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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ OKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET • lJllJ~AL e 
Adres: İzmir İkinci Beyler sokağı 

Ahone şartları : cneliği iOO, altı a)lığı 490 kuruş 
Resmi ilfiıılnr için: Maarif cemi) eti il ü nııt 

l.üro una nıiiracaal edilmelidir. 
Hususi ilanlar: idarehande karalaştırılır I 
Basıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası izmirdc çıkar, ak~amcı siyasal gazcte'J!P 

-....... Y ı I : 3 - No : 7 48 Telefon: 2776 Çarşamba - 15 Temmuz 1936 

Avrupa vaziyeti tesirini gös 
terdi, konferans,yolunda! 

Mamafi,konf erans akim kalacak olursa mecli
simiz toplanacak derhal tahkim kararı verecekı 

Yar1n toplanllacaktır. Harp gemileri- 1 

nin geçmesine formül bulundu 

-----
Facia 

Elli yolcu ya
ralandı 

Lizbon, 15 (Radyo) - Vil
marpasta, müthiş bir şimendi
fer kazası olmuş "ve bir tren 
yoldan çıkmıştır. Yolculardan 
elli kişi ağır surette yaralıdır. -----------Arşidük Otto 

--······--

Zecri tedbirler 
Bugün, gece yarısından 

sonra kalkıyor. Akdeniz 
an/asmasının da hükmü 

-* 

kalmadı. 

Fiati (100) Para 

Filistin ihtilali
nin planc;osu: 

nazarına göre, bütün milletle
re kaqı tatbik edilecek yeni
bir boğazlar nıukavelenamesi 
ancak milletler cemiyeti pak
tına bağh bulunduğu ve mu
kavelenameyi imza etmiş veya 
etmemiş bütün milletlere karşı 
ayni muameleyi gözettiği tak
dirde devamlı bir kıymete 
malik olabilecektir. Eğer yeni 
mukavelename ittifaklar siste
mi dahilinde dönecek olursa 
bu kıymeti kazananuyacağı 
aşikardır.,, 

Üc sene sonra Avus. , 

Montrö'den bir görünüş ve delegelerimiz 
Montrö 15 (Radyo) - Bo- ransına davet olunmıyan dev-

hzlar mes'elesinde, yeniden !etlerin burada hazırlanacak 
bazı ihtilaflar zuhur etmiştir. mukavelename ahkamı ile 

Fransız baş delegesi Pol kendilerini bağlı telakki et-
Bonkur, Tevfik Rüştü Aras, mekten imtina eylemelerini 
lngiliz delegasyonu ile Rus haklı gösterecek hiçbir şeyi 
Ve Romen delegasyonu ara- ihtiva etmiyen yeni bir bağaz-
sında dün bütün gün konuş· !ar mukavelenamesinin lüzu-
nıalar devam etmiş ve bir hal munu izah ettikten sonra cz-
surcti bulmağa çalışılmıştır. cümle diyor ki: 

Dün gece bütün delegasyon· "Sovyet, Fransız ve Romen 
lar, Fransız murahhaslarının murahhas hey' etlerinin teklif 
dairesinde hususi bir töplantı ettikleri şerait' tahtında mu-
Yapmışlar, gece yarısından harip bir filonun boğazlardan 
sonraya kadar konuşmuşlardır. geçişi, Türkiyeyi herhangi bir 
Bu konuşmalar, tamamen g;zli devlet veyahut devletler gru· 
tutulmaktadır. bu aleyhine bir fark gözel-

Londra 14 (A.A) ~ Röy· meğe mecbur etmek neticesi-
ter bildiriyor: ni verebilecektir. Mantık ve 

Tiınes · gazetesi uzun bir aklıselim lngiliz noktai naza-

1 başyazısında, boğazlar konfe- rının lehindedir. lngiliz noktai 
- ••• 1 

Sıcak dalgası yüzünden 
Amerika'da1431kişi öldü 
lıu derece mühim insan telefa·~ 
tı, hiçbir zaman görülmemiştir 

Nevyork, 14 1 
lA.A) - 11 
kh ·~ n d e nberi 

Uküm süren 
8.~cak dalgası 
~Uıünden ölen 
\'e kayıp olan 
Cldaıııların a· 
~edi 1431 dir. 

ekolte ve 
~iftlik hasaratı 
~Oo ııı ilyon 
oları çok 

teçnıektedir . 
u derece 

tıı "h· u ını insan 
~lefatı hiçbir 

illan görtil
~leıniştir. Ad-
1 .. tabipler üç 
~UI' · • d • ıçın e 
ıs0 . 
~ otopsı 

~Pnıışlardır . 
1 kıl hastalık
trı hastaha· 
hesinde 63 
asta ··ı .. tu o muş· 

32t· .Bunlardan 

• 

31 doğru-

~- hararetten Nevgork'ian bir manzara 

Montrö 1 S (A.A)- Konf e· 
f erans mahafilinde çok nikbin 
bir hava içinde hususi konuş
malara devam olunmaktadır. 

Konferansın bugün akdedi
lecek umumi toplantısı yarına 
tehir edilmiştir. 

Montrö, 14 (A.A) - Bo
ğazlardan, harp zamanında 
harp gemilerinin geçişi husu· 
sunda bugün öğleden sonra 
muvakkat bir formül kabuı 
edilmiştir. 

Bu formüle göre, Milletler 
cemiyetinden bir vazife alan 
harp gemilerile Türkiye'nin 
iştirak ettiği bir anlaşmanın 
ifası zımnında icap eden harp 
gemileri boğazlardan geçebile
cektir. 

Muhldif heyeti murahhasa
lar, hükumetlerinden bu bapta 
talimat istemişlerdir. Bu tali· 
matın bu gece gelmesi bek· 
!eniyor. 

Ankara 15 (Hususi)- Ata
türk'ün, başba!<anımızla ko· 

nuşmalarından sonra Hey'eti 

V ekilenin akdettiği içtima 

doğrudan doğruya boğazlar 
mes'elesi ile alakadardır. Hü
kumetimiz, cihanın arzettiği 
vaziyet üzerine boğazları mu
hakkak ve mutlak surette tah
kime karar vernıi~f r. Konfe
ransın dünkü safhasında bazı 

ihtilaflar çıkmış olmakla bera
ber bunlar esasa aid değildir. 
Bilakis Rusya ile lngiltere ara-

sındaki bliyük aıılaşamamaz
lık, bulunan forınlillerle orta
dan kalkmıştır. Bunda, bilhas
rn son Alman) a · Avusturya 
anlaşmasının rol oyııadığı ve 
müessir olduğu da söylenmek
tedir. 

Karadenizden Akdenize Rus 
gemileri geçebilecektir. Yani 
onlara da, diğerlerine ait hak
lar verilmektedir. Keza, harp 
zamanında ancak Milletler ce
miyetinin taahhüdatı icap et
tirince gemiler geçebilecektir. 
Yani esas itibarile tezimiz ga
liptir. 

Maamafih, eğer ümidin hi
lafına konferans akamete doğ
ru giderse, Kamutay fevkalade 
bir içtimaa davet edilerek bo
ğazların tahkimini bizzat ka· .. : 31 i de hastalıklarının artmasından ölmüşlerdir. 190 bin 

"'•d'k S....~~"".• çıkan yangınlar neticesinde tamamen harap olmuştur. 
ı:~rdan hayvan telefatı da pek çoktur. 

1 rarlaştıı acak ve derhal tahki
mata başlanacaktır. 

turya tahtına otu-
racakmış! 

P a ri s, 14 
(A.A) - Eko 
Dö Pari ga
zetesi Lon
dra' dan istih· 
bar ediyor: 

Belgrad'dan 
gelen ve Al
man-Avustur
ya itilafname
-sinin gizli bir 
maddesinin 
Habs burg'la
rın saltanat 

makamına ge· Arşidük Otto 
tirilmeleri mes'elesinin üç sene 
müddetle tehir edildiğini na· 
tık bulunduğuna dair olan 
haber, burada hayret uyandır· 
maksızın karşılanmıştır. 

--.... ··---
Kafasını 

Balta ile ucurdular , 
Berlin 15 (Radyo)- Ölüme 

mahkum olan Valter Galye 
adında bir katilin kafası balta 
ile uçurulmuştur. 
~~--........ --~~~ 

Eden 
Avam kamara· 
sında bir söylev 

verecek 

Kral Boris 
italya'ya vardı 

Kral Boris 
Roma 15 (Radyo)- Bulgar 

Kralı Boris, ltalya'nın Sen 
Resora kasabasına varmıştır. 

Kral, burada bulunan Kraliçe 

Halkı isyana teşvik eden 
Bir hoca 

Kudüs, 14 ( A.A ) - Bir 
yardım sermayesi toplamak 
üzere Mısır 'a gitmiş olan Arap 
delegasyonu dönmüştür. Arap 
gazeteleri delegasyonun Müs
lümanlar arasında propaganda 
yapmış olduğunu yazmaktadır. 
Gazeteler, komşu Arap mem
leketlerinde ve Avrupa'daki 
Müsliiman kolonikleri arasında 
toplanan para yekununun 5,500 
İngiliz lirasına baliğ bulundu
ğunu tasrih efmcktedirler. 

Kudüs 15 (Radyo)- Arap
lar, dün bir köprüye bomba 
koymuşlar ve yeni bazı ha
diseler çıkarmışlardır. F evkal
ade komiserlik, ciddi tedbir
ler almıştır . ---····---M. Titülesko isti

fa etmedi 

Balkanlılar 

r ile birlikte bir müddet kala
caktır. Refakatinde yalınız ya
verleri bulunmaktadır. 

Anlaşma karşısında 
ne yapacaklar ? 
İstanbul 15 ( Hususi ) -

Romanya dış bakanının isti
fası haberleri, tahakkuk etme
miştir. Bilakis, başbakanla 
aralarındaki nazar noktası ih· 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

-
Lord Eden 

Londra, 15 (Radyo) - Si-
• yasal çevenlerde söylendiğine 

göre, Lord Eden, Avrupa'nın 
son siyasal vaziyeti hakkında 
avam kamarasında mühim bir 
söylev verecektir. 

( ' L-===-( _U_ıu_s_a_L _B_ir._lı_·k_)_e_G_ö_re~~~-) 
lzmir'in nüfus ihtiyacı 
Bir arkadaşımız, bizim sık sık üzerinde durduğumuz, ·• iz -

mir'in eğlenme ihtiyacını,, mevzuu bahsediyor. Gazino ve lo
kanta~arm pahalılığını anlatıyor. Belediyece alınmış bulunan 

tedbirlerin tatbikinde dikkat istiyor ve cezaların, tekerrür halinde 
miilemadiyen arttırılmasını tavsiye ediyor. 

Kilosu bir kuruş tomates ve tanesi 60 parahıyardan yapılan 
bir salata, gazinolarda otuz kuruşa satılırsa, hakikaten facia· 
dır. Kuzu etinin kilosu 40, hatta 35, filan sebzenin kilosu 5 -
10 kuruş olur da, bir kap sebzeli yemek 20 kuruşa satılırsa 
gene faciadır .. Bu işi halletmek lazımdır. Doğru 1 

Fakat şu da var ki, eğlenme hayatımızın sönmesinde hem 
mevsimin, hem iktisadi buhranın, hem de nüfus azlığının tesiri 
çok büyüktür. Bugün İzmir'in muhtaç olduğu nüfus, en aşağı 
yarım milyondur. Sokakların geceli gündüzlü tenhalığı, ayni 
zamanda nüfus azlığından ileri geliyor. Yangın yeri, yıllar ve 
yıllarca böyle kalacaktır. Çünkü nüfus yoktur. Şehirde iktisadi 
işlerde yeniltik ve canlılık zor doğacaktır, çünkü gene nüfus 
azlığı vardır. Bunlar, hep biribirine bağlı şeylerdir ve nüfus 
mes'elesi, bugün İzmir için hakikaten bir mes'elcdir. Geçen
lerde Anadolu gazetesi bir anket yapmıştı. Tacirlerin, düşünen, 
ve bilen adamların fikirleri kamilen bu mevzu üzerinde dur-
muştur : 

lzmir'in nüfusa ihtiyacı vardır vesselam 1 • • 
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Sahife 2 ------------------~(U_I_u_sa_l_B_i_rl_ik._) ~----------~------------~ 
N· V. ----,ı Almanya, Versay hükümlerinde 

........... M ............... ~~k~ ............ , 11 yeni değişiklikler yapaca~ .. 
aça iZi Lehliler, Dantzig'in Almanyaya ilhakını düşü-

• 
Cinai Romn Nakili KAM/ ORAL 1 k G.d. d .k. • b. ı· k 1 r 

W.F. H. Van 
Der Zee 
& Co. 

- 110 - -., nere , ı ınya a ı ıncı ır ıman uruyor a DEuTscH LEVANTEuNıE 
Madam Lo··kont Kambremerin .. - Ahalisinde yüz~e 96 sı. Al- " TINOS ,, vapuru 7 tem· 

' man olan Dantzıg şehrınde 
akrabafıgv iDi İstemeyordu ~apıl~n. Al~an pro~agandası, 

~ . . . uçte ıkı hır ekserıyet, elde 

muzda bekleniyor, 11 tem· 

muza kadar ANVERS, ROT· 

TERDAM, HAMBURG ve - Evet, büyük pederim, 
Jozef olup kendisi evlendiği 
zamanda borsada idi. Pederim 
bunu pek çok defalar bana 
hikaye eylerdi. 

Madam Lö Kont'a gelince, 
zevcinin, bu işçi kızile bir 
familyadan olduğunu o vakte 
kadar işitmemiş bulunduğun· 
dan, tasdik eylemekte pek de 
o kadar sürat göstermedi. Fakat 
müteveffa M. Lö Kont'un bir 
sarraf yazıcısı ile lrlanda'lı 
bir muallimenin oğlu oldu
ğunu ve bu muallimeye Osil
va 'nın denildiğini biliyordu, 
fakat karşısındaki adamın, bu 
akrabalığı ıspat eylemekten 
maksadı, istifadeye yol açmak 
olduğundan, şüpheyi düştü. 
Bunun için, mükemmel malu· 
mat edininceye kadar ihtiyatı 
e!dtn bırakmamağı muvafık 
buluyordu. Makasçı Kambre
mer bir müddet tevakkuftan 
sonra dedi ki: 

- Zevcemin büyük valdesi 
"Elizabet,,, büyük teyzesi de 
"Jcorjina,, diye yad olunur· 
lardırdı. 

Lak!n bu hayal hakıkat. halı.n~ ' edilebilseydi, 0 zaman hükii-
kesbedecek olursa, hıssenızı t ki' · d v · t. ·ımes'ı BREMEN limanlarına yük ala-me şe · ının egış ırı 
almak üzere gelip sizi haber- b h l b'l kt' 

a se mevzu o a ı ece ı. 
dar edeceğimi şimdiden vade- B"t" b · t C nev 
d . u un u vazıye , e · 
ıyorum. • , B l' .. · d 'd 
Madam Lö Kont, makas- re ye er ın uzerın en · gı en 

çının hakiki fikrini anlamakta M. Greiser'in Milletler cemi· 
hala güçlük çekiyordu. Bu- yetinde yaptığı hareketlere 
nunla beraber cevapsız bırak· bir mazeret olmazsa da bu 

maınak jçin dedi ki: Lehli/erin yeni yaptıkları Gidinya limanından bir görünüş hareketleri izah edebilir. 
- Affedersiniz müsyü, sizin Son posta ile gelen Lon· 1 kuruldu. Ana kanunu yapıldı Bu hareket karşısında bütün 

. bu yolda malumat vereceğinizi dra gazeteleri, Dantzig mes' e- ve bunun değiştirilebilmesi vakarını muhafaza eden Mil-
ümid etmediğim cihetle doğ· leleri hakkında uzun yazılar İçin Dantzig senatosunu·,1 üçte letler Cemiyeti assamblesi, va· 
ru bir cevap vermekten ça· yazmakta tahminler yürüt· iki ekseriyeti şart koşuldu. ziyeti yerinde tetkik etmek 
kindiğimi itiraf ederim. Şimdi mektedir. Bu hususta Deyli Bu vaziyette Milletler cemi· üzere bir komite seçmiş ve 

caktır. 

"CHIOS" vapuru 11 tem· 

muza doğru bekleniyor, AN
VERS, BREMEN ve HAM-

BURG limanlarından yiik bo· 
şaltacaktır. 

"ANGORA,. vapuru 20 
temmuzda bekleniyor, 25 tem· 

muza kadar ANVERS, ROT· 

TERDAM, HAMBURG ve 

BREMEN limanları için yük 
işin ne olduğunu anladım. 'I Greiser'in bütün hücumlarına Herald gazetesi şunları ya- yetinin oynadığı rol Alman arı alacaktır. 
Müteveffa zevcem, hakikaten zıyor: öfkelendirmekte ve M. Lester hedef olan Lestcr'cde eski iti· ______ _ 

"Jeorjina Hsilvan"ın olğu idi. Al , l bü- bir pürüz telakki edilmek- madını muhafaza ettiğini bil- AMERiKAN EXPORT LINES 
Validesi, evlendikten üç sene manya nın uşağı 0 an tedı'r. dirmiştlr. 

f l d'ğ' · · tün gazeteier, milletler cemi- "EXMISTER,, vapuru tem· 
sonra ve at ey e ı ı ıçın, zev- ? O d Bütün bu alınan tedbirler, d b k 

h 1 yetinin Dantzig'teki yüksek Fakat neye. nun ora a muzun nihayetine oğru e • 
cim kendisini pek iyi . atır ı· k . k . . . bulunması Nazı"l.ığ'ın Dantz'ıg'e ne olursa olsun, Almanya'nın YORK . . "k 

d 'b' r d f ·omıserini geri çe mesın ıstı· \eniyor, NEV ıçm yu 
yama ığı gı ı, va ı e tara ın- yorlar. uzamasına oradaki partileri Versay hükümlerinde yeni de-
dan hısım ve akrabasından ezmesı·ne manı· oln1aktadır. ğişiklikler yapmak fikrinde ol- alacaktır. 
kimler olduğunu da bilmezdi. Bu suretle M. Hitler'in d ğu .. t 

· • b d k' l O d b l ı yu"zu"n u nu or emez. DEN NOSKE MIDDEL-Yalnız, matmazel Osılvan ın, un an sonra ı enternasyona nun ora a u unmas · . •. . 
lrlanda da arazi sahibi bir macerasının ne olacağı anla- den naziler şehirde üçte iki Dantzıg ın Almanların elıne HASLINJE (D. S. A-5 
adamın kızı olduğu halde şılmaktadır. Şimdiki hedefi ekseriyeti ele geçirememiş· geçmesi Leh deniz mahrecini SPANSKELINJEN) 
pek genç iken Fransa'ya gel- Dantzig serbest şehridir ve lerdir. Almanların keyfine bırakması OSLO 
miş olduğunu, serveti bulun- taarruz hazırlanmıştıri Danzig'teki Nazilerin şefi demek olur. Esasen bu se· 
madığını ve yalnız bir bira- Bu yılın bitmesinden önce bunu tamamile açığa vurmus, bepledir ki Lehler Gdinya'da 
derile üç hemşiresi olduğunu milletler cemiyeti, ya Dantzig· "Eğer ortada milletlar cemi- ikinci bir liman tesis etmiş-

" SARDlNlA ,, motörü 20 

temmuzda bekleniyor, iSKEN· 

DERiYE, DIEPPE DÜNKERK 
Matmazel T erez atıldı: 
- Tamam işte büyük 

demin ismi. 

biliyordu. teki otoritesini arttıracak, yeti bulunmasaydl. Nazi par· lerdir. 

Va!. Bu familya, pederlerinin ve· yahut oradaki komiserini çe· b k k . ... Eğer M. Greiser'in söy· 
fatında dağılmıştır. lrlanda' da tisi baskın çıkar aş a artı-

ve NORVEÇ limanları için 

yük kabul edecektir. 

Ve sonra valdesinin yüzüne 
bakarak devam etti: 

- Anne! Ben doğduğum 
zaman büyük valdemin namını 
ihya etmek üzere bir aralık 

ısmimi "Jeorjina,, tesmiye et

meği düşündüğünilzü sen bana 
söylemedin mi idin? 

kerek, muahedelerle tekid ler kalmazdı.,, Demiştir. lediği sözler mahalli gazete-
ekser ahali fakir olduğu ci· ler tarafından istismar edilir· 
h ı b h l k k k edilen mecburiyetlerini hıra- B t hl'k ı· · tt l et e u a pe ço vu u- u e ı e 1 vazıye en a ı· se Greiser'in bütün Alman 
bulur. Zevcem, hısım ve ak· karak Danizig şchainin üçüncü nacak bı'r takım k d 1 

açl ers er hissiyatına tercüman olduğu 

SERViCE MARITIM . 

ROUMAIN 

BUGAREST rabasını bulmak üzere bazı Rayh'a katılmasını sessiz, sa- vardır. h kk 
taharriyat ve teşebbüsatta bu- a ında söylediği söz doğru 

dasız. karşılıyacaktır. Evvela Alman hükumetinin · d k' "k k k "DUROSTOR,, vapuru 9 
lunmuş ise de bir şeye mu· ıse ora a ·ı yu se omiserin 

1 Büyük harpten sonru Le his- verdigv i herhangi bir söze mevkı'ı' gu"çleş · kt• temmuza bekleniyor, KÖS· vaffak olamamıştı. şte yalnız ece ır. 
tan, Visttül havzasında kendisi güvenilemiyeceği, sonra on iki Eğ · b d l TENCE, SULINA, GALATZ bugün anın akrabası olan bir er vazıyet u eği se, 

şahisten bahseden bahsolun- için en elverişli deniz mahreci ay önce Dantzig ana kanu- Alman hükumeti, bu hareket· ve GALATZ aktarması BEL· 
olan Dantzig'in kendisı'ne ve· hu" met edı'lecegv ı· hak ) ) M'll l duğunu iştidordum. Siz, bu nuna r - ere ı et er cemiyetinin hü- GRAD, PUDAPEST, BRA· 

bir akrabalıg" ı aleniyete çıkaracak ri(mesini istemişti. Fakat müt- kındaki vaide itimad edile- cuma uğradıgv ı kanaatini izale 
t f 'kl D · h ı· '- k TISLAV A, VIY ANA ve LINZ asar ve delaili elde ettiniz e 1 

• er, antzıg a a ısi esıd- miyecği meydana çı mıştır. edebilir. Yok, böyle değilse, 

Kambremer, sevinçli 
tavurla dediki: 

- Öyle ise, buraya müra
caatımda aldanmamış oldum; 
matmazel, benim küçük Mar· 

tım, sizin teyze zadeniz oluyor 
demek!. 

Kambremer'in bu ifadesi 
üzerine madam Lö Kont, yü
zünü buruşturdu; bu halin 
farkına varan makasçı, mada
mın yiizüne baktı ve sonra: 

- Rica ederim madam, 
ben kızı mı, sizin akrabalar 
diye tanıtmak istemem. Sizle 
bizim, başka başka alemlere 
mensup olduğumuzu bilmez 
değilim. Binaenaleyh buraya 
gelip te sizinle sık sık görü· 

mi? denberi Alman olduğu için Sonra Mussolini'nin tecrü- M. Hitler'in sulh için çalıştığı için yük kabul eder. 

Karnbremer derhal cevap bu ilhaka razı olmamışlardı. besi, her tarafa yapıtmıştır. yolunda söylediği sözlere S. A. ROYAL HONGROISE 
verdi: · Bunun üzerine bir muvazaa Byna karşı milletler cemiyeti inananların u"mı'tlerı· adam 

ld D İ DE NAVIGATION DANU· - Demin sölcylediğim yapı ı. antz g'in dış siyasası ya vaziyeti kuvvetlendirmeli, akıllı kırılacaktır. 
silselenameden başka elde ile gümrük işleri Lehistan'a yahut büsbütün tahtından inip ---- BIENNE MARlTIM 
edilmiş bir delil yoktur. Fa- verildi. iç idaresi için Millet- çekilmelidir. Bir şehri iki beledi. BUDAPEST 

kat bu silsile namede doğuş· ler Cemiyetinin garantisi altın- Deyli Telegraf gazetesi de ye reisi idare edecek " SZEGED .. motörü 13 
lann, izdivaçların vukuu ve da demokratik bir hükumet diyor ki: temmuza doğru bekleniyor, 
mahalli beyan edilmekte ol- ........ ~._. lrlanda'da Sligo şehrinde BELGRAD , NOVlSAD , 

duğundan, • viladetnanı'!lerin. Bayan K u·. rı·, n 1• n hay atı belediye seçimi yapılıyor. iki 
izdivaç verakalarının aydınlan- namzetten ikisi de 2303 er BUDAPEST' BRATISLAV A. 
ması kolaydır. f • ı 1 ' rey alıyorlar. Seçim tekrar VIY ANA ve LINZ için yük 

- O halde bizi, sizin ço· 1 me a 1 n ıyor • olunuyor: Reyi verenler söz- 1 kabul edecektiı. 
cuğunuza rapteden ciheti )erinden dgnmüyor, gene iki "Vapurların isimleri, gelme 

tanımaktan katiyen mahcup Bu filmin senaryosunu Matma- namzedin ikisi de ayni reyi tarihleri ve navlun tarifeleri 
olmıyacağımı teminen beyan almışlardır. hakkında bir taahhüde giri· 

edebilirim müsyii. zel Küri hazırlamaktadır o zaman bir ç.arc buluyor· şilmez ... 
Matmazel Terez, Kambre· Iar: Birinci Kordon, telefoon 

şeıncm. mer'i müteessir edecek bir Birçok büyük adamların evleniyor. Senenin altı ayında birisi, No. 2007 - 2008 
Bundan başka. sizden hi- nazar şefkatle kendisine baka- hayatları , roman şeklinde ya- Küri karı koca, ikisi bera· d 

1 maye ve m a t . t' zılmıştır. Son senelerde de bu b d k . . .. . d iğer a tı ayında da ötekisi ridir: Çünkü her iki belediye u vene ıs ıyecc- rak dedi ki: er, ra yo a tıvıte uzerın e 
gı~ 'mden de korkmayınız. Ce- h ti · k k ı b l l B beiediye reisliği edecekler. reisi de biribirile rekabet için - Müsyü, kızınızı getirip aya arı sınemaya çe me araştırma.ara aş ıyor ar. u 
nahı hakka şükürler olsun, bizle görüştüreceksiniz al hevesi başladı. Fakat, yakında sahadaki keşifler her ikisinin Bu iş.te kazanan Sligo şeh- son ·derece iyi çalışacaklard!!;..-
ben boğazı mı kurtamaktayım. Madam Lö Kont, biraz dü- yapılacak bir film bu sahada de isimlerini bütün dünyaya lzmir Emrazı sarive hasta-
Kimseye ihtiyacım yoktur. şündükten sonra: nadir bir nümune teşkil ede- yayıyor. 'J 

Madam Lö Kont, bu sözler- - Bu kızcağızın-dedi-anne· cek: Bugün Küri ailesinin ana hanesi başhekimlig., inden: 
den müteessir olmuş gibi idi. sinden miras gibi birşey Radyum kaşifi Baya Küri'nin ve babası ölmüş bulunuyor. 
Kızın yüzüne baktıktan sonra isabet edeceğine aklım ermi- hayatı filme alınıyor. Fakat çocukları bu ismi ya· 
dedi ki: yor. Demin de söylemiştim al Yapılacak film için en başta şatmaktadırlar. Bayan Küri'nin 

- Öyle ise, benden ne is- Osilvan familyası gayet fa. Bayan Küri'nin küçük kızı büyük kızı kocaşı Joliot ile 
tediğinizi lütfen izah edinizde kirdi. gelmektedir. Matmazel Küri birlikte, radyo aktivite üze-
meraktan kvrtulayım. ( Arkası var ) film için senaryo hazırlıyor. rindeki tetkiklere devam edi-

Makasçı hemen cevap verdi: • Fakat bu senaryoda annesinin yor. Son Fransız kabinesinde 

- Sizden hiçbir şey ist-;- A ı ı· R 1 za hayatının, hiçbir cihetini boz· de yer alan alim kadın yeni 
mem madam. Kızım küçük madan, aynen tesbit etmeğe keşişlerde bulunmuştur. 
Mart'ın, Osilvan tarafından bir çalıştığını söylemektedir. Bayan Küri'nin küçük kızı 
mirasn nail olması ve o halde MÜcellithaneSİ Bayan Küri aslen Polonya· matmazel Eve Küri de fenden 
Matmazel Tercz'in de bittabi lıdır. · ziyade san'atla meşguldür. iyi 
bu mirasta hissesi olacagv ı S ' r Marie Sklodovska adını ta· bir piyanisttir. Şiir yazar, ede· ür at, zara,-et 
muhtemel bulunduğu cihetle şıyan bir genç kızken üniver· bi eserleri vardır. 
sizden bazı maiumat edinmek Ve ehveniyet sitenin fen fakültesini muvaf· Onun için, bayan Küri üze· 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı fakiyetle bitiriyor. ilmi araş- rindeki filmin senaryosunu ha-istiyorum. 
Miras meselesi, şimdilık ha

yalden başka birşey değildir . • Numara : 34 tırmalara gırıyor. Nihayet zırlamak vazifesi de ona ve-
Fransa'ya gelerek M. Küri ile rilmiştir. 

Hastahanenin 1936 mali sensine aid 10 aylık ihtiya· 

cından aşağıda cins ve miktar ve tahmini fiatları ve muvakkat 
teminatları yazılı etler ile semi kok kömürü ihtiyaçları 20 gün 
müddetle açık Eksiltmeye konmuştur. Talipliler şartnamelel'i 
hergün hastahane başh,.kimliğinden alıp okuyabilirler. Eksiltme 
30 Temmuz 936 Perşembe günü saat 10 da Tepecikte Emrazı sıJ' 
riye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat teminatlarını nakit 
veya kıymetli evrak olarak vereceklerın eksiltme gününe kadar 
vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 
Muvakkat Tahmin edilen 
Teminat Fi atı Miktarı 
L. K. Lira Kilo Cim;i 
76 12 1015 35000 Semi kok kömürü 
78 75 1050 3000 Koyun eti 
39 38 525 1500 Kuzu .. 
22 50 300 1500 Dana 
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Güç bir muamma •) Olivier ve şü- Fratelli Sper-
__ .._ _________ ı rekisı Limited co Vapur Acen-
- Anneciğim; ben bu M. caket giyiyordu, Tabii sinema- t t 

Sarki tanırım. Hastahan~de larda olduğu gibi. Eğer M. Vapur acen aSI aSI 
zatülcenpten yatarken bana Sarki'den utanmamış olsaydım Cendeli Han Birinci kor- ROYAL NEERLANDAIS 
ne güzel hediyeler getir- her halde çok iştahlı yiyecek- don. Tel. 2443 KUMPANYASI 
rnişti.. tim. M. Sarki hep bana bakı- Not: Vurut tarihleri ve va- "VULGANUS,, vapuru 13 

- Evet M. Sarki... Bnana 
getirdiğiniz o büyük Yafa 
~~akallarını, kremalı tatlıları 

la unutmadım. Şüphesiz, 
ben onlar kadar güzel porta· 
kal yememiştim. Hele son 
getirdiğiniz fenni oyuncaklar .. 
Bunları bütün çoçuklar hep 
kıskandılar. Hatta yanımdaki 
Çocuk öksüz idi. Sizi babam 
sanırdı. Bilseniz ben bu zan 
altında ne kadar sıkılırdım. -

- Bana baba, olmak? Fa
icat sizde anlıyorsunuzki bun
dan daha gülünç bir şey ola· 
~az... Benim bildiğime göre 
b ır çocuğun sade bir babası 
ulunur. Benim ki de gökler

d.cdir. Öyle değil mi? Anne· 
cıx.: 
&ıtn .. -

d -. Sizinle beraber gezeceğim 

yor ve sanırım ki hallerimden purların isimleri üzerine deği- temmuzdan 18 temmuza kadar 
memnun kalmıyordu. şikliklerden mesuliyet kabul limanımızda olup ANVERS, 

"Yemekten sonra, beni yu· edilmez. AMSTERDAM , ROTTER-
muşak bir karyolanın bulun· THE ELLERMAN LINES L TD. DAM, HAMBURG limanları 
duğu bir odaya götürdüler. " GRODNO .. vapuru 25 için yük alacaktır. 
Ben heman yattım ve uyudum. haziranda beklenmekte olup "CERES,. vapuru 27 teın-
Çünkü bilmem neden çok LONDRA, HUL için yük muzda gelip 1 ağustosta 
yorgundum! alacaktır. ANVERS , ROTTERDAM , 

" M. Sarki beni iki gün "MARDINIAN .. vapuru 27 AMSTERDAM ve HAMBURG 
serbest bıraktı . Ben güzel ve haziranda beklenmekte olup limanları için yük alacaktır. 
çiçekli bahçede koştum, ha· LIVERPOOL ve GLASGOW SVENSKA ORIENT LINIEN 

"GOTLAND.. motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN-

vuzlarda ki balıklarla oynadım, 

anneciğim, o kadar eğlendim 

ki, adeta seni bile unutuyor
dum. 
. "Fakat bir sabah, Jozef be-

ni müsyünün yazıhanesine gö· 
türdü. 

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 

DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND .. ~motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tah]iyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNJA, OSLO, GOTE-

.. • 
' 

BAŞDURAK 

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

çeşitleri satar. .. • 
~... ~. :-:· ..... -- :.. • • • ... 4 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 
. Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'd~ Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değinnen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapol bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip nıensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

eğıl mi? Parlak otonuza bi· 
~eceğim, sonra... Etrafı daha 
{.! !örmekliğim için beni şo-

Ben şimdiye kadar buraya 

hiç girmemiştim. M. Sarki 
büyük ve süslü bir masa ba
şında oturmakta ve hemen 
yanındaki koltukta tanımadı
ğım birisi var idi. M. Sarki 
bana: 

"SOFIA,, vapuru 25 Hazi· 
randa HAMBURG, ve BRE
MEN' den gelip yük çıkara· 
caktır. 

BURG ve ISKHNDINAVYA -----~----~--------
lima~~~~r~E: ~~;i~~tır. ' lzmir Yün Mensucat. "' 

•• 
ROUMAIN d

0run yanına bindireceksin 
eğil mi? - .... 
-- Hiç şüphesiz.. Annem 

müsaade ederse, sizinle bera· 
ber evihize kadar ğitmek beni 
Son derecede memnun ede· 
tektir. Fakat buna da şüphe 
Yoktur ki ben orada sizinle 
Çok zaman kalamam. Mektep
te derslerim sıkıdır, ben bu 
;ene mektebi iyi bir numara i e lerkcdebilmek için çok ça· 
1trnalıyım. 

"- Jan, dedi. Anneniz sizi 
bana verdi. Terbiyenize bak· 
mak hakkı da benimdir artık. 
Sizi bundan sonra bu Müsyü 
terbiye edecek ve okutacaktır. 
Size oğlum demek fikrinde· 
yim. Fakat bunun için yeni 
hayat ve yeni terbiyeye alış
mak lazımdır. Valdeniz iyi ve 
namuslu bir kadındır; fakat 
sizi istediğim gibi yetiştireme· 

Kiralık ev 
Göztepede tramvay caddesine 

yakın ve elektrik tesisatını 
havi beş odalı kullanışlı bir 
ev kiralıktır. Tutmak istiyen
ler gazetemiz idare memuru 
Hüsameddine müracaatları. 

"ALBA-JULYA .. vapuru 30 Tu·· rk A şı·rketı·nı·n 
temmuzda gelip 1 ağustosta • 

PiRE, MALTA, MARSILYA Jlalkapınar kumaş fabrikası 
ve BARSELONE hareket 

-
k - Demek ki hemen hare· 
det edeceğiz.. Otonuz ne ka
ar güzeldir, bilseniz.. Buna 

sekiz silindirli derler değil mi? 
• 

* * - • ~ anneciğim, aç.. Benim 

miştir. 

edecektir. 
Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değişikliklerden 
dığım halde bu hayata taham- acente mesuliyet kabul etmez. 
mül ettim. Fakat eski Jan Daha fazla tafsilat a]mak için 
değildim artık.. Evvelce hçr ikinci Kordonda Tahmil ve 
vakit şarkı söyler şimdi öğret- Tahliye.binası arkasında FRA-
men gibi somurtgan ve sükuti TELLi SPERCO acentasına 
olmuştu. müracaat edilmesi rica olunur. 

Ben öyle sanıyorum ki 12 Telefon: 2004/2005/2663 
yaşında olduğum halde sana • 1 
ekmek parasına yardım etme- Doktor 
bancı yerlere attın, belki de il.il 

Tarafından mevsim dolayısile yeni 
çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HALI T. A. Ş. 

0~1un J . Ah anneciğim, se
kı tekrar gördüğüm için ne 
adar bahtiyarım bilsen .. - . . . 

.. Bu sözlere cevap vereme· 
dim, fakat sebebini bilmedi
ğim halde içimden gelen bir 
teessürle ağlamağa başladım. 
Bunun üzerine beni terbiyeye 
memur olan sahipsiz adam, 
beni kollarımdan tuttu, ve pek 
de nazikane olmıyan bir halde 
beni dışarı çıkardı. Ah anne
ciğim ... Bugünden sonra hayat 
bana bir cehennem oldu. Her 
sabah 6 da kalkıyor, soğuk 
su ile banyomu alıyorum, 

bundan sonra yanm saat lsveç 

diğim için beni böylece ya· AJi Ag~ L 1 
s~ttı~ .. ~akat öğretmen bana 1 ÇoculC Hastalıkları 
bırgun hır tokat atınca ben de 1 mütehassısı 1 Mimar Kemalettin 
dayanaına~~m. Mürekkep hok- ikinci Beyler Sokağı No. 68 ~KANDEMİR O [ 
kasını herıfın kafasına fırlattım T l f · 

3452 
ğ U 

O h'dd ti .. . e e on .ı 
ı e c uzerıme saldırdı. • -ı•••••••••----------••• 

caddesinde F AHRı 

b~ Doğru, böyle vakitsiz ve jimnastiği yapıyorum. 8 de 
ik~ h.1.rsız. ?ibi geldim; fakat Fransızca, hesap, tarih .. Ders· 

gun ıkı gece bilmediğim ler tıpkı mektepte olduğu 
~o Hardan geceleri sokaklarda gibi.. Fakat buradaki fark, 
Yatarak buraya gelebilmedim. öğretmenin önünde tek çocuk - · · · olmasıdır. Bazı dalsam, bah· 

- Başımdan geçenleri mi çedeki kuşlara baksam, öğret-
~tuyorsun? Dinle anneciğim. menin elindeki cetvel parmak-
b~kat kamım çok açtır, bana !arımın üstüne pat diye iner 
ıraz ekmek ver. Hasılı yiye· ve canımı acıtırdı. 

Ctk b' 
lcb· ırşey verde kendime ge· "Öğle vakti artık herşey 

deyim. bitti sanıyorsun, değil mi an-
~ "Dinle bak anneciğin. Müs- neciğim?. Yemek de öğretmen 
tiİt sarki ile yola çıktım. Çok benimle beraber bulunur, bir 
~ ~l olan otomobili, hiçbir ömür törpüsü ki: 
d rultü etmeden uzun yollar- " - Jan öyle oturma.. Ça-
h an adeta kayarak geçti, ni· tal öylemi tutulur? Diyerek 
~~et, sinepıalarda gördüğü- yediğimi zehir eder durur! ,, 

Ben de bacaklarımın bütün 
kuvvetile kaçtım; bahçe dıva· 
rından atladım, gözümün gör: 
düğü tarafa doğru koşmağa 
başladım .. 
Anneciğim, tam iki gün, iki 

gece aç ve susuz koştum; ni
hayet bu harap ve küçük ev· 
ciğimizi görünce sevincimden 
ağlamağa başladım • 

Anneciğim, sevgili anne .. 
Ben her gün çalışır, sana 
e,lcmek parasına yardım ede· 
rim: Fakat rica ederim; beni 
yanından . ayırma.. Yabancı 
yerlere verme artık.. icap 
ederse gazete satar, sana yi· 
yecek parası getiririm. 

:uı gibi sivri bir kuleli bir Sekiz gün içinde bu hayat-
i ~to Önünde durduk. Şatonun tan bıktım senden de me.'(tup - M. Sarkinin üzerimde 
~Çıni hiç sorma. Senin de bu gelmeyince, M. Sarkiden seni hakkı mı var? Neden? Nasıl? 
iltoyu .. . k . d' y gormenı ço ıster ım. sordum? Sıkıldığımı söyledim. · · · · 

\ ('rn_ek salonunda bir şömine M S k' - Ne.. M. Sarki benim ilk . ar ı: 

t\ t 
1 .İ~inde yirmi çocuk oy- "- Oğlum, bütün bunlar asıl babam mı? O halde an· 

8·1)•bılır. Duvarlan birçok re-. senin iyiliğin içindir. flel ide neciğim, senin burada, bu 
~llıler. Yerlerdeki halıları hiç bundan dolayı bana çok min- harap yerde, işin ne? Neden 
r, trn.a. Ben iri çivili kundu- nettar kalacaksın .. ., Dedi. Öğ· ağlıyorsun ya? Yoksa .. Sana 
ı .. llılarla bu halılann içine retmen de yanımda dim·dik, bir fenalık mı ettim? Ah.. .,. 
0

~iilüyorum sandım. sanki mermerden bir heykel· Ah.. Bunlar tıpk1 riyaziye ~ '-.,..· ti/ n n 1i u , 
~ftc bu büyiik salonda M. miş gibi duruyordu. Ah.. Bü· imtihanında sorulmuş bir mu- • ~ // U'\. llJ ~ 
di~. i i.lc beraber yemek ye· yüdüğüm zaman bu heriften amma gibi anlaşılmaz içinden J')~/ . 
dl!,' Bııe. Jozef .hizmet ediyor- intkamımı alacağım.. çıkılmaz muammalar.. Güç w [ , • e 1 
t~k~u hızmetç1 kısa ve da· işte anneciğim tam bir ay muammalar.. • . ~~. .&ırCJOI~ .DAr- vA~ı J 
"'F • Pantolon, kuyruklu bir daha senden mektup alma· Vedı Fıkret ' 

ti•• • ş h Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
Urje~ a aprahatsı.zve tansıyonlarıyüksek olanlara bile Doktorlarbunutavsiye ederler 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 15 Temmuz 

Sardanapol'un 
~~~-·~~~~-

Büyük Aşk, lCinayet ve Batıl 

eda 
baş 

itikatlar Macerası • ıA h b 1 • d - ikinci Kısım: CADILAR KULESi- 48 - -1 mu are e er yenı enı Kont Armonza, şatodan adamdı. Ailesi de güzel 45 Jik 
başka civar araziyi de müba- bir kadın ile 27 ve 25 yaşla· 

e e . k e e d e yaa etti; bundan batka şato· rında iki erkek ve 18 yaşında 

Osterme Uzere lr n~n .. hem~n yanında 12 o.dalı bir kız~an ~ürekkepti. 
buyuk hır konak daha ınşa Bu aıle 31 kannnuevvele 

nera n-çin-tank ), ( Kayn-tonk ) kuv-
vetler·ne taarruza başladı, ilerliyor 

Nankin 15 (Radyo)- Hükumet Koanks ve Konlon askeri kumandanı general Sen Çin Tank'ı az/eylemiştir. 
Kanton'dan alınan son haberlere göre, general, Kanton hükumeti tarafından vazifesinde ipka edilmiştir. 
General, aldığı emir üzerine Kayn Ton kuvv~tlerine taarruz etmiştir. Taarruz, muvaffakiyetle ilerlemekte ve 

Sen Çin Tank orduları, 1 Nankine doğru ilerlemektedir. 
Alakadar nıahafil, Çin'de dahili muharebelerin yeniden baş gösterdiğini bildiriyorlar. ..••.. ~ .. ~----

1 - 1 
as 

anya arasın-ızecri tedbirlergece yarı-1 
eri it ifak ! sından sonra kaldırılıyor ----·- . -

o giden iman zabitleri lngiltere ile Akdeniz devletleri arasında 
teati olunan karşılıklı yardım temina

tı da munkazi olacaktır 
ere e ele e başlandı' • 

ı e •• z 
Paris, 

gazetesi 
ediyor: 

14 ( A.A ) - Ôvr 
Romadan istihbar 

Bir müddet evvel Romaya 
gelmiş olan Alman Askeri 
heyeti bazı teknik mes' eleler 
hakkında bir itilaf vücude 

Laval'in Roma' da imzalamış 
olduğu Roma itilafnamelerin· 
den pekaz sonra ganeral 

Gamelinin Fransa namına 

ltalya erkanıharbiyesile aktet· 
miş olduğu itilaflara tekabül 
edebilecek itilafları tetkik et· 

getirilmesi için müzakerelerde mek arzusundadır. 
bulunacak ve erkanıharbiyeler ltalya'nın, Almanya ile de 
arasındaki mukavelenameler Fransız'larla akdetmiş olduğu 
kakkında görüşecektir. itilafnanıelcre mümasil itilafna-

Yarı resmi bir membadan meler aktedeceği zannolun-
öğrenildiğine göre, ftalya M. maktadır. 

~~----.... ·~···------~~~-
1 g· · filosu Metaksas 

• • Jtal İtalya'ya gitmi-
.&ı.:ıc..A•ın ce -

Us da 
yecek 

çe İfecek 
Roma 15 ( A.A ) - Yarı 

resmi mahfellere göre, lngiliz 
Anavatan filosunun Akdeniz· 
den çekilmesinin tabii bir ne· 
ticesi olarak Libya'daki İtal
yan askerleri de geri alına· 

caktır. 

Atina, 14 ( A.A) - Ana-

dolu ajansının hususi muhabiri 

bildiriyor: 

Elefteros Antrcpos gazetesi, 

başbakan M. Metaksas'ın ltal

ya'ya bir seyahat yapacağıhi 

yazmıştır. Başbakan bu haberi 
kati olarak tekzib etmic:-tir. --·······--

0 i~ akya Gökten 
B b k 1T· Diri balık yağdı! 
aş Q anı V ı• Meksiko, 15 (Radyo ) -

yana ya geldi 
Viyana, 15 (Radyo) - Çe

koslovakya başbakanı Milnn 

Hodza, bugün buraya gel· 

ı. iştir. Bu ani seyahate büyiik 
ehemmiyet atfedilmektedir. . - --

ati i 
İngiliz karısı .idam 

edildi 
Londra, 15 ( Radyo ) -

Hasta olan kocasını zehirle· 

ıııekten suçlu Mister (Şarl 

Briyn), idama mahkum olmuş 
ve bugün kurşuna dizilmiştir. 
Dokuz sene içinde kocalarını 
öldüren kadınların beşincisi bu 
kadındır. 

a ya 
Hükumeti yeniden 

100 kisi tevkif etti 
~ 

Madrid 15 (Radyo)- Sivil 
memurlar tarafından öldürülen 
Kı alcılar Lideri Kalo Setollo· 
nun ailesine lspanya'nın her 
tarafından taziyet telgrafları 
gelı) O"'. 

Hükumet, yeniden yüz kişi 

Papanasenke havalisindc şid-

detli bir yağmurla beraber 

diri balıklar yağmıştır. • 
- ··,.--~-

Baldvin 
Talebe kongresini 

actı 
Londra 15 (Radyo)- Baş· 

bakan M. Baldvin, Kembriç 

Üniversitesi fahri reisi sıfatile 
bugün talebe kongresini açmış 

ve bir söylev vermişlir. 

!çekoSiOvak 
Gazetecisi Alman

ya' dan koğuldu 
Berlin 1.5 (Radyo)- Prağ

da çıkan Prager Pres gazete
sinin bura muhabiri, propa
ganda nezaretinin emrile Al
man topraklarından çıkarıl
mıştır. 

Almanlar, iki sene içinde 15 
ecnebi gazete muhabiri hudut 
haricine çıkarmış bulunuyorlar. 

tevkif etmiştir. Bunların, katil· 
lerle münasebettar oldukları 
zannediliyor . 

Londra 14 (A.A)- italyaya teati olunan karşılıklı yardım 
karşı konulmuş olan zecri ted· teminatı da munkazi ola:aktır. 
birler, Çarşamba (bugün) gece Kahire 14 ( A.A)- Hükumet 
yarısından itibaren kaldırıla· zecri tedbirlerin yarından iti-
caktır. baren kaldırılması hakkındaki 

Ayni zamanda bir tecavüz 
ihtimaline karşı lngiltere ile 
Akdeniz devletleri arasında 

kararnameyi neşretmiştir. 

Hartumda da bu suretle bir 
emirname neşredilmiştir . 

--~~------·---·•1•~ ... --~~-~-
Bir ev ve bir fabrikada 

yangın çı~tı ·-·--Pirina fabrikasındaki yangının dikkatsiz
likten ileri geldiği anlaşılıyor 

Dün Halkapınar' da Türk dürmüşlerdir. Bir taraftan da 

limitet şirketine aid (izmir su sıkmışlardır. 
pirina sanayi fabrikası) nda 
yangın çıkmıştır. Yangın fab
rikanın imalathane kısmınaa 
ve seksener santim aralıkla 

mevzu, çok kuvvetli bir iştial 

maddesi olan kibriti karbon 

gazını ihtiva eden altışar ton· 

luk kazanlardan birinden çık-
mıştır. 

Yangın çıkan kazanın üst 

kapağındaki salmastranın iyi 

kapatılmamasından ve kibrit 

karbonların hava ile temasın

dan çıkmıştır. Müthiş bir in-

filak olmuş, tahminen 3,5 ton 

gaz yanmıştır. Derhal yetişen 

itfaiye, başlarında itfaiye mü

dürü lbrahim olduğu halde 

fevkalade bir gayretle çalışa· 

rak ve infilak tehdidine rağ-
' men kazanların arasına soku-

larak Üzerlerine çuval atmak 

suretile gazla hava temasına 

mani olmuşlar, yangını sön-

M. Titülesko isti-
fa etmedi 

( Başlaraf ı 1 inci sahifede) 
tilafı kaldırılmıştır. Çünkü ha· 

rici ve menfi bir propaganda· 
nın Romanya iç siyasetinde 
rol oynamak istediği anla
şılmıştır. 

M. Titülesko yarın Montrö· 
ye gidiyor. 

Avusturya - Almanya anlaş
ması hakkında Romanya ma
hafili diyorki: 

- Bu anlaşma, şüphesiz ki 
siyasi bazı akisler yapacaktır. 
Fakat bunun tetkiki Fransa 
ile küçük itilaf ve Balkan an· 
tantınn aiddir. Müşten::ken bu· 
nu yapmalıdırlar. 

Yangın ınünasebetile beş 

ton kadar Pirina ve bir mik· 
tar Pirina yağı ziyaa uğı a:nış-

tır. Fabrika ve müştemilatı 

ittihadı milli sigorta şirketine 

25,000 liraya sigortalı idi. Yan

gına dikkatsizlik neticesi sebe

biyet verildiği tahmin ediliyor. 

Eğer gaz kazanının ağzı sal

mastra ile güzelce kapatılsa 

idi yangın çıkmıyacaktı. 

* • .ı,ı 

Bu yangından bir saat son· 

ra Salhane tramvay caddesinde 

iskele sokağında Moreno'ya 
ait 44 numaralı evin üçüncü 

katından, yatak odasından yan

gın çıkmış, bir yatak ve yor· 
gan yandığı halde söndürül
müştür. Yangının sebebi, ya
tak odasında bırakılan yanık 
bir sigaradır. Ev Unyon sigor
ta şirketine sigortalı idi. Yan
gına, ihmal yüzünden sebebi
yet verildiği anlaşılmıştır. Tah
kikata devam ediliyor. 
..~--~~--~--~--~~ 

lzmir sicilli tica-
ret memurluğun
dan: 

(M. Kemal Şeninci) ticaret 
unvanile izmirde ikiçeşmelik 
caddesinde 246-250 numara
larda manifatura ve tuhafiye 
ticaretini yapan . M. Kemal 
Şenincinin işbu ticaret unvanı 

ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 17 55 numarasına 
kayt ve tescil edildiği ilan 

olunur. 2172 
lzmir sicilli ticaret memur· 
luğu resmi mühürü ve F. 

Tenik imzaı 

ettirdi. kadar yalnızca şato ve mali· 

Bu işler hep İtalyan, Milan- kaneyi, muhafaıa ettiler, bu 
dan getirtilmiş mimar ve amele ~üddet içinde kendilerindeP 
vasıtasile yaptırıldı; civar hal- t h'b" h kk d k .. · "1• . . . . şa o sa ı ı a ın a uçu,. 
kından hiçbır kımse, bu ıkı 

bir malumat almak mümkün 
binanın dahili teşkilatının en 

olamadı. küçük bir kısmını bile öğre-
nemediler. 

Bu işler ancak 1915 senesi 
eylülünde bitti ve Kont Ar· 
manza, bütün, inşaatı kendisi 
idare etmiş, inşaat başından 
bir gün bile ayrılmamıştı. 

En son olarak bu asırlardan 
beri bir yığın taştan ibaret 
olan malikanenin bazi yerler· 
de beş metreye kadar yükse· 
len duvarla ihatası işi yapıldı. 

Bu muazzam bina'ara ve 
malikaneye ancak büyük fa· 
kat tek kapıdan girilebilirdi. 
"Seddi Çini,, andıran duva
rın herhangi bir tarafında 
küçük bir delik bile yoktu. 
Şato, kurunu vüstai mahiye· 

tine ve her tarafının kapalı ol· 
masına rağmen elektrikle ten
vir ve teshin ediliyordu. Elek· 
trik için civardaki elektrik san 
trallarından istifade edilmemiş
tir. Maamafih Kont Asmanza 
nın elektrik ve hararet istih
sali için büsbütün yeni ve gö
rülmemiş bir metod kullandığı 
söyleniyordu . 
Şatonun inşaatı bittikten son

ra ardı arkası kesilmez bir sürü 
kamyon pek çok eşya getirdi. 
Bu eşyanın bir kısmı, sağlam 
sandığınız da getirildiler ve ne 
biçim eşya olduğunu gene hiç 
bir kimse anlıyamadı . 

1925 ·aenesi eylülün 28 inci 
günü, otobüsler şatonun mü
hindis ve işçilerini alıp gö
türdüler. Civar halktan hiçbir 
kimse bunlardan hiç birisile 
bir kelimecik olsun görüşmeğe 
muvaffak olamamıştır. 

işin en garip nokktası şu 
olmuştu. Kont Armonza, 
amelenin son partisi giyindikten 
sonra, bütün hesapları tesviye 
etmiş, yanında sade bir tek 
valiz olduğu halde şatoyu 

terketmişti. 

Şato, bir bekçi ile ailesinin 
nezaret ve muhafazasına bıra
kılmıştı. Bu adam elli yaşla

rında Fransız mı, Katalonya'lı 
veya Korsika'lı mı belli olmı
yan somurtkan, görüşmez bir 

• 

Kont Armonza, azimettefl 

evvel köyün belediye daire· 

sini uğramış ve büyükçe bir 
para yardımı yapmış ve bı.ı 

yardım devam edeceğini dt> 
bildirmişti. Bu yardımın şeki 1ı 
ve miktarı, kuvvetin fazla 
olduğunu gösterecek derecede 
idi. 

Bu ar aiık, köyün senelerden 

beri doktorluğunu yapan ihtİ' 
yar doktor ölmüş yerine genÇ 
bir doktor tayin edilmişti. Bt1 
genç doktor; ayni zamanda şs 
tonun doktoru olduğu ve yük
sek maaşı bulunduğu için be· 
lediyedenS maaş almıyacağın1 

da bildirdi . 
Buna rağmen, şatonun esrarı 

bir türlü anlaşılamadı. Bunun 
üzerine bin türlü tı.:1min ve 
rivayetler kurulmağa h· ~ladı. 

( Arkası var ) 
- -- .•. 
Fransız'lar 

14 Temmuz'u kut~ 
luladılar 

Paris, 15 ( Radyo ) - 14 
Temmuz Cumhuriyet bayramı, 
dün büyük tezahüratla kutlu· 
lanmıştır. Reisicumhur M. 
Lebrun, refakatinde Mareşal 
Peten olduğu halde orduyu 
teftiş etmiş · ve birçok zabitanı 
nişanlarla taltif eylemiştir. 

Paris şehri, dün gece sa· 
baha kadar elektirik ziyala· 
rile tenvir edilmiş, yüzbinlercc 
halk, (Yaş asın Fransa) diye 
bağırarak şenliklere ve fener 
alaylarına iştirak eylemiştir. 

---~--~----~~------
Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 
Park ve hastahane arasındll 

Damlacık cadde-sinde 34 ve 
70/1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır· 
Taliplerin öğleden sonra Ko· 
nak yanında Cemal Sadullah 
otelinde Bay Şevket' e mu· 
racaatları. 

lzmir vakıflar direktörlü-
ğünden: 

Seneliği 
L. K. Vakfı Mevkii Nevi N. 
72 Esnaf şyhi Arap furun ev 62 
48 H. Muhteremeyn Kantarcılar dükkan 35/37 

100 Emine belkıs Karantina ev 10 
84 Ümmü gülsüm Halim ağa dükkan 54/2 

120 Hisar Hisar meydanı ,, 32 
72 Piyale oğlu Cedit ev 182 
36 Niğbolu Emir ahmet ,, 21 
54 Selatin oğlu Selatin oğlu ,, 97 
60 Cezayirli balil Kestelli çıkmazı ., 115 
36 S. Süleyman Şadırvan altı dükkan 2/18 

120 Eşref paşa Eşrefpaşa ,, 623 
150 Toraman Kefeli ev 3 
36 Karataş Çancılar arsa 38/40 
18 Aziziye :<mm ev 22 . 
Yukarıda yazılı akarala ~ık artırma ve uzaltma müddetler'. 

içinde istekli çılCmaaığıôôan pazarlığa bırakılmıştır. lsteklı 
olanların evkaf müdürlüğünde toplanan komisyona müracaat· 
ları ilan olunur. 2167 
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