır .. Hayır .. Fransa'da 
Marten isimleri kadar Lö 
Kont ismi de kesretle istimal 
olunur. Maamafih, Terez, bir 
bangerin kızıdır. Sarraf hiz-

metkarlığından banger olmak, 
prip birşey değildir. Burasını 
M. Anri'ye söylemeli, ondan 
evvel de makasçıyı Lö Kont'un 
zevcesile kerimesine saldır
malı. 

Ben, onlann evine gidemem 
bii.. Çünkü kendilerinin fe· 

liket ve ıztırabına sebep olur 
M. Anri 'de kendilerini görmek 
istemez. Zira öyle birşey, 
plinlannı alt-üst eder. Amma 
1Cambremer, mirastan bahset· 
mek üzere onların nezdine 
tidecek olursa, Osilvan'ın 
Hlilesinden bulunduklarını on
lara anlatır. Bu sayede Tol
biyak'ın uvaşmakta olduğu 
ifin hakiki rengi de bir dere
ceye kadar anlaşılır. 

Kambremer, perşembe gü
tıünden evvel M. Vine yahut 
~ doğrusu M. Anri il~ 
.ıoruşemez. Eğer perşembe 
pnüne kadar kendisi madam 
ft)'a matmazel Lö Kont ile 

.. teeek olursa, belki de 
• e yeniden bazı şeyler ha

l>er vere bilecektir. 
Düşündüm de aklıma geldi. 

Bankada veyahut borsada 
bulunan bir Lö Kont daha 
tanırım. 

Liyon şimendifer kumpan· 
yasına girmezden evvel ken
disile biraz münasebet peyda 
etmiştim. Ben o zaman kilit 
satardım. 

Kendisinin tam Sen Klod 
karşısında Boloni de Sen nehri 
kenarında inşa ettirdiği köş· 

kün bütün kilitlerini ben ver· 
miştim. Bu adam vefat etmiş 
ise de karısı ile kızı gene o 
köşkte ikamet ediyorlar. Ken
dilerile gidip bir kere görüş· 
melisiniz. 

- Onlann nezdine gidip 
te ne yapacağım? 

- Müteveffa Müsyü Lö 
Kont'un Osilvan oJub olma
dığını tahkik edeceksiniz. 

- Müsyü Lö Kont'un vali
desi de Osilvan çıkacak olur· 
sa, İyi bir tesadüf olacaktır. 
Fakat, ben işin böyle olduğu
ndan kat'iyen emin olmadıkça 
oraya gidemem. Bir de oraya 
gidecek olsam bile eve gir
mek için ne vesile bulacağım, 
bir bangerin zevcesi, ben gi-
bi adi bir amele parçasını 
kabul eder mi? Şüphesiz 
uşaklan beni kapıdan tard 
edeceklerdir. 

- Adam sen del bir mi
ras hakkında madama malu
mat vereceğinizi söylemek ki
fayet eder. Bunu söyler söyle
mez, seni derhal içeriye 

alacaklardır. Müsterih ol. in
san zengin olsa dahi gene 
mirasa nail olmak hırsından 
hali kalamaz. Bahusus kadın-. 
lar, Madam Lö Kont, her 
kadından başka bir mahluk 
değildir al 

- Peki, orası öyledir diye
lim, fakat bilfarz madamla 
konuşacak olsam dahi ne 
faide olacaktir? 

- Kim bilir, belki de ka
dın size, meçhulünüz olan bir 
takım şeyler söyler de onlar· 
dan müstefid olursunuz ala-

cağınız malumatı, müahharen 

Vine babaya söylerseniz, ken
disi ona göre hareket eder. 

Madam Lö Kont, Osilvan 
familyasının reisine bildirirse, 
bu keyfiyet, büyük bir terakki 
hatvesi sayılmaz mı? Siz, her 
halde sözümü dinleyip alela
cele oraya gitmelisiniz. 

Evleri, Boloni ormanında 
Katr Stanir sokağında büyük 
bir bahçe ortasında kargir bir 
yerdir. Orada her kime sora· 
cak olursanız size gösterir. 

- Evet, amma orası bura
dan iki adımlık bir yer değil
dir. Benim ise şimdi oraya 
gitmek için vaktim yoktur. 

( Arkası var ) 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENi KAV AFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

(Ulusal Birlik) 
• 29 Haziran 936 

Dünyada Olup 
Bitenler 

Bir /udbolcanan değeri 

lşiden ve konuşan robotlar, 
görmeğede başladılar 

Arsenal timinin büyük 
tabiyecisi ve bir fudbol artisti 
olan İskoçya'lı eski milletler 
arası oyuncu Alec Jemes 
1929 ela Preston North End 
kulübünden çıkarak Arsenal' e 
geçmişti. 

Amerikada ev hizmetleri gören, yazıhane kasadarlıtı yapan 
/ngilterede de tayyare idare eden makime adamlar •. 

Makine adamlar gün geçtikçe meye basarak sahibini uyandı- Makine adam size dovu ge-
terakki ediyorlar. Şimdiye ka- rıyor . liyor veya gördüğü şey karşı· 
dar hesap yaparlardı. Konu· Robotların artık görmeğe de sında ne yapması lazımsa onu 

Preston kulübü James'i bir 
lskoçya kulübü olan Roith 
Rovers'ten 3250 İngiliz lirasına 
almıştı. Arsenal ise James'i 
almak için, 8750 İngiliz lirası 
ödemek: mecburiyetinde kal
mıştı. Rekor kırmış olan bu 
yekun herkesin dikkatini üze
rine toplamıştı. 

şurlardı, tayyare kullanırlardı, başladıklarını söylemiştik. Bunun yapıyor . 
şimdi bir hassa daha edindi- da izahı oldukça k~lay bir Robotlar bu suretle, terakki 

Fakat James Londra'lılara 

o kadar ki, bu oyuncunun 
Arsenal takım için olan kıy· 
meti bir şeyle ölçülemiyecek 
kadar büyüktür. Bu oyuncu, 
Arsenal' e lik maçlannda döt 
defa şampiyonluğu · kazan· 
dırdı. Onun yardımile Arsenal 
1930 danberi iki defa kupa 
şampiyonu oldu. Takımın 

şöhreti her yıl yükseldikçe 
yükseldi. James'in tabiyesin· 
den takımın geri kalan oyun
ları da kendilerine pay çıkar
dılar. Bu itibarla onun, Lon· 
dra kulübündeki faaliyetinin 
değeri, rakamla ölçülecek bir 
keyfiyet değildir. 

Bedava •galaat 
Nevyork'tan Viyana gazete

lerine yazılıyor: 
Stanislavs Mikuliez adında 

bir avrupalı, gizli olarak para

sız seyahat etmek rekorunu 

kırmış olmakla övünebilir. 

Mikuliez hiç beş para yol 
parası vermeden, gerek eski, 

gerek yeni dünyada 50 bin 

kilometre tutan bir yolculuk 
yapmıştır. 

Hatta Transatlantik ile Av-

rupa ve Amerika arasında 

mekik dokumuş ta hiç kimse 

farkına bile varmamıştır. 

Ancak, birçok nakliye sos· 

yetlerinin hakkını yemiş olan 

bu yolcuya, ~ g~enle;.de 'mil

yon lan bulan bir miras kal

mıştır. 

Milyonlarla birlikte anlaşı· 
lan fazilete de kawşmuş ol
malı ki, bugüne kadar para 
vermeden kendisini taşıttığı 
ne kadar nakliye sosyetesi 
varsa, hepsine birer mektup 
yazarak, vaktile para verme
den yolculuk ettiğini itiraf et· 
miş, öde1J1ek üzere ücretlerin 
bildirilmesini dilemiştir. 

Karbala çif tlili 
Amerika'nın Luiziana şeh

rindeki bjr çiftlik, epice za
mandanberi kurbağa üret· 
mekte ve bu kurbağaları 
memleketin bütün lokantala
rına satmaktadır. 

Geçenlerde lngiltere' de böy
le bir kurbağa çiftliği kurul
muştur. 

Mal sahibinin anlattığına 
göre, uzun müddet bu işe 
yarar bir saha aramak mec
buriyetinde kalmış ve nihayet 

lar: Görüyorlar 1 
Makine adamlara Robot' da 

derler. Robot Rusça "çalışan" 
veya "köle" demektir. Haki
katen, Robotlar yirminci asır 
insanının kölesidir. Amerikada 
ve Avrupa'nın bazı yerlerinde 
büyük müesseselerde birçok 
işleri bu makine. adamlar gö
rüyor. Mağazaların kasasında 
oturup para sayan, apartıman
larda ortalığı süpüren, yazıhane 
sahibinin söylediklerini yazı 

makinesile yazan hep onlar. 
insanlar, son zamanlarda 

robotlarla tayyare idare etme· 
ğe bile başladılar. İngilizlerin 
son deniz manevralannda, bir 
makine adamın idare ettiği 
tayyare, hava hücumuna karşı 
koyan topların ateşinden ken· 
dini kurtararak dir düşman 
gemisinin üzerine gitti bomba 
attı! 

F ransızlann büyük T ransat
lantikleri Normandi 'de de it· 
faiye teşkilatı tamamen robot
lara verilmiştir. Yangın olursa 
bir alay makine adam hortum 
lan ele alıp ateş söndürmeğe 
koşacaklar!. 

Bu robotlar nasıl işliyor? 
Gayet basit: · içlerinde, hepsi· 
nin yapacağı işe göre, ayn 
ayn tertip edilmiş makineler 
var. Düğmesin basıldı mı 
kollar, bacaklar harekete ge
çiyor, robot yürüyor, koş_uyor, 
oturuyor, yapacağı işi yapıyor. 

Robotlar gittikçe bütün iş· 
leri icllerine geçirmektedirler. 
Kasada para saymak, ortalığı 
süpürmek artık pek b~it kal

maktadır. Şimdi tamamen bir 

insan gibi "Yaşıyan,, robotlar 

var. insanın hassalan olan 

işitmek. söylemek görmek 

gtbi şeyler de birer birer 
onlara geçti. 

Meseli, Amerika' da söyle
nilenen sözü anlıyan ve ona 

karşılık veren robotlar var. 

Ses, bir telefonla akseder gi· 

bi robot~n kulağından içeri 

giriyor. Bu sesin yaptığı te

sirle içerde bir plak dönmeğe 

başlıyor ve siz sorduğunuza 

cevap alıyorsunuz .. 

Bekçi kopeklere de artık 

iş kalmadı; Amerikada evleri 

de makine adamlar bekliyor. 

Ayak sesi duydu mu robot 

tıpkı bir köpek gibi bağırmağa 

başlıyor veyahut ta bir düğ-

Mareşal şehri cıvarında batak
lığı olan bir arazi bulmuş· 
tur.1 

Şimdi bu çiftlikte alabildi-
ğine kurbağa yetiştirmeğe 
başlamıştır. 

lzmir vakıflar direktörliiğün
den: 
Mezarlıkbaşında evkafa ait iken yıktırılan 149 ve 151 no.lu 

kahve ve berber dükkanının arsası bostan sergisi yapılmak 
üzere kiraya verilecektir. ihalesi 29/6/936 pazartesi günü saat 
15 de yapılacak olan bu yerin hususi şartlarını öA"renmek is
tiyenlerin her gün varidat memurluğuna müracaatla anlamaları 
ve ihale günüde müdüriyette toplanacak olan komisyona 
m6racaatlan ilin olunur. 20 24 29 1748 

mes'ele .. Burada gene baş rolü ede ede insanlara yaklaşıyor
elektrik oynıyor. Herhangi bir lar, hatta insanlan geçiyorlar 
eşyadan intişar eden ziya, ro- bile .. Fakat yalınız bir eksik· 
botun " hassas" göz adese- likleri var: yeyip içmiyorlar. 
sine çarpıyor. Burada hasıl Bu da, şüphesiz insanların le 
olan tesir makineyi işletiyor. hinedir . .......... 
Polonyah Alim, italyada 

sun'i altln yapacak --·--M. Muaaolini, Dunikovskiyi Romaya da
vet etmiş ve tecrübelere haf lamıftır 

Dunikovski isminde Polon· içine dolduruyor ve makinc
yalı bir ilim elektrik cere- nin bakır levhası üzerine ko· 
yanile altın elde etmek için yuyor. Sonra cereyanı açıyor: 
bir usul bulduğunu ilan et· Kutunun aralıklanndan içerde 
mişti. Bu keşif her yerden ışıklar saçılmıya başladığı gö· 
ziyade ltalya'yı alakadar etti. rülijyor. 
Çünkü İtalya, Habeşistanı el· Alim bundan sonra cereyanı 
de ettikten sonra oradan al- kesiyor. Altınlı toprağı bir 
tın çıkarmağı düşünüyor. kaba koyarak 1200 dereceye 

Polonyalı ilimin kesfile kadar ısıtıyor. Sonra soğuma· 
Mussolini bizzat alakadar ol- ğa bırakıyor, Suda çıkıyor, bir 
muş ve Dunikovskiyi davet IC.ilo civanın içinde döküyor, 
ederek kendi ilimlerinden karıştırıyor, bir derinin içine 
birile beraber tecrübeler yap- sarıyor ve bütün kuvvetile sı· 
mağa çağıtmıştır, Dunikovski- kıyor. Civa derinin arasından 
nin İtalya' daki son tecrübesini akıyor ve derinin içinde.. AI
gören bir gazeteci şunları tın kalıyor zannetmeyin, daha 
anlatıyor: yapı.la~k birçok şeyler ~ar~ 

Küçük bir radyo ma· Şımdı parlak parlak kuçuk 
ki nesine benziyen tahta kutu· parçalar elde edilmiştir. Bun• 
nun içinde elektrik transfor lar, yavaşça, düz bir odun 
matörlerile bir Rkumkorff bo- kömürü üzerine konuluyor 
bini bulunuyor. Kutunun al- ve bir oksidrik cereyandan 
tında, makinenin asıl sımnı geçiriliyor. O zaman ortaya 
teşkil eden '(proton) var: Bu, küçük bir yuvarlak çıkıyor: 
ışık saçan bir maddedir. Bu yanm gram ağırlıtında 

Dunikovaski diğer bir ku- bir altın külçesidirl 
tudan 250 gram toprak alı· ltalya'lı ilimi, emin olmak 
yor. Bu, içinde altın bulunan için, ayni tecrübeyi bir de 
bir toprakbr ve bugünkü sa- kendisi yapıyor: Ayni neticeyi 
nayi usullerile bir tonundan elde ediyor. 
15 gram albn çıkarılır. Dunikovski şimdi Milino'da 

Polonyalı alim bu 250gram bu keşfi üzerinde çalışmak· 
toprağı bir kese kağıdının tadır. 

0 • iz mir vakıflar direktörliJ.· 
ğünden: 

Seneliği 
L. K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
72 Esnaf şeyhi Arap fınn ev 62 
48 H . Muhteremeyn Kantarcılar dükkan 35/37 

200 Hisar 2. belediye ,, 2 
100 Emine Belkız Karantina ev 10 
132 Harrat zade Ali paşa cadde dükkan 72 
84 Ümmü gülsüm Halim ağa ,, 54/2 

120 Hisar Hisar meydanı " 32 
108 Yeni mazbut Menzil ev 13 
115 Genç Osman Tilkilik dükkin 162 
72 Piyale oğlu Cedit ev 182 
36 Niğbolu Emir AhmP.t ,, 21 
54 Selatin oğlu Selatin oğlu ,, 97 
72 Şeyhülislam Balık pazan dükkan 30 
72 ı Piyale oğlu Dündar ev 24 
60 Cezayirli Halil Kestelli çıkmazı " 115 
96 S. Süleyman Şadırvan altı dükün 12 

36 " " " ,, " 2/18 
120 Toraman Kirpi sokak ev 16 
120 Eşrefpaşa Eşrefpaşa dükkan 62S 
150 Toraman Kefeli sokak ev 3 
180 Bezzaz H. İbrahim Medine yokuşu ,, 5 
36 Karataş Çancılar arsa 39/40 

200 Köprülülü F. Ahmet Yol bedcstan dükkan 40 
130 Hisar kisar meydanı kahve 66 
18 Aziziye Kınm ev 22 
Yukanda mevkii nevi ve hizalannda senelik kiralan yuıh 

akarat on gün müddetle açık artınnaya çıkanlmışbr. lbaleli 
7/7/936 salı günü saat 15 dedir. istekli olanlann o gün ve o 
saatta evkaf müdürlüpnde toplawıcak komisyona mijracaatl .. 
ilin olunur. 28 3 7 1913 



-
' 

ı

u 

f_iİİiiSaiibiifiei3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'TI .. ~,~--~~t..,--...!(~Ulusa1 Birlik) 

HIK 1 vE / N. V. Fratelli Sper-~ Eski Dost. W F H V 
L s • • • an co Vapur Acen-

29 Hazira 936 
------------------~--~~~~~~--

en G~~e11 bir apartman dairesi eskisinden çok daha güzelsin Der Zee lası 
•1 ıuze ve zevki selimle se- Necla. 

~~ nı~ş eşyalar, 35 yaşlannda Necla Haydi, yalana lü- & Co 
t~r ay. Bay Necdet, maruf zum yok, utanmasan bana ye- • 
Uccar, kapı vurulur: niden ilim aşk edeceksin. DEUTSCH LEVANTE LINIE 

- 1 _ Fakat. "MACEDONIA" vapuru el-
k Hizmetçi - Bay .. Sizi bir Necdet - Necla .. Sözümü yevm limanımızda olup AN-
adın görmek istiyor! kesme. Çok güzelsin. Seni da VERS, ROTTERDAM, HAM-
- Genç midir? ima sevdiğimi sen de.· BURG ve BREMEN limanla-

.-:-- Evet. Güzel fakat basit Necla - Apartmanında eki rına yük kabul etmektedir. 
gıyınnıiş. elbiselerle seni ziyaretimde "DELOS,, vapuru 7 tem-

::: Gelsin! beni ne kadar sevdiğini ben de muzda beklenmekte ve 11 tem-
- 2 - anladım. kad A Necdet . . . l Al muza ar NVERS, ROT-

N I ~. ıçerıye eskı dostu Necdet - Bun arı unut · 
ec a TERDAM, HAMBURG ve bi d nın girdiğini hayretle lah aşkına. 

0.~~ 1 memnuniyetsizlikle Necla - Nasıl mümkün o- BREMEN limanları için yük 
oorur. )ur? Sen evli bir adamsın. . alacaktır. 

Necdet - s· N ı M k' · "CHIOS vapu 11 t iz · ev ıın " ru em-rn · . . , ec a sız· .. 
ısınız? Necdet _ Yapma güzelli- muza doğru beklenilmekte ve 
Necla - E t b Ek' ,,;n başı için .. ANVERS, BREMEN ve HAM-do t ve , en.. s ı 6 • 

rn ~unuz Necla! Memnun ol- Necla - Yoksa şimdi üze- BURG limanlarından yük bo-
a ın nıı Yoksa? rimdeki yanın milyonluk mü· şaltacaktır. 

bö~ı'cdet - itiraf ederim ki cevherata mı ilim aşk edi- "ANGORA" vapuru 20 
Sen· e. b Ben artık evlendim. yorsun ? temmuzda bekleniyor, 25 tem-

L_ın urada huzurun benim [Kapıya vuruldu, biraz sonra muza kadar ANVERS, ROT-rauatımı bo,..... k b' 
N - içeri genç, güzel ve şı ır TERDAM, HAMBURG ve 

cvJ c~~a - Ya? demek ki genç girer.] 
ve ~"a,inl ":f crhalde mükellef Necla - Bay Necdet, size 
Se h' 1 bıraz revaç olacak. bay Macid'i takdim ederim. N ıç Yaş yere basar mısın?. Aşıkım.. Bay Macid. Bilsen 
' ecdet - E t G'' 1 kad b ht' m len . n . ve .. uze ve ne ar a ıyan .. 

kir, fi hır icadın. Benim de [Necdet hiçbirşey söylemez, 
Nın ikisinden çok fazla. . mineviyatı yıkılmış bir halde 

lan ~eli - Sen her vakit botazı kurumt11 ve.. Gözleri 
tcy 

1 ~~ı~ Ben zavallı hiçbir yaşlı Neclinın yanından adeta 
N ~madım. firar eder.] 

Yi ecdet - Bir külhan be
ne Çatmış olacaksın. 

ki N
1
ecla - Fakat bili hud· 

rn ıktan · · Bi vaz geçmemışsın. 

~ daha nazik davransan .. 
h. " ecdet - Evvelce böyle 

•&aetrniyordun. 

cdN~cli - Kusurumu itiraf 
erıın. 

tık Nccd~t - Çılgınlıkların ar
. geçti demek. (Biraz suratla) 

fırndi benden ne istiyorsun? 
Necla - Beraberce gez

lrıelc. 

Necdet (Necli'nın basit tu
"al t• N e ıne mağrurane bakarak) -

e?. Benimle beraber çık
rn.ıc nu?. 

Necla - Kıyafetim azeme
tine · d be • mı okunuyor? Eskiden 
li~~m için çıldmyordun ya .. 

ala eski kibir, eski azemetl. 
~ Necdet - Yok canım. Fa-
•t evliyim. Sonra mevkiim .. 

Beni terkettiğin için şimdi de 
cezasını çekmek sana düşü
Yorl 

Necla pek ili, ben eski 
~rcu mu tediyeye gelmiştim. 
en redediyorsun. Haydı böy

le olsun. Mamafih sana ad· . 
reaimi veriyorum! Allaha ıs· 
rnarladıkl 

d [Necli adresinin yazılı ol· 
b~ kitıdı verir ve başka hiç 

dırşey söylemeden çıkar gi
cr] 

Vedi Fikret 

Olivier ve şü
rekisı Limited 
vapur acentası 

Cendeli Han Birinci kor· 
don. Tel. 2443 

Not: Vurut tarihleri ve va· 
purlann isimleri üzerine deği· 
tikliklerden mesuliyet kabul 
edilmez. 

THE ELLERMAN LINES LTD. 
• GRODNO " vapuru 25 

haziranda beklenmekte olup 
LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 

• MARDINIAN" vapuru 27 
haziranda beklenmekte olup 
LIVERPOOL ve Gl.ASGOW 
için yük alacaktır. 

•DRAGO,. vapuru Temmuz 
ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni . zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 
alacaktır. 

• LESBIAN " vapuru 15 
Temmuzda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı· 
karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 
"SOFIA,. vapuru 25 Hazi

randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara
caktır. 

BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXAMINER" vapuru eı

yevm limanımızda olup NEV
YORK için yük almaktadır. 

"EXMOOR" vapuru 13 tem
muza doğru bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LI
NES Ltd. 

LIVERPOOL 
"KENMORE" vapuru t 

temmuzda bekleniyor, BUR
GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
GALA TZ ve BRAILA liman-
ları için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

"DUBURG" vapuru 29 ha
ziranda bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS limanla· 
rından yük boşaltarak, AN
VERS, ROTTERDAM, HAM
BURG ve BREMEN limanları 
için yük alacaktı~. 

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

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

• SARDlNIA .. motörü 15 
temmuza doğru beklenilmekte 
olup ISKENDERIYE, DIEPPE 
DôNKERK ve NORVEÇ li
manları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITlM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR" vapuru 8 

temmuza bekleniyor, KôS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VlY ANA için yük 

[Bundan on gu-n sonra Nec-d t 

et kristal bardan çıkarken Sablık motör s. A. ROY AL HONGROISE 
Yanına, kasketi elinde bir DE NAVlGATION DANU-
adam yaklaşır.] 12 beygir kuvvetinde Dizel BIENNE MARlTIM 

kabul edecekti ... 

[Bay, der. Enfes bir qk markalı az kullanılmış bir mo· BUDAPEST 
~acerası istiyorsanız beni ta- tör satılıktır. Taliplerin idare· "BUDAPEST" motörü 24 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

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

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

"NORDLAND,, motörü el
yevm limanımızda olup 25 
Haziranda ROTTERDAM , 
HAMBURG BREMEN, CO
PENHAGE, DANTZIG, GO-
TEBURG, OSLO ve iSKAN-
DINAVY A limanları için yük 
alacaktir. 

"HEMLAND,, motörü 6 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZlG, 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde ha li sliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

GDYNIA, GOTEBURG OS- , .. ----~-----------, 
~~anı:~ iç:;K~~~~~~~~ lzmir Yün Mensucatı 

sER~~üM~~~·T•M Türk A .. Şirketinin 
"PELEŞ" vapuru 3 Tem

muzda gelip 4Temmuzda PiRE, 
MAL TA, MARSIL YA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsil it için ikinci 

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

Navlonlardaki ve hareket 
tarihlerindeki değişikliklerden 

~alkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
acente mesuliyet kabul etmez. Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Telefon: 2004/2005/2663 Satlş yerleri 

Ali Agih HAii T. A. Ş. 
Çocuk Hastalıkları Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 

mütehassısı , ,KANDEMiR Otlu J 
ikinci Beyler Sokağı No. 68 ı•----['.'!1---------------Telefon 3452 \-

.... llılılıılııiıiıiıiıiıllllıi ....... 

ıp ediniz? hanemize müracaatlan ilin hazirana doğru beklenilmekte 
b· [Biraı sonra Necdet lüks olunur. olup, BELGRAD, NOVISAD, - ~ - A_ 
"•partınan karşısında en BUDAPEST, BRATISLAVA, ,#WT • ~ 

~~n moda bir tuvalet giymiş Kiralık ev VIY ANA ve LINZ için yük 
ır kadın görür.] ---- kabul edecektiı. .- w 4+ . ~ " :f\ • ll 1 
.Necdet • ne? Sen.. Sen Göztepede tramvay caddesine "Vapurların isimleri, gelme ... i \.... ., o IU ıı• 

hti~n Necla? yakın ve elektrik tesisatını tarihleri ve navlun tarifeleri ;,,~ / .. ~ ~. K u r u f 
ho celi - Evet, ben, Nasıl havi beş odalı kullanışlı bir hakkında bir taahhüde giri- ~~ 

1 
-

ıuna gidiyor muyum? ev kiralıktır. Tutmak istiyen· ·1 1' . - «~ 
N fi mez." d"' f - 1 

l!•n ~et • Nccli. Sen hili ler gazetemiz idare ıncmuru Birinci Kordon, telefoon .Z.lrcı~l .C>e-
0

..;'kA\J 
q ç bır kız kadar güzelsin, Hüaameddine müracaatlan. No. · 2007 - 200g · > ,,. 

Pürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekle;i 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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lngiliz gazeteleri, bogaz ar 
eler yaz yorlar. ltalya ası, 

Londra, 28 (A.A) - Röy
ter ajansı bildiriyor: 

Bugün çıkan Sunday Times 

garantileri temin edecek ve 
ayni zamanda Boğaları bey-

nelmilel adaletin hizmetinde 

Scrutator uzun bir makalede açık tutacak surette Akdeniz 

görünmüyorTürk talebini esas 

itibarile haklı bulmakta dele

geler müttefiktir. fakat harp 

gemilerinin geçmesinde Sov· 

yeller birliği ile Japon tezleri 
karşılaştı. İnglitere - Japon 
tezini meyyal buluyor kon
feransa istikrarında İtalya'nın 
da Sovyetler birliği tezine 
iştirak edeceği sanılır sosya· 
list Populer gazetesi ltalya 
matbuatının telaşını hiddetini 
doğu Akdeniz' deki fili kontrolu 
suya düşürecek surette istika
met alan ve İtalya' nın bir Ak
deniz paktına muhalefetini 

diyor ki: 

- Türkiye kendi müdafaası 
için bugünkü teşkilatile Mil
letler ce"miyetine güvenemiye
ceğini ileri sürmekte pekala 
haklıdır, ve bir tecavüze karşı 
ona müessir garantiler bula
mazsak, Türkiye'ye kendi mü
dafaası için lüzumlu göreceği 
tedbirleri almasını reddede
meyiz. Ancak şurası var ki; 
Türkiye'ye hakiki emniyet 

Dünkü yağmur ....... 
Dolu mahsulata za
rar verdi. Karataş'a 

yıldırım düştü 
Dün sabahleyin ve öğleden 

sonra şehrimize şiddetli yağ· 
murlar yağmıştır. Yağmur iri 
taneli yağmış ve bazı yerlere 
de dolu düşmüştür. Civar ka
zalardan gelen haberlere göre 
dünkü yağmur ve dolu mah
sulatı hasara uğratmıştır. Bağ
lar ve tütünler çok zarar gör· 
müştür. Dünkü yağmur esna
sında Karataş'a bir yıldırım 
düşmüşse de, hiçbir zarar ver
memış ve yıldırımı paratöner 
'!>ekmiştir. 

--•••+--4• .. ----
Fransız Parla

mentosunda 
---··••-+•-tı•---

y arın cemiyetler 
mes'elesini görü

şülecek 
Paris, 29 (Radyo) - Fran

sa'dan dış memleketlere para 
kaçıranlann cezalandırılmaları 
hakkındaki kanun, parlamen
tsda tam bir ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Finans bakanı Vensa Onri
yol, Leon Blum hükumetince 
alınan tedbirler sayesinde dış 
memleketlere çıkarılan para
ların, tedrici surette tekrar 
geri getirilmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Fransız parlamentosu, lağve
dilen cemiyetler mes' elesini 
yarın müzakere edecektir. -----------M. LeonBlum 

Cenevreye geldi 
Cenevre 29 ( Radyo ) -

Fransız başbakanı M. Blum, 
refikası ile beraber gelmiştir. 

Gelir gelmez, burada bulun
makta olan oğlunu ziyaret et
miş ve sonra da (otel Dübren}e 
gitmiştir. 

Tecim anlaşmaları 
Budapeşte, 27 (A.A) - iyi 

malumat alan bir kaynaktan, 
Fransa, Belçika ve ;Hollanda 
ile tecim müzakerelerinin an
laşma ile neticelendiği bildi
rilmektedir. 

ve Karadeniz devletleri · ara

sında bir mıntakavi pakt ta
savvur olunamaz mı?. 

Paris, 27 (A.A) - Anado
lu Ajansının muhabiri bildi
riyor: Tan gazetesi diyor ki: 

Montrö talik ediliyor Ce
ntvre başlıyor Arsıulusal im
kanları ve yakın istikbali 
tayin edecek neticelere bu 
içtimalarda varılabilir ikisinde 
de diplomasinin ışı kolay 

lngi i 
nun 

Bu manevralara, ağır bombar
dıman tayyare/erinden beş 

filo istir ak etmistir. , , 
Londra, 29 (Radyo) - He- bombardıman tayyarelerinden 

no'dan hava istasyonunda beş filo iştirak etmiş ve saatta 
yapılan İngiliz tayyare manev- ikiyüz elli kilometre yol ka-
ralarını 150 bin kişi takib teylemiştir. Manevralar, muvaf-
eylemiştir. Bu manevralara ağır fakiyetle neticelenmiştir. 

~~~~~--llllD--•••~•~c:::ı--~-

Bir haftad -
nan ka r 

Ankara 27 (A.A) - Geçen bir hafta içinde giimrük mu
hafaza örgütü 32 kaçakçı, ~2655 kilo gümrük kaçağı, 48 kilo 
inhisar kaçağı, 38668 defter siğara kağıdı, 4 altın lira, 28 
Türk lirası, 2 tüfek, üç tabanca, 13 mermi ile 32 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

~~-~~--... .-·~·~·------~-------~ 
İtalya mütecaviz değilmiş! 

Roma, 29 (Radyo) - İtalya'nın, uluslar sosyetesine bir nota 
vereceği söyleniyor. Bu notada, İtalya'nın, Habeşistan'a teca
vüz etmediği ve yalnız mukabil tedbirler almak mecburiyetinde 
kaldığı bildirilecektir. Nota, yarından evvel verilmiyecektir. 

sveç alı 
lstokholm 27 (A.A)- Kral Güstav, bugün, Alman kruva· 

zörü amiral Şeri ziyaret etmiş ve Alman zabitlerini öğle ye-

meğine davet etmiştir. Yemekte Almanya ateşemiliteri de ha-
zır bulunmuştur. 1 

~~--------·~·~•~BEı--~-~-~ 

General G·· . .lil. .. """' 

Budapeşte 28 (A.A)- Naip amiral Horti, Budapeşte ya
kınındaki köşkünde hasta yatmakta olan başbakan general 
Gömbüş'ü ziyaret etmiştir. ---------·. ·--

Grev 
----·----İspanya limanların-

da ki Fransız amele
si grev ilan ettiler 

Madrid 29 (Radyo) - ls

panya'nın muhtelif limanların

dan gelen haberlere göre, 
müzkiır limanlarda bulunan 

Fransız vapurlarındaki amele 
ansızın grev ilan etmişlerdir. 
Bu vapurlarda bulunan yolcu
lar, başka vapurlara alınmış

lardır. 
Marsilya 29 (Radyo)-Greve 

son veren vapurlar, Cumarte-

Yunan nazırlarının 
ailelerine maaş 

verilecek 
Atina 29 (Radyo)- Nazır· 

lar meclisi; Yunanistan'a ifa 
etmiş oldukları hizmetlere mu
kabil olmak üzre ıhütevcffa 
Venizelos, Çaldaris, Demircis, 
Kondilis ve amiral Kondoryo· 
tis'in ailelerine kaydıhayat şar-
tile ayda sekizer bin drahmi 
verilmesini kararlaştırmıştır. 

sidenberi seferlerine başlamış 
bulunuyorlar. Vaziyet, tedrici 
surette normal şeklini almak
tadır. 

eş 

e 

haklı gördüğünü söylüyor ve 

diyor ki Türk projesi kabul 

edilirse pakt İtalya'lı ltalya

sız ciddileşecek müstahkem 

boğalar her türlü tecavüze 
açılmaz bir set olacaktır. 

Türkiye ile ittifakı sayesin

de Sovyetler birliği bir Ak· 
deniz devleti olacak İngiltere 
filosuna:gaz bulunacak Tuna 
paktını akim bıı akmak için de 
italya'nm elinde vasıta kalmı
yacaktır. Avantur hulul poli
tikasına engel. Her pakt mu
lefctile karşılaşır bu politika 
Alman politikasının aynidir. 

r 
Yunanistanda yıldı
rım düşmüş 2 kişi 

ölmüştür 
Atina 29 (Hususi)- Burada 

ansızın bir kasırga olmuş ve 
müteakiben şiddetli yağmur 
yağmıştır. Bu esnada düşen 
yıldırımlardan iki kişi ölmüştür 

Paris 29 (Radye)- Moletes 
havalisinde, korkunç bir ka· 
sırga olmuş ve mahsulat bii
yük zararlar görmüştür. 

o ar o 
Misakını imzalıyan

lar toplanıyorlar 
Cenevre, 29 ( Radyo ) -

Lokarno misakını imzalamış 
olan devletler, Almanya' dan 
cevap gelmemiş olmakla 
beraber aralarında bir toplatı 
yapacaklar ve (Ren} meselesini 
konuşacaklardır. 

.&:o.Ll..11,Ul!.JIL'lloo4.llL&y a 
Borclarını nasıl , 

ödeyecek 
Berfin, 29 (Radyo} - M. 

Hitler idaresinden evvel Al
man} a' nın paşka memleket-
lere olan borçları bazı, pe-
beplerden dolayı tenzilatla 
ödenecektir. 

e 
Alman boksörünü 

kabul etti 
Berlin, 28 (A.A) - Hitler 

boksör Şmeling ve kansını 
kabul ederek yemeğe alakoy
muştur. 

Necaşi'nin mektubu 
Cenevre 28 (A.A) - Ne

caşi Milletler cemiyeti konse
yi azasına bir mektup gönde· 
rerek, Habeş tahtı üstündeki 
hükmranlık hukukunun tcyyid 
ve garbi Habeşistan'da bir 
Habeş hukumetinin mevcudi
yetini ilan etmiştir. 

• 
ı a a a 

Milletler cemiyetin· 
den cekildi , 

Cenevre 28 (A.A) - Ni-
karagua hükumeti milletler 
cemiyetinden çekilmiştir. 

-----+•-+----
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECİ MUAMMA - 38 

Kendisi, fakat bilvcsıta - Plak, opjektifin önün· 
yanı telsiz telgtaf makinesi deki sima veya manzaranın. 
gibi bir alet ile. ayni muayyen şartlarla al013k 

- Ne dediniz?. Ne dediniz? tadır. Gene böyle bir plak 
Telsiz telgraf, ra<lyo, telsizte- dimağdaki hareketleri de har 
lefon bütün bunlar, başka yer- ve kelimeler esasına gort 
de husule gelen bir gürültü neden zaptedersin? Bu, ~ 
veya ses nakil ederler. Sizin nihayef bir telepati hadiscsidır 
aletinize, başka · yerden kim Değil mi? 
söz söyliyecek? Anlıyamıyoruın - Olabilir. Ben de böylt 

- Oğlum; beni planlarım- hadise ve tecr'!}belcri bili) 0 

da serbest bırak. Ben, gizli rum. 
ilimlerle, ancak gizli ilimlerin - Çok ala. Telepatı es8 

usul ve esaslarını kullanarak sen şundan ·ibarettir. Az ve)'~ 
mücadele edebileceğine ka- çok uzak bulunan bir aiğef'I 
niiın. İnsan dimağındaki dü- düşüncesinin senin :ruhundak 

şüncelerin bir alette a~'JZdan nüfuz ve tesiri! 
cıkmış birer kelime ve fikir Maksim bu defa sustu c' 
gibi tesbit edilmesi neden vap vermedi. Düşündü. 
mümkün oltnasm? Saatta 60 kilometre hare· 

- ten çok kuvvetlidir; ket eden otom bili, takribcı: 
olmıyacağını ben de iddia 20 kilometre kadar ilerled 

etmem. 
- Seni ikna için şunu da 

söylemeliyim; Bir fotograf 
makinesi önünde duran canlı 
veya cansız birşeyin ayni plfı.k 
üzerinde intiba :ldiyor değil 
mi? 

- Evet. 

Maksim birden: 
- Evet, babalığını. Ha~ 

kınız :Vardır. Söylediklerin 
miimkündür, fakat müthiştir 
Dedi. 

- Şimdi dalıa emin oJarıı~ 
çalışabileceğiniz. 

Pol ile Lena da kendi ot0 

- Bunda ses gibi 

sıla var mıdır? 

bir va- mobillerinde hemen bu nıevı~ 

- Hayır! 

lzmir sulh hukuk hakimli-

ğinden: 
lzmirde Memduhiye mahallesi 

hacı Ali efendi caddesinde 
kain 16/1 sayılı arsa ve 195/1 
ve 197 ve 199 sayılı kahve
hane ve dükkanı müştcınil 
hane izaleyi şuyu suretile sa
tılığa çıkarılmıştır. Mecmu 
kıymeti 445 lira 60 kuruş 
de<Terinde olan bu ev ile dük-o 

kan ve kahvehanenin 27 Tem· 
muz 936 pazartesi günü saat 
15 de sulh hukuk mahkemesi 
salonunda satışı yapılacaktır. 
Bu artırmada tahmin olunan 
bedelin % 75 nisbetinde bedel 
verildiği surette müşterisine 

ihale edilecek aksi halde satış 
15 glin daha uzatılarak ikinci 
artırma 13181936 perşembe 

0

günü saat 11 de dairemizde 
yapılacaktır . 

Gayri menkul üzerinde hak 
talebinde bulunanlar ellerin
deki resmi vesaikle birlikte 20 
gün zarfında dairemize müra
caat etmeleri lazımdır. Aksi 
halde haklarında tapu sicili 
malum olmadıkca paylaşma
dan hariç kalacaklardır. 

Şartname 7 Tem muz 936 
tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açıkta ve 
gayri menkullerin evsafıda 

şartnamede yazılıdır. Müza

yedeye iştirak etmek istiyenler 
kıymeti muhammen % 7 ,5 nis
betinde pey akçası veya milli 
bir banka teminatı ibraz et
meleri lazımdır. % 2,5 della
liye ve ferağ harçları alıcıya 
ve vergi 'esair kanuni mükel
lefiyetleri satıcıya aittir. İhale 

bedeli defaten ve peşinen ödene
cektir. İhaleyi müteakip ihale 
bedelini vermediği veya vere
mediği takdirde gayri menkul 
tekrar 15 giin daha artırmaya 
konulup talibine ihale yapıla
cak ve arada tahakkuk edecek 
ihale farkı hiik.me hacet kal
madan vecibesini ifa etmiyen 
müşteriden alınacaktır. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 
dairemizin 936/306 no. suna 
müracaatları lüzumu ilan olu
nur. 

üzerine konuştular. 

* * * .. 
M. Royer ile evlatlığı n1ıı 

hendis Maksim Mopeliye ı6 
Ağustos çarşamba günü öğle· 
den sonra saat altıda vaS1 

oldular. Bu şehirde Lena \t 
ve yolu görmeğe tcşcbbiiŞ 
etmeden geceyi geçirdiler. ye 
ve sabahleyin de Sen Galbeııı 
Ôdesere hareket ettiler. 

M. Royerin şoförü, sabı~ 
emniyet memurlarından ola11 

Marsel Lanay idi sadece M· 
Royer beraber çalışmak içİt1 
asıl vazifesinden istifa etnıİŞ 
ve bu işi kabul etmiştir. 

M. Royer ve evlatlığı ~· 
Maksim Listrok aldıkları bır 
sürü rehberde eski şatof 
satın alarak yeni bir şekle 
sokan Kont Hüg d'ArmanzO' 
nun ismim bulamadılar. 

indikleri otel gars:.nu dtı 
herhangi bir kimseden alıntı 
cak malumatı verdi. Kofl1 

d'Armanza'yı ziyaret edenler 

çoktu. On senedenberi şatır 
nun vaziyeti hiç değişmemiş'. 
hiçbir kimsede şato ve yer' 
sahibi ile alakadar olmıyordıl 
artık! 

M. Royer bu kadar az mtı' 
lumat karşısında Herald def 
sinde balıkçılık yapmak Jüzll' 
munu hissetti, Otel sahibi il~ 
kolayca anlaştı. Otel sahib1 

olta ve ,saireyi temin ettikte~ 
başka, rehberlik te teklif ett1• 

Yemeği büyük bir işteha ile 
yediler, elde edilen malı'.irll~l' 
tın azlığına rağmen M. Royef 
vaziyetten çok memnun idi; 
çünkü : 

1 - Bu şato ve manza)l' 
lar, muhiti Matmazel Lenanıfl 
rüyasındaki şalo ve muhit~ 
manzarasının tamamen ayrı1 

idi 

2 - Kont Armanza'nın oıı 
senedenberi burada oturmakt9 

bulunınasınaa rağmen halk ile 
temas etmesi, ismi, ailesi vC 
aile vaziyeti hakkında hiçbi' 
tahmin yapılmaması bu adat111fl 

gizli kalmak mecburiyetinde 
olduğunu göstermekte idi. . 

3 - Kulenin üzerinde~' 
düz plattörüm bir otojir me"' 
cudiyetini göstermekte idi. 

( Arkası var ) 


