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Assamble, bugün öğle- Paris'te IBoğazlar1n tahkimi hak-

i 
Bir günde iki kındaki projemizde ne 

den sonra top anacak haydutluk gibi maddeler var 
Paris, 30 (Radyo) - Paris ------------

M V 1 d 
•• .., 1 d C d civarında bir haydutluk ol- Konferansın dünkü hususi toplantısında • anze an ' og e en sonra enevre e muştur. Villet sayfiyesinde A.T M . l . h d. ı~uman enemencıoğ u ıza at ver ı 

b 1 . k l toda itimat reyı· aldı bangerlerden birinin evine u unaca • par anı en giren bir haydut çetesi, hiz-
. -1 r metçi kızından kasanın anah-

N ecaş i, Habes davasını bizzat.müaaTaa edecek tarını zorla almışlar ve ' ken· 
Cenevre, 29 ' dün akşam yemeğini beraberce disini bağladıktan sonra ka-

(A.A) _ ~Ne- yemişler ve gece yarısına ka- sayı açarak iki yüz elli bin 
caşi Mill~tler dar görüşmüşlerdir. Bu zevat frank almışlar ve kaçmışlardır. 

Paris, 30 (Radyo) - Hay· 
cenıiyeti genel aşağıdaki noktalarda mutabık dutlardan bir kafile, Janjorus 
sekreteri M. kalmışlardır: caddesindeki kuyumcu dük· 
Avenol assamb- 1 - Zezri tedbirlerin kal- kanlarından birine gitmişler 
lenin yarın öğ- dırılınası usulünde anlaşma. ve 35 bin franklık mücevhe-
leden sonra 2 - italyan futuhatının ta- rat aldıktan sonra otomo- ~ 
Yapacağı top- nınmaması. Ancak bu tanıma- billere binerek kaçmışlardır. 
l~ntıda Habe- mazlık k !}'fİyetinin assambleye • 
şıstan delegas- tevdi edilecek bir karar sureti Hollanda Çanakkal~ boğazının Seddilbahirden görünüşü 

Y.0 nuna bizzat projesi şeklini alıp almıyacağı 
rıyaset etmek belli değildir. Çünkü bu me-
~ıyetinde bu- sele daha ziyade assamblenin 
d~nduğunu bil- toplanmıya çağırılmasını iste-
~nıiştir. miş olan Arjantin'i alakadar 

enevre, 30 eder. 
(Radyo) - Ya· 3 - Fransa ile lngiltere 
rın ( Bugün ) bu dakikada girişilecek bir 
~at dokuzda müzakerenin delegasyonlarının 

1 
L~Planması mu- / Devamı 4 üncü sahifede J 
J\tll'J'er olan as- •·-----

~arnblenin, löğ- Necaşi lzmit'fe 
eden sonra saat 17 de nüz Cenevre'ye gelmemiş bu-

içtirna etmesi kararlaştırılmış- lunmasıdır. Kurtuluş bay-
tır. Bunun sebebi, assambleye Yarınki toplantıda, Çekos-
rnuvakkaten riyaset edecek lovakya Cumur riyasetine inti-
~n Belçika başvekilinin he· hap edilen eski reis Benes'in 

F• halefi seçilecektir. 

llİStin' de Brüksel 30 (Radyo)- Van-
zeland kabinesi, Parlamento-

Arbedeler devam nun dünkü toplantısında be

ediyor 

Kudüs'te nümayiş 
Kudüs 29 (A.A) - Arap 

zımamdarlar mahafili birArap 
hey'etinin Ammana gitmiş ol
duğu haberini tekzip etmek-
tedir Ar .. .11 • •1 · ap mumcssı erı ı e 
mandater hükumet arasında 
hi"bi .. k v r muza ere yapılması 

~ütasavver değildir. Bir lngi
lız taburu gelmiş ve bu su
retle lngiliz kuvvetlerinin mik· 
tarı dokuz tabura baliğ olmuş
tur. 

Kudüs 29 (A.A) - Askeri 
~~kamlar, Lut ~kasabası aha
ısınden, beşbin lngiliz lir ası 

tah T · 81 ını kararlaştırmıştır. Bu-
~un sebebi, tethiş hareketle
~nde bulunulmamasıdır. Geçen 
d afta Nablus ve Tulükerim'de 
~ vuku.a gelen arbedeler ne
tıcesinde 54 k. . ··ı .. 98 k' . ışı o muş, 

•ıı yaralanmıştır. 

yannamesini okumuş, 51 mu
halif ve 9 müstenkife ka'-Şı 

119 reyle itimat reyi kazan
mıştır. 

Başbakan M. Vanzeland, sa
at 20 de buradan Paris yolu 
ile Cenevre'ye müteveccihen 
hareket etmiştir. Bugün öğle-

den sonra oraya varacaktır. 

Paris, 29 (A.A) - Eko dö 
Paris gazetesi yazıy~r: 

M. Leon Blum, M. Delboş, 
M. Eden ve Lord Stanhop, 

Metaksas 
Amele işini mü

z akere edecek 
Atina 30 (Hususi) - Baş 

bakan General Metaksas,yarın 
(bugün) Nazırlar ve daha bir 
çok alakadarların bulunacağı 

bir meclise başkanhk yapacak 
ve amele işini müzakere ede
cektir. 

) ...... 
Rusya 

Nezdinde protestoda 
bulunmuşlar 

Harbin 30 (Radyo)- Man· 
çuri hükumeti, Mançurinin şi

mali şarkisinde vukua gelen 
hadiseden dolayı Rusya nez
dinde protestoda bulunmuş, \ 
mevkuf bulunan Mançuri te· 
baasının tahliyesini istemiştir. 

ramı 
lzmit ~9 (A.A) - İzmit'in 

kurtuluşunun on beşinci yıl 
dönümü bugün coşkun bir 
sevinç ve heyecan içinde kut· 
lanmışdır. 

• •••• 
Blagüm 

Brezilya'nın başına 
bela açacak gibi! 

Paris, 30 (Radyo) - Meş· 
hur komünistlerden Blagüm 
ile (Otoviran)'ın Brezilya'ya 
doğru hareket ettikleri söyle-

niyor. Boynos - Ayres'ten alı

nan haberlere göre, Rusya

dan ispanya yolile cenubi 
Amerika için silah ve mühim

mat dolu iki vapur hareket 
etmiştir. ----..·--····--Makdonald 
Dün kabineye ri

yaset etti 
Londra, 30 (Radyo) - .fn

giltere kabinesi, bugün Mak
donald 'ın başkanlığında top
lanmış ve işsizlik etrafında 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Başbakan Baldvin, sayfiyesin
den avdet etmemiş bulunduğu 
için içtimada hazır değildi. 

işsizlik hakkında tanzim 
olunan yeni kanun layıhası, 
Baldvin kabinesini yeni müş
külata sokmaktadır. 

•• • 
Graf Jeplin 
Riyodöjanero, 30 (Radyo)

Graf jeplin, dün akşam bura
ya gelmiştir. 

lstanbul 30 (Hususi)- Mon- Karadeniz'den Akdeniz'e 
Devlet bankası is- trö boğazlar konferansı, dün geçecek harp gemileri de 

kantoyu endirdi hususi bir toplantı yapmıştır. 25 bin tondan fazla olmıyacak 
Türk hey' eti murahhasa sının ve bu gemiler Marmara deni-

Amsterdam, 30 (Radyo) -
ikinci reisi olan Numan Rifat zinde ayrı ayrı seyredecekler. 

Hollanda devlet bankası, bu 
Menemencioğlu bu toplantıda Bu gemiler boğazlardan ge-

gu .. nden itibaren iskontoyu T 
ürk projesinin esasını izah çerlerken uçalClarını kullanmı· 

4 ten 3 buçuğa endirmiştir. etmiş ve ticaret gemileri ile (Devamı 4 üncü sahifede) 
Bu hal, ticaretin durgunlu- harp gemilerinin hangi şartlflr 
ğu_n_a_d_e_li_le_t,_etın ... Hı:_.kt_e_d_i_r ·_....___. altında Boğazlardan geçebile-

HeryO ceği ve ne gibi usullere riayet 
edeceğini anlatmıştır. 

Romatiz madan Projemizde, barış halinde, 

l 
Türkiye'nin bitaraf olduğu 

iyi eşti . savaş halinde ve Türkiye' de 

M. Hergo 
Liyon, 30 ( Radyo ) - M. 

Heryo, romatizmadan iyileş
miş ve bugün belediyeye gi
derek bir müddet meşgul ol· 
muştur. M. Heryo, yarın (bugün) 
Paris'e gidecek ve reis bulun
Öuğu Fransız parlamentosunun 
müzakerelerine iştirak ede· 
caktir. 

dahil bir harp halinde olarak 
üç kısma ayrılmıştır. Birinci 
halde ticaret gemileri Boğaz
lardan serbestçe geçebilirler. 
ikinci halde bu serbesti gene 
muhafaza edilmektedir. Üçüncü 
vaziyet tahaddüs ettiği tak
dirde, tecim gemıleri Boğaz
lardan Türkiye hükumetinin 
göstereceği bir yoldan ve 
gündüz geçmek mecburiye
tindedir. Bu suretle herhangi 
bir karışıklığa ve kazaya sebe
biyet veri lmemiş olacaktır. 

Bu üç halde harp g,.mile
rinin boğazlardan geçmesi de 
şöyledir: 

Bir kruvazör ve iki torpi-

todan mürekkep bir filo, Ka
radeniz sahil devletlerin liman
larını dostça ziyaret edebilir. 
Ancak bu ziyaret 15 günden 
fazla sürmeyecektir. Karade
nize geçecek olan donanmanın 
sulh halindeki donanmamızın 

fevkinde kuvvette olmaması 
şarttır. 

.... ··• .. . ... 1 

• Bulgar 
KralıBerline ne 
zaman gidecek 

Kral Boris 
Sofya 30 (Radyo) - Kral 

Boris'in, bu ay içinde ve ya· 

hut ta Ağustosun birinci haf-

tasında Berline gitmesi mu· 
karrerdir. Kral, olimpiyad mü· 
sabakaları münasebetile Al-
man hükumet merkezinde bu· 
lunacak olan muhtelif devlet· 
ler diplomatlarile konuşacak· 

tır. 

Adis-Ababa düştUkten son
ra muharebeler olmuş. 

Bir aralık Habeşler Dessiyeyi de istirdat etmiı 
ler, fakat tayyare hücumları karşısında şeh

ri terke mecbur kalmışlardır 
Londra 29 (A.A) - Habeş 

sefarethanesi Adis-Ababa' da 

kalmış, bir dostu tarafından 
M. Martin' e yazılmış olan bir 
mektubun metnini neşretmek· 
tir. Bu mektupta yağmurlar 

başlar başlamaz Habeşlerin 
tekrar mukavemete başlıya
caklarını bildirmektedir. Mek
tupta Adis-Ababa'nın suku
tundan sonra şiddetli muha
rebeler vukua gelmiş olduğu 
ilave olunmaktadır. Mektuba 

nazaran Habeşler hatta Des
siye şehrini bile istirdad et-

mişler ise de ltalyanların şid
detli tayyare hücumları karşı· 
sında bırakmağa mecbur ol
muşlardır. 
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akasçi, Osilvan ailesine ait ev-
rakı Piyedoş 'a getirecekti 
Adam sizde, üç saatlık 

bir müsaade alabilirsiniz, kü
çük vapurlardan birine atla
dınız mı, biraz sonra, Sen 
Klod köprüsündesiniz. 

- Böyle bir hareket, pekte 
seve seve yapacağım işlerden 
değilsede, ne yapayım ki, kü
çük Mart'ın menfaati mevzuu
babistir. 

Kambremer, birdenbire ayağa 
kalktı ve etrafa bir göz gez· 
dirdikten sonra: 

- Sahihi Kızcağ1z ortada 
yok, acaba nereye gitti? 

Diye seslendi. 
Piyedoş, makasçının telaşı 

üzerine yerinden kalktı. O da 
etrafa bir kerre baktıktan 
sonra: 

- Şimdi burada oynuyordu. 
Pek uzağa gitmiş olmamalı
dır. işte!. işte! Karşıda bir 
herifin oynatmakta olduğu 
maymunu seyrediyor. 

Diye haykır. 
Güzel kız, pederinin sesmı 

işitir işitmez, derhal ona doğ
ru koştu ve kucağına atılarak 
kendisini iki yanaklanndan 
öptükten sonra, tekrar may· 
munu temaşaya gitti. 

Piyedoş, yavrunun hare· 
katını gıpta ile seyrediyordu. 
Birdenbire dediki: 

- Böyle güzel ve şirin biır 
yavruya malik olduğunuzdan 

dolayı bahtiyarsınız. Fakat 
dikkat ettim; bu k·zın da-
marlarında lrlanda kanı oldu
tu pek aşikar seziliyor. Teni 
beyaz, gözleri iri ve mavı, 
aaçlan kumraldır. Tam bir 
lrlandalı. 

Kambremer, bir lahze önüne 

baktı ve gözlerinden bir dam· 
la yaş akıttaktan sonra: 

- Zavallı validesine çok 
benzer! 

Dedi. • 
- Büyüdüğü zaman, haki

katen bir afet olacaktır. Hele 
zengin olur da tuvaletine itina 
edecek olursa, art1k cazibesine 
hiç kimse tahammül edemiye
cekhr. 

Küçük Mart'ın babası Kam· 
bremer derinden bir ah çekti 
ve sonra: 

- Onun bahtiyar olduğunu 
görebilmek, benim için hayatta 
kafi bir nimettir. Allahtan da
ha ziyadesini istemem. 

Piyedoş, Kambremer'in kı

zına olan şefkati düşünerek 

derin bir mülahazaya daldı. 
Birdenbire ayağa kalktı ve 
Kambremere hitaben: 

- Ümit ederim ki, gelecek 
Perşembe günü, mülakat iÇin 
tayin olunan yerde hazır bu
lunacaksımz. 

Dedi. 
Kambremer, hafif bir te

bessümle cevap verdi: 
- O hususta müsterih 

olunuz dostum! Ben, verdiğim 
sözü daima tutan bir ada
mım. Binaedaleyh, size de 
vermiş olduğum sözde sebat 
ederek o gün behemehal, 
oraya geleceğim. 

Piyedoş tekrar etti: 
- Kitatlarınızı da beı aber 

getirmeği unutmayacaksınız al 
- Hayır, hayır, kat'iyyen 

unutmam. 
- Öyle ise, emin olunuz, 

iş yoluna girmiştir. Kağıtları 
bulunuz hakikaten büyük bir 
ikbal eseridir! 

- Evet, onları, zevcemın 
validesine mahsus olan san· 
dık içinde buldum. 

M. Tolbiyak'ın vukubulan 
ziyareti üzerine o sandığı yok
lamak hususu aklıma geldi. 
Fakat bu adamın biriÜn ta 
makasımın yanına gelip beni 
aramasına elan bir mana ve· 
remiyorum. Acaba bu herifin 
san' atı nedir ? 

- Ben zannederim ki ken
disi, bizim M. Vine ile hem 
san'attır, fakat bunun maksadı 
başkadır. Bilirsiniz ki, Pariste 
bir takım adamlar öyle sahip· 
siz kalmış gibi görünen miras· 
lan, bir ücret mukabilinde va
rislere vermek hususunu der· 
uhte ederler. Halbuki, diğer 
bir takım adamlar ise, bu gibi 
mirasları gasbetmek fikrinde 
bulundukları için onlarla işti
gal ederler. 

- Fakat nasıl gasbedebi
lirler? insan, bir mirası ele 
geçirmek için kendisinde bir 
hak olduğunu isbat edebilme
lidir. 

- O mülahaza doğrudur. 

Ancak mirası almak için bir
kaç kişinin hakkı olduğu 
halde içlerinden mesela birisi, 

diğerlerini mahrum etmenin 
yolunu bulursa ... 

- Telef ederek mi? 

- Öyle yal insanların bun· 

dan daha eh,.mmiyetsiz bir 

takım esbap için cinayet ika • 

ettikleri, sık sık görülmüyor· 

mu? Ben sizin yerinizde ol

sam, küçük, kızı, mütemadi 

bir nezaret altında bulundu· 
rurdum. 

- Doğrudur. Bir vakit az 
kalsın telef oluyordu yal M. 
Tolbiyak beni görmeğe gel
diği gün, lokomotif altında 

kalıp ezilmediği, mucize gibi 
bir şey oldu. M. Tolbiyak'ın 
par alarmı bililtizam yol üze
rine saçmadığını kim temin 
edebilir. 

Piyedoş, Kambremer'in bu 

fikirde bulunmasından istifade 

etmek istiyerek dediki: 
- Bu cihet, benim katiyen 

hatırıma gelmemişti. Bir de 
baksana! Çocuğu buralarda 
göremiyorum. Biz konuşurken 
maymun oynatan adam, daha 
uzağa gitti. Kız da onu takip 
etmiş olmasın? 

Kambremer, kızının ismini 
söyliyerek divane gibi şuraya 
buraya koşmağa başladı. 

Piyedoş, içilen içkilerin pa· 
rasını vermek üzere azıcık 
geri kaldı. Ve sonra Kambre
mer'in yanma gelince kızın 
gaybubiyetinden o da endişe
ye düştü. 

Çok geçmeden, küçük, 
Mart'ın Opinal caddesine 
doğru yol aldığı görüldü. 
Kambremer, kızını gorunce 
hemall arkasından koştu ve: 

- Mart! Martl 
Diye bağırmağa başladı. 

( hlccuı wır) 

(Ulusal Birlik) 30 Haziran 936 
---------------------------------

Panislamizm, yeniden ve 
var kuvvetile doğuyor .. 

Zayi mühür 
54723 numaralı cüzdanla 

emniyet sandığına tevdi eyle· 
diğim mebaliğ için istimal etmek 

üzere sandığın evrakına tah
tim etmiş olduğum tatbik mü· 
hürümü kazaen kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Hareketin başında, hedefini kestirmiş, enerjik bir önder 
bulunuyor: Tek gözlü, ak sakallı lbnissuut .. 

Noyes Viner Jurnal'a Mek- bilmesinden ileri gelmektedir. 
fzmirde: Selimiye mahalle

sinde Nuri bey sokağında (6) 
numaralı evde oturan Hiise
yin Tarık karısı Saffet. 

ke' den yazılıyor: Lükse, kahvehanelere, tiyat-
Filistin 'deki kanlı hadise- rolara, müziğe, tütün içilme-

lerin Yahudi aleyhtarlığı ile sine, şaraba tahammülü yok-
hiçbir ilgisi yoktur. Burada tur. Fakat, buna karşı, Ka-
bahse mevzu olan şey yeni- benin üstünde tayyarelerin 
den ·koyu panislamizm'in var uçmasını, mükemmel "bir su· 

ettiği hakikati kadar, hiçbir 
şey, onun sarsılmaz optimiz-

kuvetile doğuşudur. Bunun rette otomobil yollarının ya· mini ispat edemez. lbnissuud 

son zamanlarda Şam şeyhinin 

kızile evlendi. Panarab düşün-

arkasında, Avmpa'daki milli pılmasını istemektedir. 
hareketlerde olduğu gibi, he- fbnissuud, bir zamanlar 
defini iyice kestirmiş enerjik 
bir önder bulunmaktadır. Bu Lavrens'in büyük Britanya cesi onun ciğerine işlemiştir. 

adına vadettiklerini, gerçek- Filistindeki kargaşalıklar, Müs· zat ise, tek gözlü, ak-sakallı, 
iri-yarı kral f bnissud 'dur. 

Kral lbnissuud'un taraftar-
lan, kendisine, (çöllerin cen· 
giz hanı) lakabını vermişler· 
dir. Hiç şüphesiz ki, lbnissu-

ud büyük bir fatihtir; fakat o 

Asyalıların araçlarile değil, 

Avrupalılardan öğrendikleri 

ile hareket etmektedir. Bu 
zat, her şeyden önce, kurnaz 

bir diplomat ve çalışkan bir 
iş adamıdır. 

lbnissuud bundan 35 yıl ön
ce, sergüzeşt arkasında koşan 
bir mücadeleci olarak kariye
rine başlamıştır. 200 atlı ile 
Vehabilerin çöldeki payıtaht-

lzmir ikinci icra memurlu
ğundan: 

Gayri menkul açık artırma 
ilanı. 

Bornovada Hüseyin oğlu 
Hasana 412 lira ve masraf 
borçlu Bornovada mukim Hü
seyin kızı Fatma ve Rukiye· 
nin müştereken mutasarrıf 
oldukları Bornovanın Beyler 
sokağında 40 kapı sayılı sağı 
Gani solu Elmas haneleri cep· 

hesi sokak ile çevrili iki oda 
bir mutfak ve bir odunluğu 
havi 200 lira kıymeti muham
meneli hane ile Bomovanın 
İpekli kuyu mevkiinde 1/73 
künye sayılı ve içinde 4 zey· 
tin ve 5 yemiş ağacını havi 
gün doğdusu Bektaş gii'h ba
tısı Barutaki Hüseyin Poyrazı 
Kerim ve Adem kıblesi Rıza 
ile çevrili 6 dönüm ve 360 
lira kıymeti muhammeneli ba
ğın ve evin işbu borçtan do· 
layı 4 hissede 2 hissesi tarihi 
ilandan itibaren 30 gün müd
detle açıkartırmaya çıkanlmış· 
tır. Talip olanlann kıymeti 
muhammenenin % 7 buçuğu 
nisbetinde pey akçası veya 
milli bankanın teminat mek
tubunu '°'lermeleri ve artırma 
3181936 tarihine tesadüf eden 

pazartesi gününü saat · 15 de 

dairede icra olunacaktır. Ta

lipler bu hususun daireye· 
taalluk eden açık artırma 
şartnamesini 20/7 /936 tarihin
den itibaren okuyabilirler. 
Hakları tapu sicili ile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alacaklıların ve irtifak 
hak sahiplerinin bu haklarının 
ve bu hususta faiz ve masa· 

rif e dair olan iddialannı evrakı 
müsbitelerile 20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri aksi 
halde haklan tapu sicili ile 
sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç ka
lacakları ve tayin edilen za
manda artırma bedeli gayri 
menkulün % 75 şini bulmadığı 
takdirde en son artıranın taah
hüdü baki kalmak üzere artır

manın 15 gün daha temdit 
edilmek suretile 18/8/936 ta-

lbnissuud 
lan sayılan Erriyadı zaptet· 

mişt~. Yirmi beş yıl sonra da, 

Vehabil~rin başına geçerek, 

Mekke ve Medine ile birlikte 

Necid ve Hicaz Arap Kralla
nnı ele geçirdi. Daha sonraları 
Yemene karşı da muvaffaki
yetle bitirdiği savaşlara gi
rişti . 

lbnissuud'un büyük muva
ffakiyeti, devletinin teokratik 
müesseseleri ile medeni dün
yanın yeniliklerini yuğurmasını 

lzmir birinci icra memurlu
ğundan: 

fzmirde Güneş mahallesinin 
Berber zade sokağında 36 
no.lu evde oturmakta iken 
halen ikametgah1 meçhul 
Mualla Luna tarafına. 

Bohor Benşuşana 233 lira 
borcunuzdan dolayı açılan icra 
takibatı üzerine ikametgahınız 
meçhul bulunduğundan işbu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
bir ay zarfında işbu borcu 
ödemeniz borcun tamamına 

veya bir kısmana veya alacak
lının takibat icrası hakkında 

bir itirazınız varsa gene bu 
30 gün içinde istida ile veya 
şifahen icra dairesine bildir
meniz ve bildirmediğiniz tak
dirde bu müddet içinde 74 cü 
madde mucibince mal beya
nında bulunmanız lazımdır. 
Beyanda bulunmadığınız tak-
dirde hapis ile tazyik oluna
cağınız ve hakikata muhalif 
beyanda bulunduğunuz tak
dirde hapis ile cezalandırıla
cağınız ve borcu ödemediği
niz ve itiraz etmediğiniz tak
dirde hakkınızda cehri icraya 
devam olunacağı ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

rihine tesadüf eden salı günü 
saat 15 den 16 ya kadar 
gayri menkuller en çok artı· 
rana ihale edilecektir. Satış 
peşin para iledir. Mal bedeli 
alınmadan teslim edilmez. Mal 
bedeli verilmezse ihale kararı 
feshedilir ve kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan 
kimse artırmış olduğu bedel 
ile almağa razı olursa veya 
bulunmazsa icra dairesince 
hemen 15 gün müddetle ar· 
tırmaya çıkarılır bu artırma 
alakadarlara tebliğe hacet ol
mayıp yalnız ilanla iktifa olu
narak en çok artırana ihale 
edilerek her iki ihalede birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 
arasındaki farktan ve diğer 

zararlardan mesul olduğu ve 
tapu borcunun belediye ve 
vakıf harcının % 2 buçuk d.el· 
laliyenin müşteriye aid olduğu 
ilin olunur. 

leştirmek gayesini gütmekte· lümanlığın yeniden canlanışı-
dir. Onun gayesi, Arabistan nın bir tezahürüdür ki lngiliz
Araplarındır. Düşüncesini ger· lerin aleyhinde olduğu kadar, 
çekleştirmektedir; Son zaman- Yahudilerin aleyhine de çev· 
fara kadar 150 karısı olduğu rilmiş olan bir harekettir: 
ve buna bir tane daha ilave /Devamı 4 üncü sahifede/ 

lzmir Milli Emlak Mudürlüğünden: 
Satış sıra 

No. 
391 
397 

ikinci karantina sami s. 15 eski 13 tai No. lı ev 
Balçova ılıca der~si balçık havi mevkiinde 32 ar
mut 45 zeytin ağacını havi 27 dekar 570 metre 
murabbaı tarla. 

Lira 
80 

270 

399 Pınarbaşı eski sidi mahallesinde 36 köy No. lı ev 85 
400 ,, çarşı içinde 211 ve 212 No. lı dükkanlar 100 
401 ,. orta mahallede 44 köy No. lı ev. 40 
402 ,, eski sidi mahallesinde 25 köy No. lı ev 40 
403 ,, ,, ,, " 19 mükerrer No. lı ev 120 
404 " .. ,, " 38 köy No. lı ev 80 

405 " " " " 19 " " " 80 
406 " " .. " 22 " " " 1 ()() 
407 " " " .. 21 " " .. 40 
408 " " .. " 26 " " " 80 
409 " " .. " 23 " " .. 150 
410 .. " " " 18 " " " 60 

d 205 dükkan 60 411 ,, çarşı için e ,, ,, 
412 Karataş aras s. 24 ve arkasında 30-A No. tailı ev 400 
Yukarıda yazıh emvalin mülkiyetleri peşin para ile veya 

ikinci tertip tasfiye vesikası ile ödenmek şartile onbeş gün 
müddetle arttırmaya konulmuştur. ihalesi 917/936 perşembe 
günü saat 17 dedir. Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine mü· 
racaatları. 1820 

iz mir 
den: 

vakıflar direktörlüğün-

Seneliği Mevkii No. Nev'i 
72 Karataş 9 Eylül C. 97/ 1 Dükkan 
00 ,, Tramvay C. 264 ,, 
48 Mes'udiye inkılap S. 47 .. 
36 .. .. 49/ 1 Depo 

Yukarda yazılı akaratın senelik kiraları on gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarılmıştır. f halesi 3/7 /936 cuma günü saat 
15 dedir. isteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 24-30-3 1826 

Bal<:ıdur hacı Mehmet ağa vak· 
fı mütevelliliğinden: 
Seneliği Mevkii No. Nevi Vakfı 

60 memduhiye mahallesi 10 ev baladur hacı mehmet 

60 .. " 8 " " " " 
60 ,, derviş ,, hasan s. 3 ,. .. " ,, 
60 ,, hacı bey s. 2 ,, ,, . ,, ,, 
48 doplakuyu 53 it ,, ,, ,, 

48 ., dağlı s. 12 .. ,, .. .. 
-60 550 s. süvari m. 43 ,, it it ,, 

Yukarıda yazılı akaratın senelik kiraları on gün müddetle 
açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 3171936 cuma günü saat 
onbeştedir. İsteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 24-30-3 1828 

. Berber z. H. Mehmet ve Meh
met Emin vakfı mütevellili
ğinden: 
Seneliği Mevkii No. Vakfı Nevi 

200 eski kolancılar 23/ 19 Mehmet Emin dükkan 
150 ikinci kordon 8 ,, ,, ., 
60 natırzade 24 H. Mehmet ev 

276 başdurak 1 ,, dükkan 
144 şamlı s. 47 ,, ,. 
Yukarıda yazılı akaratın senelik kiraları on gün müddetle 

açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 3/7 /936 cuma günü saat 
15 dir. isteklilerin vakıflar direktörlüğüne müracaatlan ilifl 
olunur. 24-30-3 1827 
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N · V. Fratelli Sper-
HIKAYE Kabahat kimin? W F H V 
.,....._~~a...----~~~~1 • • • an co Vapur Acen-
h. - Bay, ben artık evin kıyafetli bu birisi rezalet Der Zee. tası 
ızmetl · · d k d 1 k erını yalnız başıma ya- üzerine de i- o u yapı ır en: 
Pamıyorum _ Ah .. Şu erkekler, şu er- & Co · ROY AL NEERLANDAIS 
b· h' ' ne yaparsan yap, • KUMPANYASI ır ızmetçi bul! kekler.. Her zaman kabahat 
E ~ayan Zahide, haklı idi. erkeklerdedir. Gül gibi karısı DEUTSCH LEVANTE LINlE "VULGANUS., vapuru 27 
vın hizmetlerini bütün arzu· varken bu elin çinganesi hiz- ' "MACEDONIA,, vapuru.el- Haziranda gelip yükünü tah-

suna x. ··ı d" yevm limanımızda olup AN- l" d BURGAS VAR ra5men artık başaramı· metçi parçasına tenezzu e ı· ıye en sonra , -
Yordu. lir mi hiç? VERS, ROTTERDAM, HAM- NA ve KÖSTENCE limanları 

Bay Rüştü başını salladı: Dedi. Fakat daha makul BURG ve BREMEN limanla- için yük alacaktır . . 
F -k Bir hizmetçi bulmak. düşünen yahut mahalle cadı- rına yük kabul etmektedir. " HERCULES .. vapuru 29 
.1

8 
at şimdi iyi bir hiımetçi sına muhalefeti itiyat edinen "DELOS,, vapuru 7 tem- Haziranda gelip 4 Temmuzda 

1 
e bir altın madeni keşfetmek gençce bir kadın da : muzda beklenmekte ve 11 tem- ANVERS • ROTTERDAM ' 

arasında hiçbir farkolmadığını - Kabahat erkeklerde mi? muza kadar ANVERS, ROT- AMSTERDAM ve HAMBURG 
unutuyorsun, galiba!. Dedi. Kadın, bayan Zahidede hiçbir TERDAM, HAMBURG ve limanları için yük alacaktır. 
Ye

-:- dBayan Nuriye Kadri, kabahat, kusur yok mu? . SVENSKA ORIENT LINIEN 
nı 1 k BREMEN limanları için yük "NORDLAND t·· ·· l 

b. u almış çok namuslu •* • .. mo oru e -
ır k d alacaktır. 5 dıx. a ının iyi bir kapı ara- Evet, ortada bir kabahat yevm limanımızda olup 2 

b ~•nı haber verdi. Bir defa var, kabahat samur kürk te "CHf OS,. vapuru 11 tem- Haziranda ROTTERDAM , 
u kad f d ·· · muza doğru beklenilmekte ve HAMBURG BREMEN CO ını görsen... olsa hiçbir tara ın an uzerme , -
fa~ay ~üştü, henüz ellilik alınmaz. Bay Rüştü skandalı ANVERS, BREMEN ve HAM- PENHAGE, DANTZIG, GO-

ad t dınç ve kuvvetli bir biri ihtiyar, amelimanda diğeri BURG limanlarından yük bo- TEBURG, OSLO ve ISKAN-
811ldı· b' h' · k k k' k d 1 " şaltacaktır d ' ır ızmetçı tutaca genç ve es i i ı a ın 8 mazur · DINA VY A limanları için yük 

erecede d k · h l' · d b' b Zah't cc ANGORA vapuru 20 id· f . e va tı a ı yerın e ır ay ı var . " alacaktır. 
şüı. h yı bir adam olduğuna Acaba kabahat kimde?. temmuzda bekleniyor, 25 tem- "HEMLAND,, motörü 
b p e yoktu. Fakat kendi Vedi Fikret muza kadar ANVERS, ROT- Temmuzda beklenmekte olup 
aşında b' k d 

çok b·· .. 'r a ınla evlenmekle Oli • •• TERDAM, HAMBURG ve yükünü tahliyeden 
ç~ k~uyuk bir hata işlemişti. vıer Ve ŞU• BREMEN limanları için yük ROTTERDAM, HAMBURG, 
Ya~nh~ı·k~nslı, 75 lik bir ihti- k" L• •ted alacaktır. COPENHAGE, 1'ANTZIG, 

N ını a mıştı. .. re &Sı JMI ----- GDYNIA, GOTEBURG OS-
I e yapsın zavallı?. Kadın· AMERiKAN EXPORT LINES LO ve ISKHNDINAVYA 
i~;~n bir senede bir buçuk yaş Vapur acentasl "EXAMINER,, vapuru el- limanları için yük alacaktır. 

ıyarladıklannı ancak bu C d l' H Birinci kor- yevm limanımızda olup NEV- SERViCE MARITIM 
tecrüb ·ı · en e 1 an YORK · · '"k 1 k d seb e ı e anhyabilmişti! Bu don. Tel. 2443 ıçın yu ama ta ır. ROUMAIN 
. eple, eve genç bir hizmet- Not: Vurul tarihleri ve va- "EXMOOR,. vapuru 13 tem- "PELEŞ,, vapuru 3 Tem-çı olsun 1 k . . 

İdil ama ıhtıyacında purların isimleri üzerine deği- muza doğru bekleniyor, NEV- muzdagelip4TemmuzdaPIRE, 
V şiklilclerden mesuliyet kabul YORK için yük alacaktır. MALTA, MARSfL YA ve BAR-

)( e. heman bayan Nuriye edilmez. SELONE hareket edecektir. 
rn:tn!e. koştu ve hizmetçi ol· THE ELLERMAN LINF.S LTD. JOHNST~~S ~~REN Ll- Yolcu ve yük kabul eder. 

ald ıstıyen dulun adresini " GRODNO " vapuru 25 LIVERPOOL Daha fazla tafsilat için ikinci 

~f' hazı'randa beklenmekte olup· KENMORE Kordonda Tahmil ve Tahliye 
he .. ıye ismindeki bu dul, " " vapuru 1 binasında FRATELLI SPER-

nuz Ot l d LONDRA, HUL için yük temmuzda bekleniyor, BUR-.. uz yaş arın a esmer CO vapur acentalığına müra-
güzelı' .. - d h alacaktır. GAZ VARNA KÖSTENCE 
k ' yuzun en ayat ve ' ' ' caat edilmesi rica olunur. 
uvvet k b k d Ol "MARDINIAN,, vapuru 27 GALA TZ ve BRAILA liman- l l d k h k a an ir a ındı. · Nav on ar a i ve are et 

duk h · d b ki kt ı lan için yük alacaktır. k d 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

çe şitleri satar. 

IZMIR 

tuvalet 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzınir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare , Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 1 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• I ____ :-. ___________ , 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jfalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayrsile yeni 

cıkardığı kumaşlar: 

'Sağlam 
Zarif 

ko ça i!.i .. bir. vaziyeti varmış, azıran a e enme e 0 up tarihlerindeki değişikli ler en 

. tası oluvenncc çok müşkül LIVERPOOL ve GLASGOW ARMEMENT H. SCHULDT acente mesuliyet kabul etmez. yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 
bt~t Vaziyette kalmış.Bay Rüş· için yük alacaktır. HAMBURG - TelefonT 2004/2005/2663,· Satış Yerler·ı 

Ve ucuzdu 
uye b "DRAGO,, vapuru Temmuz "DUBURG,, vapuru 29 ha-

oynunu bükerek: Doktor N ortalarında LONDRA, HUL ziranda bekleniyor, HAM-

bir~adı: Y;:ı:::ın b~~~.Ge:l~ ve ANVERS'ten gelip yük BURG ve ANVERS limanla- Ali Ag~ L 1 Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
fl)iz; sonra yemek içmek la- çıkaracak ve ayni zamanda rından yük boşaltarak, AN- illi ff Al/ T A Ş 
zırn All"h · d" ·· · LONDRA, ve HUL için yük VERS ROTTERDAM HAM ç k H t l ki • • • s· : a ınsanı uşurmesın. alacaktır. , , - ocu asa ı arı • K l . caddesinde F AH Rı 
ızın gibi iyi bir bay yanına BURG ve BREMEN limanları mütehassısı 1 Mımar ema ettın 

sığınırsam hem açlıktan hem " LESBIAN ,, vapuru 15 için yük alacaktır. 1 S N 68 tKAN DEM J R Oğlu 
de.. Temmuzda LIVERPOO~ ve DEN NOSKE MIDDEL- kinci ::ı~~:n ok;!~2 o. • l-------------------

Dedi. Ve gözleri yaşardı. SWENSEA'dan gelip yü çı- HASLINJE (D. S. A-S • 
Bay Rüştü bu hayata yakın karacaktır. 

C LEVANTE LINIE SPANSKELINJEN) sıcak kanlı kadına çok acıdı. DEUTS HE - OSLO 

- Merak etme kızım. Bi- "SOFIA,, vapuru 25 Hazi- " SARDlNlA" motörü 15 
zinı yanımızda. randa HAMBURG, ve BRE- temmuza doğru beklenilmekte 

(Bir evlat) diyecekti. Fakat MEN'den gelip yük çıkara- olup ISKENDERIYE, DIEPPE 
muvafık bulmadı. Ne gibi caktır. DÔNKERK ve NORVEÇ li-

olurdu yarabbi diye yutkundu Sablık motör mantarı için yük alacaktır. 
~urdu. Bereket ki genç kadın 
1nıdadına yetişti. 

- Evet bayım.. Bir oğlu
nuz olsaydı, bana bir' gelin 
gibi bakacaklar. Şimdiden 
emin oluyorum.. Dedi. 

* • • 
Bayan Safiye Bay Rüşdü-

12 beygir kuvvetinde Dizel 
markalı az kullanılmış bir mo

tör satılıktır. Taliplerin idare

hanemize müracaatları ilan 

olunur. 

Kiralık ev 
?iin evinde çabucak ve çok 
ıyi bir mevki kazandı. Bay Göztepede tramvay caddesine 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,, vapuru 8 

temmuza bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VlY ANA için yük 
kabul edecekti.·. ve b b 1 yakın ve elektrik tesisatını ayan u tat ı ve sevimli 

k d d havi beş odalı kullanışlı bir I a ın an çok memnun idiler. S. A. ROY AL HONGRO SE 
Fakat .. Bay Rüşdü, ellilik ev kiralıktır. Tutmak istiyen- DE NAVIGATION DANU-

olmakla beraber evvelce an- ler gazetemiz idare memuru BIENNE MARlTIM . 
!attık ya.. Dinç ve kuvvetli Hüsameddine müracaatlan. BUDAPEST 
bir adamdır. Safiye'nin ise.. ..BUDAPEST,, motörü 24 

Kabına sığamıyacak kadar A ı ı· R 1 za hazirana doğru beklenilmekte 
kanı fıkırdayan genç bir ka- olup, BELGRAD, NOVlSAD, 
dandır. Bunun için " Barutla BUDAPF.ST, BRATISLA VA, 
ateş,, ezel macerası bir daha Mücellithanesi VIY ANA ve LINZ için yük 
tekrarlanmış olacak ki mahal- kabul edecektiJ. 

lede bir dedi-kodudur başladı . Sür' at, zarafet. "Vapurların isimleri, gelme 
Nihayet, Bayan Safiye'nin tarihleri ve navlun tarifeleri 

gebe olduğu anlaşıldı ve mü- Ve ehveniyet hakkında bir taahhüde giri-
him bir rezalettir ki patlak YENi KAVAFLAR Çarşısı şilmez.,, 
verdi! Numara : 34 Birinci Kordon, telefoon 

7 Mahalle lcarılanndan cadı No. 2007 - 200g 

Jlırı 
~' 

, - .. 

Pürı· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



ıa 

ase 

t 
tah 
ve 

azası 

me 

in, 
Rag 

Sahife 4 (Ulusal Birlik 30 Haziran 926 
~-=:.:.:.::.:...-=---------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------=---------------------ı 

- -

ulgar subayları, Yunan hudti.tlarınl 
da sık sık görünmeğe başladılar 

--------------------------------~ ----------------------------------Kabinede tadilat yapılacağı ve milliyetperverlerin 
~ de hükOmete iştirak edecekleri söyleniyor 
d 
I< İstanbul 30 (Radyo)- Sof ya' dan alınan haberlere göre, Bulgar hükumeti, gizlice silahlanmakta ve mütema-

diyen hazırlanmaktadır. Yunan hudut muhafızları, Bulgar subaylarının, sık sık hudutlarda dolaştıklarını tesbit 
etmişlerdir. s 

c 

ı 

Alakadarlar, son manevralardan~ sonra Bulgaristanda büsbütün geni bir faaliyet başladığını beyan ediyorlar. 
Bulgar kabinesinde tadilat yapılacağı ve müfrit milliyetperverlerden kabineye gireceklerin, bugünlerde tesbit 

olıznacağı bildirilmektedir. 
~~~~~~~----lll~••HtHt~•ıt-411 .... --~~~~~~~ 

( ütün dünyaya alenen Meyva ihracat. için tet-
ihtarda bulunuyoruz.) kikat yapıhyor --·- __., . --

(Tazyik altında bulunan Alman Ekalli- ihraca müsait olmıyan 'meyva-
yet/eri mes'ele_s~ ye_n~den göz- Iardakurutularaksarfedilecekl 

den geçırılmelıdır.) . .. .. 
B l' 29 (A.A) - Bakan· alenen bir ihtarda bulunuyo- SKGumuşane 28 (A.A) - Bu şaviri Saffettin mürekkep bir 

heyet şehrimize gelmiş elma 
istihsalat şekilleri hakkında 

tetkikatta bulunmuştur. Tet
kikattan maksad meyva ürün
lerimizin mükemmel bir surette 
ambalajları yapılarak ihracını 
temin ve ihraç edilemeyecek
lcrin de fenni bir şekilde 
kurutmak suretile sürümünü 

er ın .. 'k · vekaleti Türkofis lıksız bakan M. Hans Frank ruz. Zira Avrupanın birçok gun 1 tısat 

Gelsenkirchende şimali Ves

tefalya Nasyonal Sosyalist 

kongresinde söylemiş olduğu 

bir nutukta ez cümle şöyle 

mıntakalannda bir takım in- müşaviri Zeki Doğan'ın şefli
sanlar cermendir diye itisafa ğinde lktısad Vekaleti müta-
düçar ediliyorlar, tazyik altın- hassıslarındarı Dr. Bade ve 
da bulunmakta olan Alman Ziraat Vekaleti mütahassısla-
akalliyetleri mes' elesinin ye-

demiştir: niden gözden geçirilmesi la-
Bütün dünyaya karşı zım olduğunu kanaatındayız. 
~~~~~---~1191---•~·~··-·~--------~~~-

Baldvin Bükreş'te 
istizah tahrirlerine Az daha arbe-
cevap vermiyecek I d 

Lonpra, 29 (Radyo) - Si- de 0 uyor U 
yasi mehafil M. Baldvin'in Bükreş 30 (Radyo) - Nas-
perşembe gününe kadar Fer- yonalistlerle hükumet aleyhtar· 
gers'te kalacağını tahmin et- lan, dün gece zorla Bükreş' e 
mektedir. Çünkü M. Baldvin, girmek teşebbüsünde bulun-
avam kamarasında sorulacak muşlardır. Hükumet, askeri 

suallere cevap vermeği arzu 
etmemektedir. 

Filhakika bazı saylavlar; 
daha şimdiden istizah takrirleri 
vermişler ve 1900 ler kulü-

. bünde M. Nevi} Çemberlayn 

ve Paris'te M. Kooper tara· 
fından verilen söylevleri ve 
yapılan teklifleri kabul edip 
etmiyeceğini sormuşlardır. 

-Ustura ile ya
ralama 

Hadisesinin dünkü 
muhakemesi 

Güzelyalı '<la karısı Salih 

kızı Saadeti, kendisinden ay

rılacağına kızarak ustra ile 
öldürmiye teşebbüs etmekle 
maznun Ömer oğlu Osman'ın 
muhakemesine dÜn ağırcezada 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede bazı müda
faa şahitleri dinlenmiştir. 25 
yaşında Kıymet adındaki bır 
şahit, demiştir ki: 

- Vaka günü Güzelyalı 'ya 
gitmiştim . Osman'ın karısı 

Saadetle çok iyi görüşürüz. 
Evlerine doğru giderken uzak

tan Saadetle annesini gördüm. 
Annesi el ile i şaret ederek 

birini çağırdı . Sonradan anla
dığıma göre Osman'ı çağırmış. 

Osman kaynanasının yanına 

gidince kadın ona, ağıza alın-

mıyacak sözler söylemiye baş
ladı ve elinde beyaz birşey 

gürdüm. Sonra Osman'la Saa
det ve annesi birbirine girdiler 

ben kavgadan hoşlanmam, he-

tedbirler almak suretile buna 
mani olmuştur. 

---+•---

Cinayet .. 
Ödemiş'te bir kişi 

öldürüldü 
Ödemiş'in Birgi nahiyesin

de kurd Gazi mahallesinde 
bir cinayet olmuştur. Sarı dam 
oğullarınd~n Tahir oğlu Meh
med ile Nur imam oğulların
dan Mehmed Etem araslnda 
tarlaya bir çift öküz bırakmak 
mes'elesinden kavga çıkmıştır. 

Mehmet Emin, sopa ile 
Mehmed Etem'i ağır surette 
başından yaralamıştır. Yaralı 
ödemiş hastanesine kaldırılmış 
ve tedavi altına alınmışsa da 
orada ölmüştür. Katil tutula
rak adliyeye verilmiştir. 

men oradan uzaklaştım . 

Reis sordu: 

- Osman Saadeti yarala
mış, sen görmedin mi? Yoksa 
kızın annesi mi onu yaraladı? 

- Vallahi bilmem. Çünkü 
birbirlerine girdiler. Ne oldu

ğunu pek anlamadım. Yalnız 

Saadet'in annesinin elinde be
yaz: birşey farkettim. 

Reis: 

- Saadet'in yüzii gözü kan 
içinde kalmış? 

Şahid: 
- Görmedim! 

Kıymetten sonra şahid Hü
seyin dinlendi. Vak'a hakkında 

hiçbir malumatı bulunmadığını 
söyledi ve muhakeme, iddia
nın serdi için başka güne bı· 

rakıldı. 

rından Said Tahsin iş bankası 
müşaviri Nihat Tahsin ve Al
manya'nın belli başlı meyva 
tüccarından M. Mihayilis ve 
umum müfettişlik lktısad mü- temin etmektir. 

~~-~-~--..... -·---------~-----
Nis 

Otelleri [işi tatil 
ettiler 

Nis, 29 (Radyo) - Kopi 
Ranes otelleri, müstahdeminin 
inetalibatı karşısında kapılarını 
kapatmak mecburiyetinde ka
lan Kan otellerile aradaki te
sanüdü göstermek maksadile 
kapılarını kapatmışlardır. Bu 
karar dün gece verilmiş ve 
müşterilere otelde kalabilecek
leri, ancak servis temin edile
bileceği bildirilmiştir. 

Otel kapılarına afişler asıl
mış, ve müstahdimlenn ağır 

talepleri kaf"şısında otelleri ka
pamak mecburiyetinde kaldık
ları, otel direktörlüklerinin yeni 
masraflara tahammülü bulun
madığı bildirilmiştir. 

Dün gelen seyyahlar, açık 
bulunan dört otelde barınmış
lar ve bugün gitmişlerdir. 

Boğazların tahkimi 
( Baştarafı 1 inci sahifede J 
yacaklanılır. 

Boğazlar üzerinden geçecek 
posta tayyareleri için hükumet 
bir yol gösterecektir. 

Projemizle Boğazlar komis· 
yonu lağvedilmektedir. Yeni 
mukavelename, her beş se
nede bir değişebilecektir. An
cak bunun değişmesi için hü
kumetimizin yeni şekli tasdiki 
şarttır. 

Moskova aleyh 
tarı 

Yeni bir parti te. 
şekkül etti 

Paris 29 ( A.A ) - Gaze· 
teleri Moskova aleyhtarı ko
münist Jacques Dorotnun 
halkcı Fransa adında yeni bir 
parti teşkil etmiş olduğunu 
haber vermektedirler. Gazete-
ler yerii bir takım şeyler ol
mağa başlıyor demektedir. 

Panislamizim 
(Başlara/ ı 2 inci sahifede) 

Bu plan, panarap düşün

cesini de aşarak, panislamizm 
biçimine girmekte ve 1936 
haziranında Mekke'de toplan
mış olan islam kongresinin 
programını gerçekleştirmek 
maksadını taşımaktadır. Bu 
programda, "Yabancı,, komşu 
devletlerle. dostça münasebet
ler muhafaza edilerek islam 
devletlerin bir tek blok ha-
line sokulması göz önünde 
tutulmuştur. 

İngiltere iki yüzlü politika-
sının cezasını çekiyor: o, bir 
yandan Türklerden alınmış olan 
Filistini Yahudilere gene Türk
lerden kurtarılmış olan Ara· 
bistan'ı Araplara vadetti. Fa-
kat, İngiltere bu vadini, bir 
Arabistan değil, birçok Ara
bistan kurmak suretile yerine 
getirdi. Bugün yedi Arap dev
leti vardır. 

~~~~-------·~·~·------~--~-
Çin' de bir komplo 

Pekin, 30 (Radyo) - Hopey ve Sahar ricali aleyhine ter
tip edilmiş lhir komplo meydana çıkmıştır. lkı Çin'li tevkif 
edilmiştir, zabıtaca takibat yapılmaktadır. 

Feci kazalar oldu 
Berlin, 30 (Radyo) - Bir otokarda vukubulan infilak neti

cesinde yolculardan 6 kişi ölmüş ve on kişi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

Bükreş, 30 (Radyo) - Bir kamyonun benzin doposu ateş 
almış ve vukubulan infilak neticesinde yolculardan beş kişi 
yanmıştır. 

Paris'te ihtiyat subayla 
Bir nümayiş oldu 
Paris, 29 (Radyo} - Zafer 

abidesinde yakılan meş'aleden 
sonra, feshedilmiş birliklere 
mensup oldukları sanılan 200 
kadar genç: 

"-Fransa, Fransızlarındır!,, 
Diye bağırmışlar ve Marsey
yezi söyliyerek aşağı doğru 
inmek istemişlerdir. Zabıta 
müdahaleye mecbur kalmış ve 
20 kişi .tevkif edilmiştir . 

Paris, 29 (Radyo) - Fran
sa 'nın muhtelif yerlerinde ve 
bilhassa Paris'te dün Milliyet
perverlerin büyük nümayişleri 
yapılmıştır. 

Milli muharipler birliği, bü
tün evlerin üç renkli bayrak
larla süslenmesini evelden bil
dirmiştir. Paris'te yapılan nü
mayişe sekiz ceneral ve Paris 
muhafızı ceneral Suro hazır 
bulunmuştur. 

Meçhulasker abidesi ônünde 
bütün gençler Marseyezi söyli
yerek tezahüratta bulunmuş

lardır. 

Paris, 29 (Radyo) - Bütün 
Fransa'da dün yapılan nüma
yişler çok büyük olmuş ve 
Bolşevizm aleyhtarlığı göste-
rilmiştir. Bütün Milliyetler bu 
nümayişlere iştirak etmişler, 

Sovyet diktatörlüğü aleyhine 

nutuklar söylenmiştir. Nüma

yişlerde cumuriyet ve hürriye
te bağlılık gösterilmiştir. Nü
mayişler her tarafta devam 
edecektir. 

Nümayişçiler herkese üç 
renkli kokardlar dağıtmışlar 

ve halkı Marseyez söylemeğe 
icbar etmişlerdir. 

Bu hareketin Blum aleyhtarı 
bir vaziyet alacağı söylenmek
tedir. ---···----
Assamble bugün 

toplanacak 
/ Baştaraf ı 1 inci sahi/ ede J 

hiçbirisinin hoşuna gitmiyece-

ğine kail olduklarından dolayı 
şimdilik İtalya ile umumi mü
zakereye girişilmemesi. 

4 - Lokarno misakını imza 

etmiş olan devletlerin yapa
cakları toplantı yarı resmi ma
hiyette olacaktır. Bu toplan
tıya iştirak edecek olanlar, Ren 

----..·····---Piyade sınıfına metl 
sub olanlar 1 Ağus
tosta silah altına 

çağırılacak 
Ankara 30 (Hususi)- ihtiyat 

zabitlerinin her iki senede bir 
orduda staj görmeleri mukar
rer olduğundan piyade sınıfın 
mensup ihtiyat memur subay· 
lar 1 Ağustosta silah altına 
çağırılacaklardır.:Süvarilerin 1 
Mart 937 de topçularla mu· 
habere sınıfına mensup olan· 
ların da 15 Mart 937 de si· 
l~h altına çağmlmaları şube· 
lere bildirilmiştir . 

Otomobil 
Arabaya çarptı 
Birinci kordonda Cumuri· 

yet meybanında bir otomobil 
ile bir araba çarpışması ol· 
muştur. Konak'tan Alsancak'a 
doğru gitmekte olan şoför 
Hüseyin'in idaresindeki 505 
sayılı otomobil, Cumuriyet 
meydanından dönmakta olan 
Mes'ud oğlu Hüseyin'in idare· 
sindeki 64 sayılı binek 8f8" 

basına çarpmıştır. Araba ve 
otomobil kısmen hasara uğra· 
mışsa da nüfusca zarar olma· 
mıştır. Otomobil ve arabada 
bulunanlar müsademe yüzün
den epi korku geçirmişlerdir. 

Almanlar 
Bisiklet şampiyon
luğunu kazandılar 

Hanover 29 (A.A)- Fran· 
sa. - Almanya bisiklet şampi· 
yonluğu müsabakası 17 gali
biyete karşı 25 galibiyetle 
Almanlar tarafından kazanıl· 
mıştır. 

Deyli Meyi 
Rusya'ya hücum 

ediyor 
Londra 30 (Radyo)- (Deyli 

Meyi gazetesi; Rusya ve Rus • 
Fransız misakı aleyhine yazdığı 
bir makalede, lngiltere'nin, 
Almanya ve ltalya ile birleş· 
mesi lüzumundan bahseyle· 
mektedir. 

Mussolini 
mes'elesini müzakere etmek Hasta kızının başın• 
için Alman cevabını beklemek J [ 
şıkkının müraccah olacağını ~an ayrı mıyor 
tebyin etmekle iktifa edecek- ~ı~olu .. 3~ (Radyo)- Mus· 
lerdir, kaldı ki İngilizler sür-1 solının kuçuk kızı Anamarya, 
atle cevap vermesi için Berlin Cumartesi ve ~aza~ günl~r~, 
hükumetini sıkıştırmışlardır. çok buhranlı hır halde ıdı. 

Fransızlar ve lngilizler, ital- Mussolini, iki gün ve iki gece 
yanın iştirak edip etmiyeceği hastanın başından ayrılma· 
şüpheli olmasına göre, Lokar· mıştır · 
nocular içtimaının tehiri müna- /ngiltere'nin Mısır 
sip olacağı mütalaasındadırlar. fevkalade komiseri 

5 - Milletler cemiyetinde 
reform yapılması mes' elesine Kahire, 29 ( Radyo ) lngil· 

tere'nin Mısır fevkalade ko· gelince, bu iş için bir tetkik 
komitesi vücude getirmek sa- ıiıiseri Mister Miles Lampson 
atı henüz gelmemiştir. hava yoluyla Kahire'ye gel· 

__ _..,.... miştir. Sir Miles Lampson 
Mısır - İngiliz müzakerelerinin 
neticesi hakkında nikbin gö· 
rünmüştür. 

Resmi ziyaretler 
Cenevre 30 ( Radyo ) -

Fransız Hariciye Nazırı M. 
Ivan Delboş, Yunan delegesi 
M. Politis ile Penlandiya de
legesi Olmas'ı kabul ederek 
bir müddet konuşmuştur. 

• •• 
Şükrü Kaya 
İstanbul' a gitti 

Dahiliye vekili ve parti ge
nel sekreteri Şükrü Kaya, dün 
saat 16 da lzmir vapuru ile 
lstanbul' a gitmiş, m rasimle 
teşyi edilmiştir. 

Bir ltalyan garnizonu 
Adis-Ababa, 29 (Radyo) -

Valega mıntakasında Sudan 
hudutlarında ltalyan'lar tara· 
fından tayyarelerle bir garni· 
zon vücuda getirilmiştir. 

Paris şehir emini 
Paris, 29 (Radyo) - Par

lamentoya mensup muhtelif 
gruplar, yeni Paris şehir emini 
namzedini seçmek lüzere top· 
lanmışlardır. 

Sollar M. Katellası namzet 
göstermişlerdir. 


