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Amerika' da . 
Müthiş sıcaklar devam 
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Fiati (100) Para 

ltalya- Romanya münase
batı gergin vaziyette~ir 

Anavatan filosu Akdeniz 
Zecri ~edbirler hak- den Çekilmegv e başladı 
kındakı kararname-

Kral 

yi tasdik etti 
Londra, 1 l (Radyo) - Zecri 

tedbirlerin, bu ayın onbeşin
den sonra kaldırılacağı hak
kında İngiltere kabinesince 
verilen karar, kral 8 nci Ed
vard' ın tasdikine iktiran eyle

İlk kruvazör dün gece hareket etti. İtalya 
da Libyadaki kuvvetlerini geri alacak 

-----~ 

İtalyan 'lara Uluslar 
karşı 

nun 

sosyetesi assamblesinde 
Titülesko-sarf ettiği sözlerden, M. 

kabineden çıkarılması istenmiştir. 
miştir. 

M. Titülesko Ankara istasyonunda alınmış bir resmi 
lstanbul, 11 (Hususi muha- Son gelen haberlere göre, 

birimizden) - Habeş impa· ltalya hükumeti, M. Titülesko· 
ratorunu tahkir ederek uluslar nun bundan sonra Romanya 
sosyetesi assamb1esinde gü- Hariciye Nezaretinde bulun-
rültü çıkaran İtalyan gazeteci· maması lazım geldiğini ileri 
leri~e mukabele ederek: sürmüş ve derhal kabineden 

"Artık bu vahşi hareketlere çıkarılmasını istemiştir. 
bir nihayet verin izi" Hadise, Romanya' da büyük 

bir ehemmiyetle karşılanmış 
Diyen, Romanya Hariciye 

ve Kral Karol, başbakan M. 
Nazırı M. Titülesko'nun, bü- Tataresko'yu saraya davet ede-
yük bir siyasi hatada bulun· rek bu mes' ele etrafında uzun 
duğu ileri sürülerek bu hu- müddet görüşmüştür. 
susta ltalya hariciye nezareti Bükreş, 11 (Radyo) - Ro-
tarafından Romanya hükume· manya hariciye nazırı M. Ti-
tine şiddetli ve müessir bir . tülesko'nun Montrö'den ansı-
ı1ota verilmiş ve bu hadise zın ayrılışı, siyasal mehafilde 
Protesto edilmiştir. derin akisler yapmıştır. 

Dört t~~aflı bir 
anlaşmamı? 

Almanya - ltalya - Avusturya 
anlaşmasına Bulgaris

tanda 

Kral Boris 
Roma 11 (Radyo) - Bul

:ar kralı Boris bugün Roma· 
fi~ bulunacak ve kralın misa· 
~1 olacaktır. l)ral Boris'in 
d rısı ve ltalya kralının kızı 
llı~ha evvelden Romaya gel-

ış bulunuyordu. 
Paris, 11 (Radyo) - Bul-

tar kr l B . •· ~ a ı orıs ın ansızın 

}'~~a'ya hareket etm'!sİ, si
laı aı ınahafilde iyi karşılanma· 

1Jtır. 

8u sabahki gazeteler, Al· 

• • 
gırıyor. 

manya - ltalya - Avusturya birli
ğine, Bulgaristan' ın da girmek 
Üzere olduğunu ve kral Bo
ris'in Roma'ya bunun için git· 
tiğini yazıyorlar. 

~~~-------~----Yunanistan' da 
Kahvehane oyun

ları yasak 
• Atina, 11 (Radyo) - Hü
kumet, Yunanistan' da hiçbir 
kahvede kağıd vesair gibi 
talih oyunları oynanmamasını 

emretmiştir. Bu emre göre, 
yalnız muayyen bazı kulüplerde 
bu oyunların oynanması ser-
best bırakılmıştır. 

.Manş denizinde 
Bir vapura yıldı· 

rım düştü 
Londra 11 (Radyo)-Manş 

denizinde seyahat eden va
purlardan birinin üzerine yıl-

dırım düşmüştür. Yıldırım, 
kaptanın bulunduğu yere isa
bet etmiş ve kaptanı öldür
düğü gibi, kaptan köprüsünü 
de tahrip eylemiştir. 

Romanya kabinesi, bugün 
fevkalade toplanmış ve bun
dan sonra başbakan Tatares-
ko, .saraya giderek kral tara
fından kabul edilmiştir. M. 
Titülesko, bugün buraya ge-
lecek ve kral tarafından ka· 
bul olunacaktır. 

(Edorol) gazetesinin yazdı· 
ğına göre, başbakan Tatares· 
ko ile hariciye nazırı M. Ti
tülesko arasında ihtilaf baş 
göstermiştir. Bu münasebetle 
Romanya kabidesinde deği· 
şiklikler olması muhtemeldir. 

---···----
Adis-Ababa' da 

gece harbı __ ........ . 
Çeteler şehri bastı. 

lar, iki treni de soy. 
mak istediler 

-ıstanb~1;-·:1 ı - - -
( Hususi ) -
Buraya gelen 
haberlere göre, 
Habeş çeteleri 
evvelki gece 
Adis - Ababa· 

Avusturya 
Ve Cermen telakkisi 

Paris, l O (A.A) - Madam 
Tabouis Ôvr gazetesinde 
yazıyor : ltalya ile Almanya
nın tesbit edecekleri progra
mın prensip itibarile zecri 

tedbirlerin kullanılmasına dair 

olan maddelerin ilgası ve 

müstemlekelere ait bazı meta

libatın ileri sürülmesi suretile 

milletler cemiyeti misakının 

yeniden gözden geçirilmesi 

demek olacaktır. Resmi Avus-

turya statükosuna riayet ede

cek olduğunu ileri sürerek 

Avusturya'yı Almanya ile si

yasi ve iktısadi bir anlaşma 

yapmağa sevketmiş olduğu 

anlaşılıyor. 

Viyana hükümetine göre 
İtalya ile Almanya arasında 
vücuda getirilmiş olan itilafın 
zımanı budur. Bu suretle mit-
teleuropa denilen cermen te
lakkisi azçok yeniden tahak
kuk sahasına.. isal edil~iş 

/ngiliz donanması 
İstanbul 11 ( Husui muha- lngiliz ana vatan filosunun 

birimizden)- lngiltere'nin Akde- Akdeniz'den çekilmesi, ltal· 
nizdeki ana vatan filosu, Britan- ya' da çok iyi tesir yapmıştır. 
ya'ya dönmek emrini almiştır. ftalyan'ıar da Libya'daki kuv· 
Dün gece ilk olarak Korben vetlerini geri alacaklardır. 

kruvazörü İngiltere'ye hareket ·-----
etmiştir. Bornova' da 

Bugün de bazı gamiler ha-
reket edecektir. Şimdilik Sid- Mühim bir hırsızlık 

ya bir baskın 
yapmış }ardır. ney, Suney dritnavtları ile Atin Bornova'da hükumet arka· 
Ha be ş'l er le Z · • · Azak, Niyuzelland kruvazör· sında eski parti başkanı Cemal'in 

lacaktır. 

ital>an'lar ara- Graçyani avallı kadın leri ve 4 denizaltı gemisi ile evine dün öğleden sonra bir 

sın da bütün gece süren şid- Öldü fakat c, ocuğu- 4 destroyer Akdenizden ay· hırsız girmiş ve bir takım C'/ 

detli bir muharebe olmuş, rılacaktır. eşyasile beraber 570 lira para 
çeteler püskürtülmüştür. na birşey olmadı lngiltere'nin Akdeniz'deki alarak kaçmıştır. Zabıta tah-

Cibuti'den Adis. Ababa'ya Varşova 11 (Radyo) - Bu· , donanmasını çekmesi meselesi, kikata devam ediyor. 

erzak götüren iki treni soymak rada şiddetli yağmurlar yağ- Avam kamarasının dünkü B • f • 
istiyen çeteler, demiryolunu mıştır. Yağmur esnasında dü- toplantısında mevzuu bahsol- lr aCl8 
bozmuşlar ve telgraf hatlarını şen bir yıldırım, çocuğunu ku- muş, bu münasebetle beya· Londra 11 (Radyo) - Ma· 
kesmişlerdir. Çeteler üzerine cağında taşıyan bir kadına natta bulunan bahriye nazırı: den ocaklarından birinde 
Lasa<ldes garnizonu müfreze- isabet etmiş ve kendisini öl- - "İngiliz filosu üç asır asansörün zinciri kopmuş ve 
)eri sevkedilmiş, şiddetli bir dürdüğü halde çocuğa bir daha Akdeniz' de kalacaktır." 8 amelenin ölümüne sebebiyet 
muharebe olmuştur. zarar olmamıştır. Demiştir. vermiştir. _________ ...._._ (' 

Araplar emellerinde mu- L......__-=.-=.<_u_1_us_al_B_ir_li_k)_e_G_6_re~~-
vaffak oldular Çarşıda sıcaklardan şikayet 

._.. ~-
İngiltere hükumeti, Eylüle kadar Yahudi 

muhaceretini dardurmağa karar verdi 

Hag/a şehrinin umumi manzarası 
lstanbul, 11 ( Hususi ) - Filistin' e gidecek olan hususi 

Londra'da bulunan Arap he· tahkik komitesinin raporuna 
yeti, Kudüs'teki Arap lider
lerine bir telgraf göndermiş 

ve f ngiliz hiikumetinin Yahudi 
muhaceretini durdurmağa ka
rar verdiğini bildirmiştir. 

lngiliz hükumeti, Eylülde 

intizaren buna karar vermiştir. 

Bu suretle ihtilal hareketle-

rinin önü ahnacağı sanılmak

tadır. Arap'lar, yarın büyük 

nümayişler yapacaklardır. 

İçimizde birçoğu, sıcaktan şikayetcidir. Fazla sıcağı sevmez, 
istemezler. Bu, yalınız kendini düşünmekten ileri gelen bir is· 
tektir. Halbuki şimdi, bağcının, bahçe sahibinin, incircinin sı· 
cak beklediği ve mahsullerin erip olgunlaştığı günlerdir. Şika
yetimiz, olsa olsa, yaz mesaisi tatbik edilmemesinden doğma· 
malıdır. 

lzmir'de sıcaklar, bunaltıcı, öldürücü bir şekil almağa baş· 
lamıştır. Bilhassa çarşıda havadan mahrum bulunan esnaf ma-. , 
ğaza ve dükkanlarının içinde buram buram ter döküp pişmekte, 
pestil vaziyetine gelmektedir. 

Medeni memleketlerde, İstanbul ve Ankara'da olduğu gibi 
esnaf için böyle mevsimlerde hususi mesai saatları tatbik edi· 
lir. Biribirine rekabetin vatandaşın sıhhatı, rahatı ve medeni 
hakları üzerine tesir yapmamsı için, muayyen saatta hepsi bir-
den kapatılır, hepsi birden açılır. · 

lzmir, hem fstanbul, hem Ankara' dan sıcaktır. Bu iki büyük 
ş~hirde yaz çalışma esası kurulduğuna göre, lzmir çarşısındaki 
bınlerce esnaf, kalfa, mağaza sahibi vesair vatandaşlar, bu 
haklardan nasıl mahrum edilebilir? 

Çektikleri sıkıntıyı kendilerinden dinlersek herhalde bir ka
rar vermek yoluna gideriz. Eğer akşam üzeri işten dönecek 
vatandaşların alış verişleri düşünülüyorsa, onlar da elbet, böyle 
bir karar karşısında, ona göre hareket edeceklerdir. Dünyanın 
her yerinde bu böyledir. Vatandaşla mağaza sahibi ve esnafın 
ihtiyaç ve hakları beraberce düşünülür ve ona göre çare bu
lunur. Yoksa yaz gününün sabah saat altısından gecenin saat 
onuna kadar çalışılamaz. • • 



Sahife 2 

Havada da ca
susluk mu? 

" Hindenburg,, un Londra üstünden 
geçişi gürültülü bir mes 'ele çıkardı 

Alman'ların yeni yaptığı Hakiki vaziyet ise şu mer-
Hindenburg isimli Jeplinin kez nedir: lngiltere ve Al-
Amerika' dan geliş ve gidiş manya sivil tayyarelerinin 
esnasında lngiltere üzerinden yekdiğerinin arazisi üzerinden 
geçiş ve bu sırada yeni harp serbestçe geçmesine müsaade 
gemilerinin de yapıldığı en- etmişlerdir. Yalnız memnu 
düstri merkezini görebilmesi mıntakalar geçilmiyecektir. 
ihtimali bazı İngiliz mehafi- Bundan başka arada diğer 
linde o kadar ehemmiyetli bir şart daha mevcuttur: 
bir mes' ele halinde görülmeğe Alakadar hükümetin müsaa-
başlamıştır ki, hükümet bu- desi olmaksızın hiçbir yolcu 
gün avam kamarasında bu fotoaraf makinesi taşımıya-
mes 'ele hakkında izahat ve- caktır. 
recektir. lngilizce Jurnal of Komers 

Bu mes'ele üzerinde Liver- gazetesi, fngiltere tersanele-
pulda nüfuzlu mahafilin çıkar- rinde yeni yapılmakta · olan 
dığı ticaret ticari gazete Uur· "Ark Royal,, isimli tayyare 
nal of Komers) iki başmakale gemisinin kimbilir ne kadar 

neşretmiştir. nisbetinin jeplinden görüle-
iki saylav Avam kamarasın· 

bildiğini ileri sürerek diyor ki: 
da mes' eleleri ileri sürmüş ve 
bunlardan biri, lngiltere'nin Acaba jeplinde bulunanlar 
muhtelif kısımları üzerinden Alman bahriye nezaretindeki 

muntazam uçuşlar yapan bu desinatörlere yanyacak kıy-
Alman jeplini hakkında in- mette birşey görebilmişler 
giltere ve Almanya arasında midir? 
bir anlaşma mevcut olup ol· Ayni gazete, bilhassa lngil-
madığını sormuştur. tere'nin garp sahilJinde iki 
Alman jeplininin lngiltere mühim tersane ve havuzların 

üzerinden uçmasını tenkit eden üzerinden alçak uçuşlar ya-
ler, şu noktainazarı ileri sü- pılmasının sadece bir tesadüf · 
rüyorlar. eseri mi olduğunu kemali cid-

Bu uçuş, jeplindeki · mü· diyetle sormaktadır. 
rettebata, eğe,· arzu edecek • * • 
olurlarsa lngilterenin harp ge- Dünkü posta ile gelen 
mileri inşaatı, tayyare istasyon- "Daily Express" gazetesi bu 
lan dokları, sahil müdafaası, şayanı dikkat mes'eleye tahsis 
memleketin umumi vaziyeti ettiği başmakalede, tamamen 
hakkında pekala müşahedelerde başlCa bir noktai nazar güde· 
bulunmak imkanını verir. rek şunu demektedir. 

Gelecek hafta Alman jeplini ''Her hangi yabancı devlet 
lngiltere'den dördüncü geçişini casusluk, etmek isterse, her-
yapacaktır. halde jeplin ile gelmezler. 

"Hindenburg" Jeplini her Fransa, Almanya, Hoalnda 
zaman geldiği yolda hava ve İsviçre'nin tayyareleri 
kötü olduğu için bu defa memleketimizden her gün ge-
gene lngiltere üzerinden ge- çiyor. Öğrenilecek bir şey 
çen diğer bir yol takip ede- varsa varsa onu zaten biliyor-
ceğini haber vermiştir. lar. Unutmayınız ki, bizde 

Daha evvelki uçuşlarından onların memleketi üzerinden 
birinde yolu Londra üzerine uçuyuruz." 
düşüyordu. Fakat lngiltere -------~---
hava nezaretinin talebi üzerine Ağrıdağı İsyanı 
!eplinin kaptanı Lehman 
Londra üzerinden geçmemeğe SUçlularl 
dikkat etti. 

El ahali 
Gazetesi müdürünü 

vurdular 

---····---Muhakemeye Ada
na'da devam edildi 
Müddeiumumi be. 

raetlerini istedi 
Adana, (Hususi) - Ağrı 

isyanından suçlu ve mevkuf 
Ercişin Nazarova köyünden 
Mustafa oğlu Yusuf ile beş 
mevkuf ve 90 gayri mevkuf 
arkadaşlarının duruşmasına 
dün Ağırcezada devam edil
mi~tir. 

(Ulusal Birlik) --------~-1_1_T_e_m_m_uz_9_36_ 

1, Dünyada Olup ]/Ecnebi devletlere ait tayyareler Filis· 
'·· Bitenler ,, tin Araplarına silah taşıyorlarmı~ 
Ford, otomobillerin- Esseyid, Hicaz, Irak, Mısır, Afgan kralları ıle 

den ne kazandı? Gandinin ogv luna istimdat mektubları yazmış. 
F ord 33 yıllık faaliyetinde 

24,5 milyon otomobil ve kam- Kudüs, (Hususi) - Filistin ve yaralıların adedi de 35 i Af~an krallarile f-_l,i~dli Şevk< t 
yon imal etmiş ve buna mu- hadiseleri münasebetile vuku bulmuştur. Alı ye ve Candı nın oğluna 
kabil 12,951 1338,028 dolar b l · 1 t tk.k t b.t fşittigvime göre dün ecnebi birer istimdat mektubu gön-u an zıyan ar e ı ve es ı • 
almıştır. Bu paranın121milyar tayyareleri sahra cihetinde dermiştir. 

ı k edilmiştir. k d M b 1 109321884 dolannı, günde i Arap çetelerine külliyetli si- Me tup a, ısır me usa-
ve malzemeye vermiştir. Ge- Hükümetin bu hususta yap- rından Sait Fettahm geçende 
riye kalan 842.016, 144 dolar- tığı istatistiğe . göre; bugüne Jah ve cephane almışlardır. yaptığı müraat teyit olunarak 
dan 60 milyon dolar vergiye kadar Yahudilerin uğradığı Şam, ( Hususi ) - Filistin- şayet Filistinde Yahudiler mu· 
verdikten sonra safi kazanç zarar 180,000 İngiliz altınına deki hadiseler münasebetile vaffak olurlarsa oradaki siyo-
782,016, 144 dolar kalmakta- baliğ olmuştur. müttehit cephei vataniye nist tehlikesinin büyük bütün 
dır. Bu para da, emlaka fab· Son hadiselerde Nablus ve umumi katibi Esseyid Zekil- Arap memleketlerini ve hatta 
rikalara, yüksek fırınlara, ma· Tulkerimde ölenlerin sayısı88i hatib, Hicaz, Irak, Mısır, Kabe kapılarını tehdit edece· 
kina tesisatına kapablmıştır. .,... ••• _.._.._ _____ _ 

Ford fabrikaları, her oto- Karaman ko·· yu·· nde bı·r ği cihetle, bu kardeş memlc· 
kete maddi ve manevi yardım mobil veya kamyon vasati 

olarak 20 dolar safi kazanç h ..... d • • da bulunulması ve İngiltere 
temin ettiği zaman, bunu fev- kız kaçırma a ısesı hükumeti nezdinde de lazım 
kalade bir mazhariyet diye -- • -- gelen teşebbüsten geri durul-
telakki ediyorlar. Araba ile eve dönerlerken önlerine erkan maması rica edilmiştir. 

' ilk defa olarak, ekonomik, üc, kişi, Fatma' yı alıp kac, ırmışlar . Kemalpaşa icra memurlu-
az kazanç çok sürüm prensı- I ğundan : 
pını muvaffakiyetle tatbik Balıkesir, (Hususi) - Ev- Kızın babası smail, vak'ayı Armutlu'dan Hatiçe'ye J5 
eden F ord olmuş ve bütün velki gün, Karaman köyiinde haber alınca derhal faaliyete lira maa masraf vermeye borçlu 

k geçmiş ve kızını aramağa baş· iddialarında haklı çı mıştır. bir kız kaçırma hadisesi ol- Parsa' dan ulu Çakır Mehmet 
lamıştır. İsmail Köseler köyüne 

Milyonlarca liralık muştur. kadar gitmiş ve Fatma'yı Ôrada veresesi lbrahim ve Meryem 
mücevher satılıyor· fsmail kızı Fatma ile annesi bulmuştur. Hadiseden jandar- ve Fatma ve Sıdika'nın baba-

ve hizmetkarları akşam araba malar haberdar edilmi" ve ları Çakıcı Mehmet namında On dokuzuncu asrın en ~ 93A ·b 
k · · ile tarla!arından evlerine ·dö- Karamanlar ko"yünden Kadir Tapunun Mart ~ tarı ve büyük Fransız tiyatro a ·trısı d k 

nerlerken·, önlerine birkaç kişi ogv lu Ahmed ile Mecid ve 41-65 ve 66 numarasın a a-olan Sarah Bernhardt ( Sara 
Bernar ) ın piyesleı'de rol i:abı çıkmış ve ara.bayı durdura- çoban Ali'nin kızını kaçırdıkları yıtlı Parsanın göl mevkiinde • 
kullandığı bütün elmaslar, rak dizginleri kesmişler, Fat- 1 anlaşılmış, üç kafadar da ya· şarkan topal Hacı Hüseyin, 
mücevherler kendisinindi. ma'yı zorla kaçırmışlardır. kalanmışlardır. garbe nKuzuoğlu İbrahim şima· 

Birçok kraliçe ve prenses --- ._ •• • ~•-. len Yörükoğlu lbrahim cenu· 

rolüne çıkacağı hatırlanırsa Bı·r ko·· r pı·yanistin ben tarik ile mahdut s dönüm 
Sarah Bernardt'ın ne kadar 240 lira tahmin kıymetinde 
zengin olduğu anlaşılı,. muvaffakı•yetı• ve 1 Eylul 921 tarih ve 96-206 

Bugün bu mücevherlerin numaralarda kayıtlı gene o 
belki modası geçmiştir. Fakat - mevkiden şarkan zencirli topal 
değerleri şüphesiz ki · hem Parİs konservaluarına birinci- garben Hacı Süleyman şimalen 
elmas, altın veya gümüş ola- Halil oğlu Halil cenuben kah· 
rak, hem de tarihi bir eser liği kazanan kör piyanist veci oğlu Bekirle mahdut dört 
olmak itibarile - baha biçile- B l k 1 do .. nu··m bı'r evlek 160 ıı·ra ~-h-u sen Paris konservatua- tesirile, göz eri ·ör o uyor. LA 

miyecek bir haldedir. d . b. . ·ı·k .. kA Th 1., . .1 . 'k· · mı·n kıymetlı· bı"r kı· cem'an iki rın a pıyano ırıncı ı mu a- eme ı nın aı esı musı ıyı 
Onun için, şimdi arttırma f b. k.. k d k k d. Ç k . . parça bagvı satılmak u··zere mü· atını ır or genç azan ı. ço sevme te ır. ocu nınnı 

ile satışa çıkarılan bu mü- B k' k 1 b B. zayedeye verı·lmı·ştı·r. 12/8/936 u va a, musiki tarihinde yerine şar ı i e üyüyor. ı- · 
cevherler bütün dünya kollek- .. 1 . b. h d' k l b d d l Çarşamba gu··nu·· saat onda ya· mısı sız ır a ıse teş i et- raz üyü üğü zaman a ça -
siyoncularını harekete geçirdi. k d' ş· d' k d B 1 l . pılacak bı·rı·ncı· artırmada tek-me te ır: ıın ıye a ar ect- gı ar a temasa geçıyor ve mu· 
Bu tarihi ve değerli mücev- h b b k k h 1.ıf bedelı· muhammene kıyme-oven gi i sağır ir musi i- si iye evesi artıyor. 
berleri satın almak için mil- Ç ki tı"nı·n burada 75 1·n·ı bulduguv şinas yetişmişse de kör bir ocu arının gözlerini açtır-

·yonlar dökülmeğe başlıyor.. san'atkar hiç görülmemiş~i. mağa muvaffak olamıyan ana takdirde ihale edilecektir. NOk-

İnci milyoneri şeyh Georges Themeli (Jorj Te- ve baba ona başka bir istik- san bir bedel teklifi halinde 
Arabistan da Bahreyn hü- meli) ismindeki bu genç 20 bal arıyorlar. Paris'te körler 15 gün uzadılarak 27 /8/936 

kümdarı Şeyh Hamit İngiltere yaşındadır. Kahire'de doğ· için musiki mektebi olduğunu Perşembe günü ayni saatta 
ile temasa geçmek için bugün d 

muştur. Bir yaşında iken, duyunca hcman ora}a gönde- yapılacak ikinci artırmada a Londra'da bulunuyor. 1 k k 
mem c etin yakıcı güneşinin riyorlar. Çocuk az zamanda bü- bu nisbet elde edilmediği ta · Fransız gazetelerinin yazdı-

ğına göre, Bahreyn hükümdarı Olivier ve şu- yük muvaffakiyetler elde edi- dirde 2280 numaralı kanun 
dünyanin en zengin bir şeyhi· j'Or. Kabarık şekilde yazılmış mucibince satış düşürülerinden 
dir. Şeyh Hamit gelirini inci rekası Limited notalarla öğretilen metod sa- borcun beş sene taksite bağ· 
ticaretinden temin etmektedir. yesinde çok güzel piyano çal- lanacağı cihetle almak istiyen· 
Bahreyn adasının 120,000 ka- vapur acentaSI mağa başlıyor. Sonra Paris terin bugünden itibaren açık 
dar nüfusu vardır. Bunların 30 konscrvatuarına giriyor ve bu bulunan şartnamesi bu mülk 
bini inci avcısıdır. Cendeli Han Birinci kor- gün birincilik kazanıyor. üzerinde bir g(ına hak ve ala· 

Bahreyn şeyhi ecnebi mem- don. Tel. 2443 Georges Themeli'nin en çok cakları olanların 20 gün zar-
leketlere satılan incilerden Not: Vurut tarihleri ve va· sevdiği san'atkarlar Chopin, fında İcra dairesine müracaat· 
kendisine bir pay alır. Bu para purların isimleri üzerine deği- Schumann, Liszt ve Beetho- lan aksi halde tapuda tescil 
senede 15,20 milyon lira tut- şikliklerden mesuliyet kabul ven'dir Fakat, caza kadar da olmıyan bu gibi hak ve alacak 
maktadır . d 1 

• • • c i mez. her türlü musikiyi sevdiğini, lılann paylaşmadan hariç tutu· 
Cennete nasıl gıdılır THE ELLER~AN LINES L TD. yalnız musiki için ve musiki lacağı ilan olunur. 

Hindistan'da birçok büyük " GRODNO " vapuru 25 ile yaşadığını söylemektadir. Dosya 131/131 

Halep, (Hususi) - Birkaç 

gün {'Vvel Elahali gazetesi 

müdürü Hüseyin Şabanı gece 

evine giderken meçhul bir 

şahıs tarafından bıçakla beş 

yerinden ağır surette yaralan
mıştı. Suriye'de ve bilhassa 
matbuat mensupları arasında 
fevkalade heyecan ve teessürü 
mucip olan bu vak'a üzerine 
matbuat mensupları mühim 
bir toplantı yapmışlar evvela 
bu kanlı vak'ayı protesto için 
bütün gazeteleri bir hafta 
müddetle tatile karar vermiş· 
lerdir. Bundan başka hüku
mete müracaat ederek; bu 
ağır tecavüzlere karşı şiddetli 
tedbirleri alınmasını ve hem 
de hayatlarını koruyabilmek 
için silah taşımalarına müsaade 
edilmesini istemişlerdir. 

dini iiyinler yapılır. Bunlardan haziran da beklenmekte o 1 up -~\1111111111111111!111111111111111111111111111111[111111111111111111111111111111111111111111111~: 
biri her sene bu vakit yapılan LONDRA, HUL için yük ~ ·~ 

sorulan ~~~~1~i~:u:iüta::::~ ~~tanev~a(~:~· dı;'.yaret, yanı ala,;~k~~DINIAN .. vapuru 27 : Türk Hava Kurumu ~ 
vını Şeref Gökmen bütün Hac için Hindistan'ın şar- haziranda beklenmekte olup = Büyük Piyangosu 1 

Esas 

Gazeteciler ayni zamanda 
Ali komisere, Vüzera reisine 
Şam ve Berut matbuatına da 
protesto telgrafları çekmiş
lerdir. 

suçluların beraetlerine karar kındaki Püri şehrine gidilir. LIVERPOOL ve GLASGOW _ ~ 
verilmesini istemiş, suçlular Burada yüzbinlerce Hintli top- için yük alacaktır. - 21 inci tertib biletleri satılıyor ~ 

da E:~::.:a1::~;tp:ışl~a~:; lanA~nin en başta gelen alayı ort!.~ı~J.0i.;·~~~ e~~{ ~3ÜnCÜ keşide 11-7-9 3~ dadır; 
üzere muhakeme büyük bir arabayı Hintlilerin ve ANVERS'ten gelip yük Büyük ikramiye 50 ,000 lira mükafat~ verilmek 

cumartesi 
mıştır. 

gününe bırakıl- çekmesidir. Bu araba ma- çıkaracak ve ayni zamanda - OOO~ 
betten ·çıkaralır ve iki bilek LONDRA, ve HUL için yük =20,000 liradır.Ayrıca 20,000, 12, ~ 

Zayi şahadetname 
1921 - 1922 yılında lzmir 

idadisinden almış olduğum 

şahadetnameyi kaybettim. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisi· 
nin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

İlhami o. Mehmet 
Şani Kösemen 

kalınlığındaki halatlara Hint- alacaktır. :=ve 10,000 liralık büyük iktamiyeler~ 
liler yapışır, şarkılarla çeker· . " LESBIAN " vapuru 15 = ~ 
ler. Temmuzda LIVERPOOL ve =de Vardır. ~ 

Bu mukaddes bir arabadır. SWENSEA'dan gelip yük çı· ::Biletler hükumet Önündeki di-~ 
Bu arabanın altında ezilmek karacaktır. = • , ~ 
te bir dindar için en büyük DEUTSCHE LEVANTE-LINIE f!arektörlük gişesinde Vebıl Umum~ 
şereftir . "SOFIA,, vapuru 25 Hazi· =b ·ı J [ ~ 

Cennete arabanın altına ya randa HAMBURG, ve BRE- = ayı erue Satı ır ) 
tarak gidildiği kanaatindedir- MEN' den gelip yük çıkara- ~ 
1 er . ca ktı r. · r F///lt; il il lll l il lll il il il lll lll l 111111111111111111111111111111lfl11111111llllHI111111111111111111 
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HiKAYE Mühim bir ziyaret -, 
............................................ # 

Jan Baruh alqam saat ye· 
dide evine döndüğü vakit 
zevcesine büyük bir teşli: 

- Çabuk, dedi. Yemeği 
çabuk yiyelim! 

Karısı başka hesapta idi; 
ve kocasma doğrudan doğru· 
Ya cevap vereceği yerde: 

- Ya.. Yolculuk ne ola· 
cak?. Diye sordu .. 

- Ne mi olacak. Yemek· 
len sonra bize misafir gele
cek! 

- Tuhaf şey.. Hiç böyle 
adetin yoktu. 

- Canım, bu misafir sade 
benim d~ğil. fk:imizin de mi
safiri! 

- Şakayı bırak Jan. Bu 
ıün hiç te bunun sırası de
lili 

- Şaka eden kim Allah 
lşlcına? Bu akşam bize Ven
ltpirler gelecek. 

Madam Jan hayretle hay· 
kırdı? 

- Ventapirler mi dedin? 
- Tabii .. M. Ventapi bana: 

"Bu aktam dokuzda size ge
l~kim ·ve muhterem refika
nı~ arzı ihtiram edecejim. 
l<ed· ı. 

- Çok ta1ı1Acak tey .• 
M· Ventapir ayni .. Kadın

lar birbirile konuşurlarken 
bizde bazı makul şeyleri mü
ıakere ederiz! • Dedi ve gi· 
derken de omuzumu alqadı. 

Gözleri dört açılan Madam 
lan hemen tefsir etti: 

- Hiç şüP,he yak. Seni 
kaleme amir yapacakbrl Dedi. 

- Hakbri ~etfl mi? -Ka
~tım? Kaç senedir bu ter· 

11 bekliyeruml ... 
-:- M. Ventapir sana bunu 

tebfiı için bize gelecektir; 
buna emniyetim.. Bugüne ka
dar müdürüaiis M. Yentapir 
"1ahallimize gelmiş bir adam 
detiJ~r.. Şo halde .çabuk 
~l.alım... l\fjsafirlere bjr çay 
ıçırınek ı;z.md&r, d~ğil mi? 

- Ş~he mi Y..-... 
- Sen bir•z bon bon: 

Bisküvi ve siıara tedarik et
melisin .. 

- O... işte bu masraf he· 
S.pta yalttu. 
k· - Ne yapalım?. Böyle va· 

1tlerde masrafa bakılmaz, bu 
l'tıasraflar, tıpkı toprağa atılan 
tohumlara benzer. 

8 
- Hakkın var karıcıtım .. 

en smokin giyeceğim. 

- Tabii kocacığım, Bett de 
~ iiizel bir tuvalet giyecetim. -

n söylediklerimi çabuk al, 
tetir! 

Kan ve koca • yemekleri 
bdeta ayakta yediler; ve Jan 

'ı men evden ftrladı , ötel:>cri 
• 'Rıaf' gitti. 

'15 * 
h4 1 ... 
''11.afir tant dokuzda geldi-

ler. Madam Ventapir güzel ve 
fevkalade şık bir kadındı. Ma· 
dam Jan'ı kucakladı, iki ya
nağından öptü. 

Jan ve kansı bu iki mute
ber misafire ikram iç.in elle
rinden geleni yaptılar; konuş
mağa başladıklarından birkaç 
dakika sonra Madam Jan 
sQrdu: 

- Bir bardak çay arzu 
buyurulur, değil mi? Dedi. 

Müsyü Ventapir: 
- Olur. Yalnız çok kal

mağa vaktimiz yok! Dedi. 
Madam Jan bütün ihtimal

lerini sarf ederek çay takımını 
getirdi.. Madam Ventapir, 
kadınların mütadı olan sahte 
bir nezaketle: 

- Amman. Dedi size ne 
kadar zahmet verdik .. 

Ayni his ve nezaketle ma· 
dam Jan mukabele etti: , 

- Amman, Amman., Zah
met mi? Fakat bu benim zev
cem için bir şereftir! Dedi. 
. Ve. Çayı böylece asılsız 
nezaketlerle içildi. Çayın so-
nunda, kocasından daha akıllı 

olduğunu iddia eden madam 
Jan, kocasına gözile işaret 
etti, bu işaretin manası: "Va
kit geldi! .. demekti. 

• •• 
Nihayet kadınlar bir baha· 

ne ile salondan çıktılar, iki 
erkek, kalem müdürü ile baş 
kitip muavini bir müddet baş 
başa kaldılar. 

• * • 
Biraz sonra, misafirler gi· 

dince madam Jan kocasına: 
- Ne yaptın? Eminim ki 

başkatipliği elde ettild 
Kocasınm cevap vermekte 

biç acele ebnediğini gören 
kadın uabiyetle: 

-Ne oldu? Bana da söyle .. 
Çabuk! Dedi. 

- M. Vcntapir bana bu
günlerde sıkınbsı olduğunu 
söyledi vç benden 300 frank 
borç para istedi. .. 

- Verdin mi? 
- Başka çare var mı idi? 

Bütün istikbalim bu adamın 
elinde demektir! 

- Ben de, bir müjde ve
recektin sanmıştım. 

- Ne yapalım .. Umdutu· 
muz çıkmadı. Sen ne yaptın?. 

- Ben mi?. Madam Ven· 
tapir benden elli frank istedi, 
çünkü yolda çantasını düşür

tnüş .. 
- Sen de verdin mi? 
- Tabii.. Senin omuzunu 

dostane okşıyan bir müdürün 
kansından elli frank esırge

nir mi?. 
- Bu da doğru. . Fakat 

herif çarpan banktan usta 
ımı, .. 

N- V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 

" TINOS " vapuru 7 tem-
muzda bekleniyor, 11 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

"CHIOS" vapuru 11 tem
muza doğru bekleniyor, AN
VERS, BREMEN ve HAM-
BURG limanlarından yük bo
şaltacaktır. 

"ANGORA" vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, 25 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için yük 

alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMISTER" vapuru tem-

muzun nihayetine doğru bek
leniyor, NEVYORK için yük 
alacaktır. 

DEN NOSKE MI~DEL
HASLINJE (D. 5. A-S 

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SARDINlA " motörü 20 
temmqzda bekleniyor, iSKEN
DERIYE, DIEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanları için 
yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR" vapuru 9 

temmuza bekleniyor, KôS-

Fratelli Sper
co Vapur Acen

tası 
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 , 

BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

çeş itleri satar. 

AMSTERDAMve HAMBURG 1zM1 R 
limanları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORlENT LINIEN 
"NORDLAND,, motörü el-

yevm limanımızda olup 2s Pamuk Mensucatı 
Haziranda ROTTERDAM, 

HAMBURG BREMEN, co- Türk Anonim Şirketi . 
PENHAGE, DANTZIG, GO- Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de Halkapınardadırr. 
TEBURG, OSLO ve iSKAN· Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
DINAVY A limanları içih yük Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
alacaktır. . imal eylemekte olup mallan Avrupa'mn ayni tip mensu-

"HEMLAND,, motörü catına faiktı r. 

Temmuzda beklenmekte olup Telefon No. 2211 ve 3067 
yük~nü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, elgraf adresi: Bayrak lzmir 
COPENHAGE, DANTZIG, ı• 

GDYNIA, GOTEBURG OS· ... __ r..---------.---LO ve ISKHNDINA VY A , • 

limanları için yük alacaktır. lzmir Yün Mensucatı 
SERViCE MARITIM 

"PELE~~u:a:U1r~ 3 Tem· Türk A. Şirketinin 
~~~~~1~1~;iCT~dV:~~- Jlalkapınar kumaş fabrikası 
SELONE hareket edecektir. Tarafından mevsim dolayısile ,yeni 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için İkinci çıkardığı kumaşlar: 

Kordonda Tahmil ve Tahliye Sagv lam 
binasında FRATELLI SPER-

CO vapur acentafiğına müra· Zarı·f 
caat edilmesi rica olunur. 

Navlonlardaki ve hareket 
tarihlerindeki değişikliklerden Ve UCUZ d U 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004/2005/2663 Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

TENCE, SULINA, GALATZ ---------•• Doktor Satış · Yerleri ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük kabul eder. 

S. A. ROY AL HONGROISE . 
DE NAVlGATION DANU-

BIENNE MARJTIM 
BUDAPEST 

" SZEGED " motörü 13 
temmuza doğru bekleniyor, 
BELGRAD , NOVISAD , 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 
kabul edecektiı. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri· 
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefoon 
No. 2007 - 200g 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Ali Agih Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

caddesinde F AHRı 

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



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Avrupada mühim hadiseleriıl 
baş göstereceği kanaatı var 

• Vanzeland, vaziyetin nazik olduğunu söyledi Blçika 
ordusu hummalı bir surette hazırlanıyor 

Brüks~l 11 (Radyo)- Belçika başbakanı M. Vanzeland' ın, vaziyetin nazik olduğu hakkındaki beyanatı üzerine 
milli müdafaa meclisi, acele tedbirler almış ve Ağustosun onbeşine kadar bütün askeri noksanların ikmal edilmesi 
hakkında ieap edenlere emir vermiştir. 

Belçika Erkiinıharbiyesi, ihtiyat kuvvetlerin, en kısa bir zamanda tesbitini istemiştir. 
Aliikadar maha/il, Avrupada mühim hadiseler zuhur edeceği kanaatını gösteriyorlar. 

H··-~••-------

Sıcak dalgası Amerikayı lngiltere 
Mandalarda değişik

lik kabul etmiyor kasıp kavurtİyor Londra 11 (Radyo) - Dev
let meclisi, lngiltere'nin kendi 

__ zı yerlerde hararet derecesi 49 za çıktı 
ölenler 413 kişiye baliğ oldu 

mandası altında bulunan yer· 
lerde hiçbir değişiklik yapma

masını tensip eylemiş ve büyük 

Britanya imparatorluğunun 
takviyesi için tedabir alınma

sını kararlaştırmıştır. 

Nevyork 11 (Radyo)- Müt

hiş bir sıcak dalgası, dün bu

rada çok feci bir vaziyet hu· 

sule getirmiştir. Sıcak, bazı 

yerlerde 49 dereceyi bulmuş

tur. Şimdiye kadar sıcağa da· 
yanamıyarak ölenler 413 kişiye 
baliğ olmaktadır. 

Nevyork, 11 ( Radyo ) -
Şiddetli sıcakların başladığı 

bir haftadanberi, 245 kişi ölmüş 

tür. Her ne kadar bazı yerlerde 
yağmur yağmağa başlamış 
ise de, bütün mahsulat, sıcak

lardan tamamen yanmıştır. 
Misigan havalisinde, hara· 

· retten yangınlar çıkmış ve 
burada da 45 kişi ölmüştür. 

f stanbul 11 ( Hususi ) -
Amerika'da öldürücü sıcaklar 
devam etmektedir. iki gün 
zarfında sıcaktan ölenlerin sa
yısı 413 kişiyi bulmuştur. 

--~~~----••H ..... -•~•~•~------------
<;ek oslavakyayı alt 

iist edeceklerdi ----------
Prağdadahili emniyeti bozmak 
isti yen bir şebeke keşfedildi 

Prag 11 (Radyo) - Muh
telif köprüleri bombalamak 
ve Çekoslovakya'nın iç emni· 
) e~ini bozmak istiyen bir şe
beke meydana çıkarılmıştır. 

rekkeptir. Zabıtaca yakalana-. . 
rak tevkif olunan iki Almanın 

üzerinde, şebekeyi teşkil eden

lerin isimlerini taşıyan liste 

Bu şebeke, Almanlardan mü- bulunmuştur. -------------..... ·~·~· ......... ----------
Montrö konferansı Pazar 
tesi günü toplanacak ------------İngiliz ve Fransız murahhasları Montrö-

den ayrıldılar. İngiltere, şimal Sovyet filo 
sunun Boğazlardan gecmesini istemiyor . , 

lstanbul 11 (Hususi) - Bo- den uçuşu mes' elesinde hüku-
ğazlar konferansı pazartesi metimizden teminat istenmiş

günü umumi bir içtima yapa

caktır. Bu içtimada hükume-

timizin mühim bir nota vere· 

ceği söyleniyor. 
f ngiliz murahhası Londraya, 

Pol Bonkur da Paris' e gitmiş
lerdir. Her iki murahhas ta 
hükumetlerinden talimat ala
caklar \e pazartesi sabahı 
Montrö' de bulunacaklardır. 

Tayyarelerin boğazlar üzerin· 

tir. 
lngiltere, bilhassa şimal 

Sovyet filosunun boğazlardan 

serbest geçmesine itiraz et

mektedirler. Pazartesi günkü 

toplantının çok mühim olaca· 
ğı anlaşılmaktadır. 

Büyük Britanya, mıntakavi 

anlaşmalardan bahseden 23 
cü madde üzerinde uzlaşmaya 
varılmasını arzu etmektedir. 

Direktörlü-

Bir baba, çocuklarının ve 
karısının sıcaktan kıvranarak 
ölmekte olduklarını görünce 
aklını oynatmış ve tabancası
nı beynine boşaltmıştır. 

Dün, demirli bulunan iki 

torpitonun baş tarafındaki 

saçlar sıcağın şiddetinden ğe· 
nişlemiştir. 

Vaşington rasathanesi, bu 
gün, havanın dünden daha 
sıcak olacağını ilan etmiştir. 
Halk, korku içinde ormanlara 
ve deniz kenarlarına kaçmak
tadır. 

İzmir birinci icra dairesinden: 
fbrahim Ali Faiktan ödünç 

aldığı paraya mukabil alacak
lıya ipotek eylediği mil Ali 
mahallesinin kara kapı cad
desinde 162 vergi ve 184 
numaratajlı, kapıdan içeri gi
rilince üstü, örtülü aralık ve 
bu aralıktan avluya çıkılırken 
solda ahşap bir hela avlusu
nun sağında önü açık. bir ha
yat ve hl!_ hayata kapuları 

küşada ve birinin zemini ah
şap diğerinin toprak iki oda
dan ibaret 300 lira kıymetli 
hanenin mülkiyeti, açık arttır
ma suretile birinci arttırması 
14181936 tarih, cuma günü 
saat 11 de yapılmak üzere 

satılığa konuldu. Bu 
arttırmada satış bedeli tahmin 
olunan kıymetin yüzde yetmiş, 
beşini bulursa en çok arttı
rana i~alesi yapılacak aksi, 
takdirde en çok arttıranın 
taahhüde baki kalmak şartile 
satış 15 gün daha uzatılarak 
ikinci arttırır.ası 29/8/936 
tarihine, müsadif cumartesi 
günü saat 11 de yapılacaktır. 

Bu arttırmada satış bedeli 
yine tahmin olunan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmazsa 
en çok arttıran isteklisine 
ihale olunacaktır. işbu gayri 

Bu cÜmledP.n olmak üzere 
dominyonlarla yapılan muka
veleye göre, başka memleket
lerden ihtiyaç olmadıkça ya
bancı mal alınmaması da karar 
altına alınmıştır. 

• ••• • 
Yardım paktı 

Baki ve caridir 
Londra 11 (Radyo)- Ôve

ning Standart gazetesi; bir 
harp zuhurunda Akdenizde 
Balkan devletlerinin lngiltereye 
yardım edecekleri hakkındaki 
akdın, mezkur devletlerce baki 
ve hükümden sakit olmamış 
bir vaziyet muhafaza edece
ğini bildirmektedir . 

Zecri tedbirler 
Kalıdırıldıktan sonra 

ltantanbul 11 (Hususi) -
Atina'da çıkan (Elefteron Vi-

ma) gazetesi, bir makale

sinde, zecri tedbirlerin ilga· 
sından sonra Akdenizde yeni 
bir hayat başlıyacağını yaz
maktadır. 

menkul üzerinde herhangi bir 
şekilde hak talebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi ve
saikle birlikte 20 gün zafında 
birinci icraya müracaatları 
lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicillince mahim ol
madıkça paylaşmadan hariç 
kalırlar 2417 /936 tarihinden 
itibaren şartname herkese 
açık balundurulacaktır. Yüzde 
iki buçuk dellaliye müşteriye 
aittir satış peşin para iledir 
taliplerin yüzde yedi ~buçuk 
teminat akçesi ve banka iti
bar mektubu ve 28/10519 
dosya numarasile birinci icraya 
müracaatları ilan olunur. 

Berber zade H. Mehmet ağa 
vakfı mütevelliliğinden: 

Seneliği 
L. K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
60 Mehmet ağa Natır zade ev 24 

276 ,, " Başturak dükkan 1 
144 ., " Şamlı ev 47 

Yukarıda yazılı akarata açık artırma ve uzaltma müddetleri 
içinde istekli çıkmadığından pazarlığa b'ırakılmıştır. istekli 
olanların vakıflar direktörlüğünde toplanan komisyona müra· 
caatları ilan olunur. 2118 

·-.--..-~-+-1-~--~~-

B ü yük Aşk, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 

- Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 45 
M. Royer ellerini göklere Dedi. 

doğru kaldırdı ve: - Evet, bunu bugün mü 
- Bu şimdi malum değil· okudunuz? 

dir. Bu genç kadının ~ayat - Ev~t, matmazel Lenada 
ve mematı, benden çok kuv- okudu. 
vetli olan başka bir adamın, - Pekala, Maksime hüla· 
başka bir iradenin isteğine saten anlatınız. 
bağlıdır. Bizim için yapacak . Pol, teessüzden titriyen bir 
tek şey vardır, o da. bekle- sesle: 
mektirl. Dedi. - Antuvan lspanya'da idi. 

M. Royer Maksim'in titriye· Vaiz ve nasihatle meşgul idi. 
rek oturmakta olduğu koltu- Babası ltalya'nın Padu şeh~ 
ğun yanında bir koltuğa rinde hır katil ikaı ile zannal· 
oturdu. tına alınmış ve işkehceye çe· 

Pol, ayakta hala duruyordu. kilmek üzere idi. Bu sırada 
Büyük bir endişe ve teessürle 
Lena'ya bakıyordu. 

Bir müddet bu salonda bir 
mezar sükiitu hüküm sürdü. 
Nihayet M. Royer: 

- Maksim, !dedi. Bana bir 
kadeh şampanya ile bir parça 
şeker verinizf 

Maksim, hemen yerinden 
kalktı, Pol kendisine daha 
yakın olan masa üzerind

0

en 
bir şampanya şişesini aldı, 

Maksimin elindeki kadehe 

biraz şampanya koydu. 
iki genç biraz da şeker 

buldular ve kadehe attılar, 
kadehi doldururlarken M. Ro

. yer de ayağa kalkmıştı. 

- Bu kadını burada böyle 
bırakmamak lazımdır. Karyo· 
lasız yatalım. Buna mukabil 
yapılacak hiçbir şey yoktur. 
hatta Monpelye üniversitesinin 
en büyük bir doktoru olan 
M. Grasse de bize yardımı 
kabul etse, gene birşeye mu
vafak olamaz. 

Bu kadın, kendisine hakim 
olan sihirbazın merhametine 
kalmıştır. Uyandırmak için 
yapacağımız teşebbüsler haya
tına da mal olabilir! Buna, 
sihi~baz'ık aleminde .. iki ci· 
simlilk : Bicorporcite., diyor· 
Iar. ikinci bir vücudu daha 
vardır ki sihirbazın l elindedir. 
Bunun birçok misalleri vardır. 
Dedi. 

Pol d'Orya: 
Mesela Antuvan Padu .. 

Antuan Nis'te, !babasının ma· 

sum olduğunu ıspat ederek 

hakiki mücrimi meydana çı
kardı. Ve bu katil cezasını 
buldu, 

Fakat.. ltalyada, Pado'da 

babasını iftiradan kurtaran 

Antuvan lspanya'yı biran bile 

terketmemişti. Yalınız ftaly<ıd• 

göründügü sırada lspanya~a 

o kadar derin bir uykuya dal· 

mıştı ki arkadaşları öldüğüne 

hükmetmişlerdi. Uyandığı ;; 
kıt cenaze merasimi hazırlığı 
da bitmişti . 

inkarı gayrikabil olan ve hiç 

bir veçhile de inkar ve red
dedilmemiş bu tarihi hadiseyi 
sihirbazlar şu suretle izah 
ederler, 

( Arkası oar ) 
•• • 

Geri dönüy orlar 
Napoli · 11 (Radyo) - Çezara 

Batisti vapuru doğu Afrikasın· 
dan bin amele getirmiştir. Bu 
vapurda, Dük Dispoleto da 
bulunmaktadır . 

Çiçerin 
ihtif aile gömüldü 

Moskova, 11 ( Radyo ) -
Çiçerin'in cenazesi, büyük 
ihtifalle . kaldırılmıştır. Her 
taraftan Rus hariciye nezare
tine ve Stalin 'e taziyet tel· 
grafları gelmiştir. 

lzmir vakıflar direktörlü.: 
ğünden: 

Seneliği 

Lira K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
48 Kasabalı halil ağa Faik paşa kırımlı ev 30 
36 " .. ., .. " 32 
72 Emine belkız Karantina rifat paşa ,, 249 
24 Kamile nusret Esnaf şeyhi dükkan 1 
60 Hasta mescit Molla çıkmazı ev 49 
24 Niğbolu Cami altı oda 61/2 

240 Mezarlıkbaşı Ali paşa caddesi baraka 137 
700 Bezmi alem Birinci kordon ev 320 
700 Salepcioğlu Kemeraltı lokanta 28 
250 Bostani zade Çorakkapu dükkan 380/382 

Yukarıda yazılı akarata açık artırma ve uzaltılma müddetleri 
içinde isteklisi çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştır. istekli 
olanlann vakıflar direktörlüğünde toplanan komisyona müra· 
caatları ilan olunur. 2121 

Baladur H. Mehmet ağa vakfı 
mütevelliliğinden: 
Seneliği 

L. K. Vakfı Mekii Nev'i No 
60 Baladur H. Mehmet Mahmudiye Ev 10 
60 " ., " ., 8 
60 ., " Derviş Hasan ., 3 
60 ., ,, Hacı bey ,, 2 
48 " ,, Dolaplı kuyu ., 53 
60 " ., Beşyüz elli ,, 43 

Yukarda yazılı akarata açık artırma ve uzaltma müddetle· 
ri içinde istekli çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştır. 

istekli olanların vakıflar direktörlüğünde toplanan kornis' 
yona müracaatları ilan olunur. 2120 


