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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazete·.ı!p 

Boğazlardan 
Gerek harp ve gerekse 

sulh zamanlarınde ne yol
cu ve nede harp tayyaresi 
geçebilecektir. 

---------------------------------~-------------------~------------~~--------------~----------~-----· Telefon: 2776 - Cuma - 17 Temmuz 1936 Fiati (100) Para -- Yıl : 3 - No : 750 
----------~------------~ 

Suili.asdçı Esli.i Bir Gazeteci lınis . \ ., 
................................................. ..ı~-.ı--mliillm ... 

lngiltere kralı 8 inci Edvar 
da suikasd teşebbüsü 

Suikastcı, kralı öldürmek için değil, protesto 
nıaksadile tabancasını uzattığını söylüyor! 

Habeş Çin tamamen ikiye 
ayrılmış bulunuyor 

Çete~eri Hara- Kanton -hükii~;ti, Nankin ile 
ra hır h1askın ola:n hudutlclrını tahkim ediyer 

yaptı ar 

Londra, 17 ( Radyo ) -
Kral g inci Edvard'a karşı 
Yapılmak istenen suikasd hak· 
kında gelen son malumat 
şudur: 

Krala tabanca çeken ada
n11n ismi, Jori Andre Mak 
Maon'dur. Bu adam, bir müd
det gazetecilik yapmıştır. Ver-

diği ifadede, Kra~a kurşun 

atmak için değil, protesto 
İçin tabancasında dört kurşunu 

bulundurmuştur. Halbuki taban
cada beş kurşun bulunması 
lazım idi. Bu vaziyet, kurşun
lardan birinin atıldığını gös
termektedir. 

Maaınafih, tahkikat devam' 
etmektedir. Kral, hadiseyij 

--

nıüteak;p bir kaç saniye ka- Kral 8 inci Edvard 
dar durmuş ve yoluna devam Londra halkma bildirmiştir. 

ederek Bukingam sarayına git- Bu tebliğden sonra gazetelere 
nıiştlr. • başka malUmat verilmemiştir. 

Kralın bindiği arabayı çe- Mütecasirin Hollanda'lı ol-
ken atlardan birinin yaralan- duğu söyleniyorsa da doğru 
dığı söyleniyorsa da doğru değildir. üı.bıtanın resmi teb-
değildir. liği, suikasd müteşebbüsün, 

Alakadarlar, Londra umu- lngiliz tebaasından olduğunu 
ıni efkarının, şiddetli bir te- bildirmektedir. 
t ssür içinde bulunduğunu ve Londra, t 7 ( Radyo ) -
son derece sevilmiş olan kral Kral 8 inci Edvard'a yapılmak 
8 inci Edvard' a yapılmak is- istenilen suikasd, avam kama-
tenilen suikasti nefretle karşı- rasında derin bir teessür 
ladığını beyan ediyorlar. husule getirmiştir. Krala son 

Londra zabıtası, suikastçi- derece merbut olan amele 
nin oturduğu evde araştırma- partisi lideri Atley bir takrir 
lar yapmış ve tahkikatını tev- vererek hadise hakkında iza-
si eaerek şüpheli bazı kimse- hat istemiştir. Bunun üzerine 
leri nezaret altına almıştır. dahiliye nazırı Sir Con Say-

Londra polis müdüriyeti, mon, kürsüye gelerek uzun 

söylemiştir. 
Avam kamarası azası, ha

disenin akim kalmasından 
dolayı memnuniyetini göster
miştir. 

Bütün devletlerin Londra 
sefirleri, Bukingam saı ayına 

giderek, hususi deftere isim
lerini kaydettirmişlerdir. 

Fransa'nın bura sefiri M. 
Koryen, Bukingam sarayına 

gelerek saray lordunu ziyaret 
etmiş ve Fransa reisicumhuru 
M. Lebrun'un, suikasdin akim 
kalmasından memnuniyetlerini 
bildiren telgrafı vermiştir. Dün
yanın her tarafından bu türlü 
telgraflar yağmaktadır. 

Suikasdçı, hapishanede he
yecan içinde nulunmakta ve 
kralı öldürmek istemediğini 
söylemektedir. 

---··--~ 

Graçyani'nin öldü. 
rüldüğü doğru değil. 

Adis-Ababa'nın zaptı da 
yalandır 

· lstanbnl, 17 ( Hususi ) -
Habeş çeteleri Adis·Ababa
Cibuti hattı üzerinde, Harar 
ve bu civarda mütemadiyen 
baskınlar yapmakta ve ltal
yan'ları müşkül vaziyete dü-

şürmektedir. Demiryoluna ya
pılan bir taarruzda, bir ltal
yan garnizonu efradı tama· 
mile kılıçtan geçirilmiştir. Bu 

meyanda Mareşal Graçyani'nin 
de öldürüldüğü haberleri gel
miştir. Bu haberleri verenler, 
o civardaki Fransız ve İngiliz 
gazete muhabirleridir. Hatta, 
ltalyan'ların çetelere karşı mü
( Devamı 4 üncü sahi/ ede) ---...... ·~ .... ~--------

ıLaval, kadınlann siyasal hak-
larını müdafaa edecek miş 

tahkikat hakkında resmi bir 1 izahatta bulunmuş ve suikasd 
tebliğ neşretmiş ve hadiseyi teşebbüsçüsünün yakalandığını M. Lava[, kadınlar arasında 

------•.-....-. -+•.-.-------- Paris 17 (Radyo) - Sabık başbakanlardan M. Lava!' in Japon donanması ma• kadınların siyasal hakları için Fransız parlamentosunda bir 
mücadele açmağa karar verdiği söyleniyor. 

nevralar!i çıkıyor. F-r-an_s_a __ ·------R-u-sy-a 
iki Fransız harp gemisi, bu ma- Dahili istikraz Deniz. kuvvetlerine 
nevralara iştirik edecektir. peşinde büyük ehemmiyet 

. i'. 
~ 

Japon bah,.iyelileri 
ınJ?kyo, 17 (Radyo) - (La- olan Japon deniz manevrala-
ad ıte) ile (Amiral Şarne) rında bulunacaklardır. 
le ~ndaki Fransız harp gemi· 

tı, (Y okohama) ya vasıl Bu manevralara, bütün ja-
0lınu,Iardır. Bu geınileo, Tok- pon deniz tayyareleri de işti

rak edeceklerdir. 

Paris 17 (Radyo) - Fran· 

sız parlamentosu, bugün top

lanacak ve silah fabrikaları-

nın millileştirilmesi hakkında-

ki kanunu müzakere edecektir. 

Başbakan M. Leon Blum, 

öğleden sonra radyoda dahili 

istikraz hakkında uzun bir 

söylev verecektir. 

Madrid'de 
Kanlı bir arbede 

oldu 
Madrid, 17 (Radyo) - Fa

şistlerle komiinistler arasında 

kanlı bir müsademe olmuş ve 
3 kişi ölmüştür. Vaziyet, ye
niden karışmağa başlamışbr. 

M. Litvinof 
Moskova, 17 ( Radyo ) -

/ Dnomı 4 ilncii sahifede J 

Çin tayyarecileri 
Kanton, 17 (Radyo) - Hü- haberlere göre, Çin; ikiye 

kumet, Nankin ile olan hudut- ayrılmıştır. Kanton ile Nankin 
larında üç hat üzerinde istih- arasında yeni çarpışmalar 
kamlar yapmıştır. Son gelen bekleniyor. ----··----Suikasd davası 

eski karaMahkeme, 
rında ısrar etti. 

~------.. ~~----~-
Ali Saip, müdafaasını 

yaparken ağladı 
Ankara 16 (Hususi)- Sui

kasddan suçlu Urfa meb'usu 
Ali Saip'le arkadaşlarının mu
hakemesi, bugün Ağırceza 

mahkemesinde nakzen yeniden 

görülmeğe başlamıştır. Temyiz 
mahkemesi, eski kararı 13 nok 
tadan bozuyordu. Muhakeme 
üç celse sürdü. Maznunlardan 
Yahya, askerden kaçmak ve 
Türkiye hudutlarından dışarı 
çıkmak suçundan Divanıharpçe 
10 seneye mahkum edilmiş 
bulunuyordu . 

Müddeiumumi Baha Arıkan 
iT emyizin nakz kararına uyul
masını istiyerek ; 

Bu davayı teşrih ederek 

Ali Saip 

l "bu bir rejim davasıdır,, de
( Devamı 4 üncü sahifede) 

( --(Ulusal Birlik) e Göre-- ) 
~----------------------------------------
1 h raca tım ız ve cif tci hakları , , 

: Hükumet, ihracatı kontrol etmek istiyor. Bunun şeklini biz· 
zat tayin etmeden, ihracatçıların da mütalaasını sormuştur. 
Gazetelerde okuduğumuza göre, bazı tacirler bunu mahzurlu 
görmüşler ve bunun üzerine vaziyet ve zaruret kendilerine izah 
edilmiş.. Fikrimizce; 

1 - Pamuk balyasına taş, demir, bıçak konduktan sonra 
o memleketi idare eden hükumetin yapacağı iş. ancak kon
tröldür. 

2 - Bu konötrl, yalınız bu iyiliği vermekle de kalınıyacak, 
ayni zamanda bir nevi mahsul standardizasyonu teessüs tde· 
cektir. Pamuğun, incirin, üzümün ve sairenin çeşitleri, biribi
rine karıştırılmıyacaktır. 

3 - Alıcı piyasa, Türk ihracatının devlet kontrolü altında 
tanzim c.·dilmiş bulunduğunu görerek itimadını artıracaktır. 

4 - Biz, Devletçiyiz. Devletin, iktisadiyatı yoluna koymak 
salahiyeti, hakkı ve mecburiyeti vardır. Herkes, rast gele, mah 
sulün ve müstahsilin aleyhine hareket edemez. 

Görülüyor ki, ihracatımızı kontrol etmekliğin bu memlekete 
getireceği faydalar çok büyiiktür. 

Bu memleketin çiftçisinin, köylüsiinün alın teri ile çıkardığı 
mahsulü, şu veya bu gibi yanlış, kötü hareketlere feda ede
meyiz. Bel kemiğimiz, köylüdür, Çiftçidır. Mahsulünü ne kadar 
korursak, o kadar fayda göreceğiz. Köylü kalkınamayınca, 
şehirler yerlerde yatıp sürünmeğe mahkumdur. Bunu bir esas 

ve bir düstur olarak kafalarımıza yerleştirmeliyiz . 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 17 Temru uz 936 

-imi ' D.. el 01 "ı Greiser'in beyanatı: 
~~~x~-===~---~........ unya a up 

zı -· Bitenler , Dantziğin milletler c m· ti 
aça Kalpazanın desisesi ·ı 1 Ak k 1 t 

Cinai Romn 172 Nakili KAM/ ORAL .,, He~e,:>'ü~~ı::~~~ı~::;;~::I;:,~ 1 e a a ası a m mış ır 
v rdugv adamın ne ~ıduğu .. bir .. ~atpazanm tuza· Greizer;" Biz Almanyaya dönmeği tasarlamadığımız gibi, 

gına duşmuştur. era I a düşmüştü" ~uk~t Heli_ uz.un müddet her hanği bir hükümet darbesi de hazırlamıyoruz,, diyor 
kakımlık etmış hır adamdır. Dantzig senatosu Nazi baş- meden doğrudan doğruya ze zorla kabul ettirmesine 

- Bu iki madde arasında böyle bir teklifte bulunmasını, Bundan iki yıl önce, avukatlık kanı M. Artur Greiser'le bir sordum: müsaade etmiyeceğiz. Dahili 
ne gibi bir münasebet olabi- adeta münasebetsiz bir hare- etmek maksadile istifa etmiş görüşme yapan "Pari-Sar "ın - Şimdi ne yapacaksınız, işlerimizi alakadar eden cihet· 
lir? dedi. ket olarak telakki eylemişti. ve bir yazıhane açarak çalış· Dantzig muhabiri, gazetesine M. Greiser? ler de onun mevccdiyetini 

Matmaze! süklıt etti ve an· Kam9remer, nihayet katiyen mağa başlamış. Hakimliği yazıyor: M. Greiser omuzlarını sil- bilmemezlikten geleceğiz. 0, 
nesinin sua'iııe cevap vermek salondan infikak eylediğinden, esnasında birçok hırsızlarla, M. Grciser, M. Hitler'in kerek şu cevabı verdi: · Dantzig'de kalabilir. Fakat 
istemedi. Kendi hissiyatına uşak Antuvan, kendisini ya· kalpazanlarla karşılaşmış olan geniş çerçeveli büyük boy - Her ne olursa olsun, her türlü münasebetten tecrid 
kimsenin iştirak etmiyeceğini kından teftiş etmiş olmak Mister Heli kendisini, insan· resminin önünde, masasının Dantzigin, kendi dahili işleri- edilmiş, karantineye tabi tu· 
muhakkak bildiği için ses çı- üzere, hane haricindeki demir Iarır. mahiyetini artık öğren· başında sakin, emin oturuyor· ni alakalandıran her hususta tulmuş bir vaziyette olarak. 

k d 
parmaklığa kadar arkası sıra miş bir kimse sanıyormuş. du. Dolmabaçlı yollardan git- artık Milletler cemiyeti ile hiç Eg" er M. Lester bana muha· 

·arma ı. Maamafih, Lüi'yi fe- b 
lakete sürükliyen büyük bir gitti. Fakat müdafaa ettifii kalpazan, Sovy;tler Birliğinde ir ilgisi kalmamıştır. Biz Mil- lif partilerin şikayetlerinden 

.Mart'ın pederi, evden dışarı ona, bilmedig"i daha birçok letler cemiyetinin garantisi al-
fesat tertip olunduğunu ve k Kollektif Ziraat t d 1 "S d ., . bahsedecek olursa ben de 
h çı ınca itidalidemi avdet ey- şeylerin mevcud olduğunu ın a o an tatu"yu egış-

atta, kendisinin uğradığı ta- lemiş olduğundan, Boloni'ye ög" retmiş.. Sovyetler Birliğinde Kolhoz- tirmek gayesinde değiliz. Bi- ·Cenevre' deki beyanatımı ha· 
arruzun dahi bu fesada taalluk l k k · k k 

1 

E ·11 l gelelidenberi tesadüf eylemiş Avukat, müekkilinin masum ar, gere emıyet gere ey· zim yüksek komisere karşı tırıatırım. ğer mı et er ce· 
ettiğini kalbinden hükmediyor- olduğu nagihani ahvali düşün- olduğuna ka.,aat getirerek fiyet itibarile, büyük adım!ar aldığımız vaziyet sırf onun miyeti iki paralık itirazlar 
du. ğ b 1 d M ile ilerlemekte ve ferdi vazi- h f · · b. · t k ğe me e aş a ı. ezkfır ahvalin kendisini müdafaa etmiş ve şa sına matu tur. ıçın ızı e rar cevap verme 

Kambremer etrafı biraz en mühimmi, Terez'i kaçırmak bunun neticesinde kalpazanın : yette çalışan köylüleri gittikçe O, mütemadiyen karışıklık- çağıracak olursa bu davete 
süzdükten sonra dedi ki: d h f 1 k 1 k · · f ı· · l l f k b üzere gelen heriflerle vukubu- beraet etmesini temin etmiş. a a az a o e tıvıte aa ıyetı ar ve ihti a lar çı ·armakla ica et etmiyeceğiz. 

- O adam, bir daha bana lan çarpışması olup, bu sırada Hükümle birlikte serbest içine almaktadır. meşguldür. Yabancı milletler- M. Greiser bu sözleri tanı 
görünmedi. Lakin ben tesa- 1935 l 1 N" d b"" l l b l · · d b. · · · l ·· l" heriflerden birisinin başına bırakılan müekkili kendisine yı ının ısanın a u- e o an münase et erımız e ır emmyet ve ıtımat a soy u· 
düfen kendisinin nerede mu- r· S I B" ı·., · d 16 h b d k k d Ç k M H l ,. şiddetli bir baston darbesi ücret olarak 150 dolar ver- un ovyet er ır ıgın e iç ir eğişi li yapmıyaca· yor u. ün ü . it er ın 
kim olduğunu haber aldığım- vurarak kendisini yere sermiş miş. Ancak, zavallı avukat, milyon 982 bin köylü ailesini ğız. Biz, Almanya'ya dönmeği arkasında olduğumu biliyordu. 
dan bir kaç defa ar hanesine d" ı· · · d 1 I d b h h S k k f 1 'H 1 olduğunu tahattur etti. mevcu ıve ı ıçın e top ıyan tasar ama ığımız gi i, er an- o a ta, tara tar arının ' ay 
gitm·ş is d k d" ·ı ·· birkaç saat sonra, kurtardıgw ı 244 K Ih 1 em e en ısı e go- Kambremer, Matmazel Te- , 314 o oz vardı. 1936 gi bir hükumet darbesi de Yaşa!,, Sesleri yükseliyordu. 
rüşmekliğim mümkün olama- adamın verdiği paraların kalp 1 ] N. d · K ı h ı M G · •· D · d .. rez'in imdadına şitap etmiş Y1 ının ısa:ıın a ıse o • azır amıyoruz. . reıser ın antzıg o· 
dı. olmasından dolayı müteessif pata olduğuna şahid olmuş. hoz'lar mukayyet köylü aile- Biz, şimdiki halde serbest nüşü zafer gösterilerine sebep 

- Kendisinin ismi ne idi? olmıyorsa da. kızın kurtul- Bu tecrübeden sonra, Heli lerinin adc:di 18 milyon 322 bir şehir olarak kalacağız. oldu. M. Lesteri ise karşıla· 
- Tolbiyak Dotenecbervi, duktan sonra hücum keyfiye- artık ne hırsızların ve nede 

1 
bine ve bizzat Kolhoz'ların Fakat tam manasile ve evi- mağa kimse gelmedi ve o; 

Gododomoar sokağında otu- tini kimseye açmamasını ten- kalpazanların vekaletini alma- adedide 245, 734 e çıkmıştır. mizde kendimiz hakim kal- etrafı soğuk bir düşmanlık 
ruyor. bih etmiş olmasına hiçbir mağa karar vermiştir. Geçen yılın 1 Nisanında ko- mak şartile bir şehir. Yüksek havası ile sarılmış olan büyük 

Matmaztl {Terez) önüne mana verememekte olduğu lektivize edilen köylü emvali- komiser M. Lestere, vaziyete komiserlik binasına sessizce 
baktı ve sonra: gibi bir takım eşhası meçhu- Çocuk kaç~rmanın nin nisbeti yüzde 81 ik~n bu güvenerek kendi arzularını bi- girdi. ~ 

Bu "sın· h t l I · k ı Jd yılın 1 Nisanında bu nı·sbet -------'-r -------------------
- 1 1 a ır arım. enın, ızın iizerine ıücum ile cezası: am Gayrimenkul ma\ların açık K. ı k 
Madam Lö Kont, bu mü- kendisini tutup kaçırmanın Birçok memleketlerde ço- yüzde 89 a baliğ olmuştur. artırma ilanı : (madde 120) ıra I eV 

lakatın bir an evvel sona manasını kestiremiyordu. cuk kaçırmak suretile, para Sov~etl~r Birliğinin bhey'eti Salihli icra memurluğundan: Göztepede tramvay caddesine 
ermesini ister bir tavırla de- Böyle halim ve selim bir umumıyesıne göre nis et bu Açık artırma ile paraya yakın ve elektrik tesisatını 
d" kı k d k" . . koparmak yolunu tutmuş hır- merkezde ı·ken, bazı mıntaka- 1 b" ı .: ız an ımın ne ıstiyeceği çevrilecek gayri menkulun ne havi beş odalı kullanış ı ır 

- Baksanız a kızıml Senin olabilirdi? Bir de kendisi, va- sızlar olduğunu hemen her- larda işlenen bütün arazi ko- olduğu: Bir bap hane gayri ev kiralıktır. Tutmak istiyen~ 
Senin söylediğin şylerle müs- !idesinin, hücumdan haberdar kes bilir. Amerikada bu hır- lektif hale getirilmiştir. Mesela menkulun, mevki, mahallesi, ler gazetemiz idare memuru 

Yünün so··yledı"ğı· ş yle ı · · d s zl k 1 •• .. •• H A cenubi Volga mıntakasında H.. dd" ·· tl e r ara- o mamasını ıstemesı, ne en ı ı a mış yurumuş. atta sokağı, numarası: Mitat paşa usame me muracaa arı. 
sında hiçbir münasebet ve ileri geliyordu? geçen yıllar içinde Lindber· Saratov havalisinde kolektif m, Ertuğral sokağı 40 numara. 
taalluku olamaz, burada ken- Bahusus tab'an pek iyi ve gin çocuğunu da çalmışlar ve suretfe çalışılan köylü arazisi Takdir olunan kıymeti: .... ıtı 
disini ziyade alıkoyduğumuz- müşfik görünen kızın başın- nisbeti yüzde 96, Odesa ve yüz lira. 
dan dalayı bayağı teessu··r d l bu hadise bütün dünyayı uzun Azak ve Karadeniz mıntaka-en vuru up yol üzernie düşen Artırmanın yapılacağı yer, 
duyuyorum. h "f h · müddet meşgul etmişti. sında yüzde 97, Kırımda ve erı e e emmıyet vermiyecek, gün, saat: 5/8/936 Çarşamba 
Madamın bu sözleri üzeri· derecede merhametsizce dav- Ancak, çocuk çalmanın ce· Dniepropetrovsk'ta yüzde 98 saat 14.16. 1 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
mütehassısı 

ne Kambremer, kalkıp gitmek ranmış olmasına ne mana zası ağır olmakla beraber ve Volga kıyılarındaki Alman· l - işbu gayri menkulun 1 
zamanının hulül ettiğine kani verilebilirdi? idama kadar varmamıştı. lar Cumhuriyetinde yüzde 99 artırma şartnamesi 15171936 ikinci Beyler Sokağı No. 68 
olarak ayağa kalktı ve madam Makasçı, Terez'in kendisine Birleşik Amerika'da, yeni dur. Kolekifleştirmede hu iler- tarihinden itibaren (35-179) Telefon 

3452 

Lö Kont'a hitaben: hücum eden adamlar, nişanlısı kanun, çocu,k çalanları, ço- leyiş feyizli neticelerle ilerle- no. ile Salihli icra dairesinin % 70 beşini bulmaz veya satıŞ 
- Gösterdiğiniz lütüfkara- Lüi'ye zul01eden ve belki de cukları öldürmemiş olsalar mektedir. muayyen numarasında herke- istiycn alacağına ruchanı olan 

ne muameleden dolayı sıze oı· . .. s"ın go""reb
0

lme . . . kt diğer alacaklılar . bu bapta mahvına sebebiyet veren adam bile, idama mahkum etmek· ıvıer ve şu ı Si !Çin açı ır. arzı şükrana mecburum ma- - ilanda yazılı olanlardan fazla bedel gayri menkul ile temin 
dam lar olduklarını hissederek, bun· . tedir. Bu yeni kanunun adı reka" Si Lı·mı·ted l A ı k . . l . b edilmiş olacaklarından alacak· . ma umat a ma ıstıyen er ış u 

Tacizimden dolayı bir da· ların hiçbir haline acımak is· Lindberg kanunudur. şartnameyi ve 936-179 dosya !arın mecmuundan fazla ç.ı· 
h ff t 

· d · temedı"ğı'nı· b"lm·y h Avrupaya da bulaşan bu f ·ı . . karsa en çok artıranın taah· a a mızı emennı e erım. 1 1 or ve o e- vapur acen ası numarası e memurıyetımize mü- hüt baki kalmak üzere ve 
Bizim miras mes' elesin in tet· rifler hakkında merhametsizce hırsızlık, Almanya' da da şid· racaat etmelidir. Cendeli Han Birinci kor· artırma onbeş gün daha tem~ 
kini deruhte eyliyecek olan muamelede bulunmak için mey detli tedbirler alınmasına yol d 2 - Artırmaya iştirak için dit ve onbeşinci günü aynı 

d d d 
on. Tel. 2443 k d ı k · / 7 5 

a ama matmazel Terez'in da- an a hiçbir sebep göreme· açmıştır. Almanya'da da ço- N V yu an a yazı ı ıymetın ~o ' saatta yapılacak artırmada 
hi Osilvan sülalesinden oldu- dig" inden herife lüzumundan k I ot: urut tarihleri ve va- nisbetinde pey veya milli bir b d l. t · t. · l y na cu ça anların cezası idama purların isimleri üzerine deg" i- e e ı sa ış ıs ıyenın a acagı 
ğunu SÖ}·lemekliğime mi:saade ziyade şiddetle urmuş olma- bankanın teminat mektubu h 1 d".. I ki )a· kadar varmamıştı. Son zaman· şikliklerden mesuliyet kabul ruc anı o an ıger a aca ı 
eder misiniz? sını isabetsiz telaA kkı· ederek # tevdi edilecektir. (124) · k l ·ı t ·n larda çıkarılmış olan yeni bir edilmez. rın o gayrı men u e ı e emı 

- Bu bapta m·· aad ·· kend· k d. t ··f d 3 - ipotek sahibi alacak- d·ı · l kil n uun· us e gos· ı en ıne eessu uyu- kanun, çocuk hırsızlığının ce- THE ELLERMAN LINES L TD. e ı mış a aca ı a mecm 
termek değil, bil'akis size is- yordu. zasını idam olarak tesbit et- , GROD lılarda diğer alakadarların ve dan fazlaya çıkarmak şartile 
tirahamda da bulunuyorum. Makasçı, vurduğu adamın . ' NO " vapuru 25 intifak hakkı s_ebeplerinin gayri en çok artırana ihale edilir· 
Hatta, o adamın teşebbüsatı ne olduğunu anlamak mera· mı~i;~enlerde, Ren'de Bonn haziranda beklenmekte olup menkul üzerindeki haklarını Böyle bir bedel ödemezs~ 
vakıasından her ne netice kına düştüğünden, bahçenin h · d b" · · ğ LONDRA, HUL için yük hususile faiz ve masrafa dair ihale yapılmaz ve satış talebı 

şe rın e ırının çocu unu alacaktır. d · hasıl olacak olursa, gelip ha- demir parmaklıgv ı boyunca im· ı l b h lk olan iddialarını işbu ilan tari- iışer. · ç.a mış o an ir ırsız i de· "MARDlNIAN,, vapuru 27 6 - Gayri menkul kendı· 
na haber vermenizi de bil- tidat eden yolu dolaşıp mu- fa olarak, mahkeme tarafın· hinden itibaren yirmi gün 1 1 k d hal 
hassa arzu ederim. l · k d · haziranda beklenmekte olup sine iha c o an imse er 

vasa a yerme a ar gıtmeğe dan idama mahkum edilmiş LIVERPOOL ve GLASGOW içinde evrakı müsbitelerile bir- veya verilen mühlet içinde pa· 
- Bu arzunuzu yerine ge· karar verdi. ve hüküm hemen yerme ge- için yük alacaktır. likte memuriyetimize bildir- rayı veremezse ihale kararı 

tirmekte kusur etmem madam. ( A k ) · ·ı · · 1 · · d Ak · h Id r ası var tın mıştır. "DRAGO" vapuru Temmuz me erı ıcap e er. sı a e fesholunarak evvelden yüksek 
Ben yarın kendisile görüşe- ... h ki t · ·1·1 b"t l t ortalarında LONDRA, HUL a arı apu sıcı 1 e sa 1 0 • teklifte bulunan kimse arze · 
ceğim. ANVE S madıkca satış bedelinin pay- mı·ş oldug" u bedelce almağı 

M t ı T · k ' ~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!~~ ve R 'ten gelip yük a maze erez, gıtme = • !aşmasından hariç kahr. razı olursa hemen onbeş giin 
" b 1 K b •· çıkaracak ve ayni zamanda uzere u unan am remer ın BAŞDURAK 4 - Gösterilen günde ar- müddetle artırmaya çıkarıP 
1
. d t .. kt LONDRA, ve HUL için yük h te c m en u.up sı ı ve: tırma ve iştirak edenler artır- artırana ihale edilerek i a 

- Yarın teyze zadem Hamdı· Nu··zhet alacaktır. dk f k • ··11· • " LESBIAN ,, vapuru 15 ma şartnamesini okumuş ve arasın a ·i ar ve geçen gu 
~-art'ı bur ya getireceksiniz ı·· l l A l l · · (iL,. 5 d h 1 ınıı· Temmuzda LIVERPOOL ve uzum u ma umal a mış ve er ıçın u en esap o t 

değil mi? Sıhhat Ec,,,anesı· SWENSEA'dan gelip yük çı- bunları tamamen kabul etmiş cak faiz ve diğer zararlarıncB 
Madam Lö Kont, makasçı· karacaktır. ad ve itibar: olunur. hükme kacet kalmaksızın ın~l 

nın ziyaretini bir dereceye Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 5 - Tayin edilen zamanda muriyetimizce ~hcıdan tahsı 
kadar garabetten hali görme- çeşitleri satar. "SOFIA" vapuru 25 Hazi- ğayri menkul üç defa bağır- olunur. Madde (133) . 
mek üzere en evvel hasıl ~§~~~====t====~~~~~~-- randa HAMBURG, ve BRE- dıktan sonra ~n çok artırana İşbu hane yukarıda göster•: 

1 1 eylediği fikirden henüz rücu MEN' den gelip yük çıkara- ihale edilir. Ancak artırma len 5/8/936 tarihinde Salih
1
' 

\ etmemiş olduğu halde kızının caktır. bedeli muhammen kıymetin icra da~resinde ihale olunur· 

~ r: 
\ 
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_S_a_hi_fe_3 _________________________ ....;(ı..;..Uluıal Birlik) 

(
1.ııı•K•A,.. ,·:·Elll!!l~B-. ---b· .. -

1
-. _h_b_ .,I N · V. ~ Fratelli Sper-

ı - ır otoma ı ınti a ı W F H V , _ • • • an co Vapur Acen-
tüsü çok, sonra ... Bırak canım Der Zee tası Vakıa, umumi harpten sonra 

Yeni zenginlik kolay bir iş ol
ınaktan çıkmıştır. Fakat gerek 
tayyare piyangosu veya doğ· 
rudan doğruya bir talih işi sa
Y.~sinde haınınallıktan, süprün· 
tucülükten, rakı kaçakçılığından 
Ve ilh.. adi veya basit işlerden 
birdenbire zenginlik ve bina· 
enaleyh.. kibarlık sınıfına ge
çenler gene yok değildir. 
.. işte, bakkal Nuri de böylece 
Umuru bakkaliye merkez ti

carethanesi,, sahibi bay Nuri 
Zenginoğlu oluvermişti. 
. Nasıl?. diye merak etmeyi

~ı.z; bir havyar ve bir turşu 
ış!nde, hükumetin yeni ve ağır 
hır ithalat resmi koyması ve 
bu bay Nuri'nin de elinde 
emaneten bulunan külliyetli 
Rus havyarı ile Fransız turşıı
larını bir el çabukluğuna r • 

tirmesi, mevsimsiz olmasına 
rağmen memleketimde bir 
"Yeni zengin,, deha dağma
sına yetişip artmıştı . 

Nuri, önündeki kirli önlüğü 
atınca ve bay Nuri unvanını 

da otelin yerine biçilmiş bir 
kaftan gibi takındıktan sonra 
herşeyden evvel bir otomobil 
sahibi olmak lüzumunu hissetti; 
kibarlık ile otomobil sahipliği 
onun için birbirinden ayrılmaz 
Şeylerdi. 

Kendisine hala bakkal gözü 
·ı 1 e hakanlar, bu suretle kor-
nasını zartlatarak ve sür'atle 
geçen otomobili öniinde söyle 
l ~ 

e etek toplıyarak kenara çe-
kilecekler ve bay N ·• · urı nın 

azamet ve kudretine bilfiil iman 
etmiş olacaklardı. ı 

Bu muhakkaktı, yalınız han· 

~ marka otomobil almalıydı. 
ışte mes' elenin can alacak nok 
tası bu oluyordu . 

S" oz aramızda.. Herşeyden 
evvel ucuzluk şarrttı Fakat 
Oto b • 
1 

nun oyası parlak ve göz 
~ ıcı, sağ'am olacak.. O da 
olay bulunacaktı . 

b' DostJanndan birisi, Nuriye 
ır marka ve bu marka-

nın t . . . b acen esını tavsıyc etti; 
b~y Nuri Zenginoğlu, açJkgöz 

•
1r adam olduğundan bu tav

~ıyede arkadaşının yüklü bir 
d 0mis~on çıkarmak istediğin
en şuphelendi; diğer bir dos

tuna: 

- Filan marka otomobili 
nasıl buluyorsunuz ? Diye 
Sordu. 

. Dostu selahiyettar bir ifade 
ıle: 

- Berbad, berbadl Gürül-

şu berbad makineyi.. Sana & C 
benden tavsiye ... "Şu,, marka O. 
otomobil al! Dedi. 

Bay Nuri, diğer bir dostun· 
dan da bu marka hakkında 

malumatını sordu, o da: 
-Fena değili Fakat yedek 

parç.aları bulunmaz, bunun 
en iyi makine bence "Bu,, 
markadır. Alacaksın ... Bundan 
al •.. Dedi. 

Bay Nuri buna da ka ~u a· 

dı, başka bir arkadaşına daha 
gitti, bu makine hakkında 

malumat istedi. Bu yeni arka
daşı da: 

DEUTSCH LEVANTE LINIE 
" TlNOS " 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. 

- Amanın, aman!. Diye 
uzun, uzun hayıflanarak! Uğur
suz bir markadır: Kendini 
sakın! Geçen sene benim 
kardeşim bu makine kazası 

yüzünden öldü. Sakın ha .. 
Fakat " Falan " makinelere 

AMERiKAN EXPORT LINES 

diyecek yok! 
Bay Nuri, bu makine hak-

kında bir başkasından fikir 

sordu; bunun için de: t 
- Bu makineyi almak için 

evvela bir benzin ve yağ de- 1 

posuna malik olmak lazım. 
Cevabını aldı! 

Hasılı.. Bay Nuri böylece 
heman bütün otomobil mar· 
kaları hakkında malumat aldı, 
fakat hiç birisine gönlü yat
madı! 

Doğrusu.. Her birinin bir 
türlü kusuru vardı, buna mu-
kabil de pek pahalı idiler. 
Nihayet.. Maksat bir otoya 
kurulmak, kornasını zart zurt 
ötürerek caka ve .. Asalet sat
mak değil mi idi? Gürültüsü 
bolca bile olsa fiatının ucuz
luğu, satışının kolaylığı hasa· 
bile bir "F ord" aldı, ve bir 
müddet caddelerde zart zurt 
etti.. Sonunda otomobilin ka· 
ruserine belediyenin mahut 
taksi kordonunu boyattı ve. 
Otomobilini kiraya vererek 
biraz da para kazanmağa sa· 
vaştı! 

Vedi Fikret 

• 
Ali Rıza 

1 

Mücellithanesi 
1 

1 

Sür'at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 
Numara : 34 

• . . . . . 
••• • ~· ' 1 • •• .. • • • 

"EXMISTE ... ,, vapuru tem· 
muzun nihayetine doğru bek
leniyor, NEVYORK için yük 
alacaktır. ------DEN NOSKE MIDDEL-

HASLINJE (D. S. A-S 
SPANSKELINJEN) 

OSLO 
" SARDlNlA " motörü 20 

temmuzda bekleniyor, İSKEN
PERIYE1 DiEPPE DÜNKERK 
ve NORVEÇ limanları için 
yük kabul edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
"DUROSTOR,. vapuru 9 

temmuza bekleniyor, KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL-

GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 

için yük kabul eder. 

S. A. ROYAL HONGROiSE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARITIM 
BUDAPEST 

" SZEGED ,, motörü 13 
temmuza doğru bekleniyor, 
BELGRAD , NOVISAD , 
BUDAPEST, BRATISLAVA, 
ViYANA ve LINZ için yük 

kabul edecektiı . 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri · ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-

şilmez.,, 

Birinci Kordon, tclefoon 

No. 2007 - 2008 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 936/1867 

Bornova Havuzbaşı mahal
lesinde Havuzbaşı sokağında 
bila numaralı evde oturmakta 
iken halen ikametgahının meç

- hul Doyranlı Hasan oğlu 
Adem ve Hüseyin Kamile ta· 
raflarına: IZMIR Dramalı Hasan oğlu Emin 
ve diğer varislerine olan bor-

P a mu k Mensucatı cunuzdan dolayı ipotekli bu-
lunan bağınıza 1317 /936 gü· 

Türk Anonim Şirketi nünde yapılan takdiri kıymet 

Ş k 
muamelesinde 425 lira kıymet 

ir etin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, konulduğu ve bu yapılan 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"VULGANUS,, vapuru 13 
temmuzdan 18 temmuza kadar 
limanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES" vapuru 27 tem· 
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS 1 ROTTERDAM , 
AMSTERDAMveHAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNİA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DlNA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

"VASALAND,, motörü 30 
Temmuz fa beklenmekte 'ölup 
yükünü tahliyeden sonra 

2 ve 20 ko'Tlprımclik ambalaılıırda 

bulunur. , 
Ambalaj ve komprimelerin 

uz r"nd~ halislıgin timsali 

o 
!', 

n·::ırkasını arayınız. 

ROTTERDAM, HAMBURG, ,.miı:Ctı:::o:ısl!!; - -- ' 

coPENHAGE. DANTZIG. lzmı· Bil n Mensucatı 
GDYNIA, OSLO, GOTE-
BURG ve ISKHNDINAVY A ş limanları için yük alacaktır. Türk A. irketinin 

SERVi CE MARITIM RouMAıN Jialkapınar kumaş fabrikası 
"ALBA-JUL YA,, vapuru 30 ~emmuzda gelip ı ağustosta Tarafından mevsim dolayıs_ile yeni 

PiRE, MALTA, MARSILYA çıkardığı kumaşlar: 
ve BARSELONE hareket Sagv lam 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır.. z •t 
ilandaki hareket tarihleri le arı 

navlonlardaki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. Ve ucuzdu 
Daha fazla tafsil at almak için 
ikinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 2004/2005/2663 

Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
l~NDEMİR Oğlu 

Taliplerin öğleden sonra Ko
nak yanında Hacı Sadullah 

caddesinde F AHRı 

otelinde Bay Şevket'e 

racaatları. 

Park ve hastahane arasında 
Damlacık cadde-sinde 34 ve 
70/1 numaralı evler gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 

----------------------------------

G 
takdiri kıymete bir itirazınız 

. eyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapat bezi varsa işbu ilanın tarihi ncş-
ınıal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu-catına faiktır. rinden itı.:>aren üç gün zarfında ~ 

T 1 f N 
daireye miiracaatla zabıt va- / 

e e on o. 2211 ve 306 7 rakasını okumanız ve itirazı· ı· ij / 
..., J f d • B k J e nızı bildirmeniz icra iflas ka- \ / --, ıe gra a resı: ayra zmır nununun 103 ncü maddesine YJ 1 .&lroorıll .ÔA~ 1'ASl_J 

tnz ı • tevfikan ilanen teblig olunur. '· .. '·~. . .,. ' . . ",, . 

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



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

•• 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

- itikatlar Macerası 

Gerek harp ve gerek yolcu tayyare- ~rıİ~in:~ı~~::~~~~~LAR :~r~~sı küç:~ç~ bir od• 
otomobıl durdu; ıçındekı idi. Bir tarafta dairesi, bir 

1 • b \J 1 d • k e adam, 'otomobili hizmetçiler- tarafta da bir elbise dolabı 

erı ogaz ar an geçemıyece tır ~=~dis~iri:~~:ıo~i~~:~ ~~1!r;~ ~:~::ı.~· p:;;.~,is, :i:i::.: 
önümüzdeki pazartesiye imzalanacak olan mukavelede 

. İtalya için açık yer bırakılacaktır 
Montrö 17 (Radyo)- Boğazlar konferansı, dün geç' ona göre karara bağlanmıştır. 

vakte kadar müzakerelerine devam etti. Bu celsede, tay- Müzakereler, gece geç vakte kadar devam eylemiştir. 
yarelerin, gerek Çanakkale ve gerekse Karadeniz boğaz- Alô.kadarlarm verdiği malumata göre, önümüzdeki 
/arından geçip geçmemeleri meselesi tetkik edilmiş ve Pazartesi günü imzalanacak olan mukavelede mütekef /il 
neticede, harp ve yolcu tayyarelerinin, Boğazlardan geç- devletlerden olması hasebile ltalyanın da imzalayabil
nıemeleri lazım geldiği kanaati galebe çalarak, keyfiyet mesi için açık ger bırakılacaktır. ------.....--···· ... ------
Erkanı harbiyeler arasın- Almanyasız, Avrupa da 
da anlaşma yapılmamış hiç bir şey olamaz! ------Baldvin, lngiltere hükumeti Italya baş vekili sinyor Musso
sulh namına silahlanıyor, dedi Iini, bir mülakatta öyle diyor 

lstanbul, 17 (Hususi) - M. lıklar devamdadır. Demiştir. 
Baldvin, dün Avam kamara- Londra 16 (A.A) - A~e-

sında; le meb'uslardan M. Manderin 
- lngiltere hükumetinin si- sormuş olduğu bir suale ce

lahlanma faaliyeti sulh namına vap veren müdafaa nazırı 
yapılmaktadır. Bu, başka türlü Thomas, lngiliz, Fransın, Bel-

telakki edilemez. Bu silahlan- çika askeri manevraları hak-
manın ne derecede olduğunu kında crkanıharbiyeler arasın· 
birinci Lord amiral bilir. Şüphe da hiçbir anlaşma yapılmamış 
yoktur ki ihtiyaca göre hazır· olduğunu söylemiştir. 

~--··-----~~-------
Metaksas Denizaltı 

Roma 17 (Badyo)- Pariste naenaleyh Lokarno mes' ele-

sinde Almanya'nın tatmin edil

mesi ve dört büyük devlet 

çıkan (Pari Suvar) gazetesinin 
bura muhabiri, İtalya başba
kanı Sinyor Mussolini ile dün 
bir mülakat yapmıştır. arasında esaslı bir anlaşma 

Mussolini, bu mülakatta ga- yapılması lazımdır. Başka türlü 
zeteciye demiştir ki : Avrupa' da devamlı bir sulhün 

- Avrupada, Almanyasız hiç teessüsü imkansızdır. 
birşey olamaz. Ne yapılsa, ta· Mussolininin bu beyanatı, 
mamen faydasız olacaktır. Bi- Pariste iyi tesir yapmamıştır. 

-----------·~···~, .. --~-----

Bir cinayet ve bir kaza 
Tekzip ediyor 

Atina, 17 (Radyo) - Bled 
konferansının, Yunanistan için 
şüpheli bir netice husule ge
tirdiği hakkındaki haberler, 

Gemilerimize istas- Fatma'yı kim vurdu. Çocuk 
yon olacak bir nasd li:atil oldu ? 

--· 

bizzat başbakan general Me
taksas tarafından tekzip edil
miştir. ----...... ___ _ 

Suikast davası 
/ Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
ıniştim. Nakz kararından ifti
har duyuyorum. Sebebi, fik
rime iştirak edilmesinden zi· 
Ee suikastçıların adaletin 

pençesinden kurtulmamaları
dır. 

Dedikten sonra, maznunların 

tecziyesini istedi. Betahsis 

Yahya' nın, bir şefin emrile 

hareket ettiğini, Ali Saip'le 

teması bulunduğunu, Aziz'le 

olan on günde altı defa 

konuşulduğunu anlattı ve 
içinde silah ve evrak bulunan 
bir bahçeden bahsetti. 

İkinci celsede müdafaa avu

katlarından Hamid Şevket; bu 

davanın şeklinin anlaşılmış 

olduğunu söyliycrck; 

" - Atatürk yalnız hakim

lerin değildir. Hatta yalnız 

ismet fnönü'nün bile değildir. 
O bütün Türk millctinindir. 

! apılan suikasd Türk adliye

sinedir.,, 
Demiştir. Ali Saip, müda

faasını yaparken ağladı. 
- Evvelce olduğu gibi şim

di de mukadderatımı sıze 
emanet ediyorum. Ben dört 
sene hakimlik yaptım. Maz· 
nun sandalyasına oturduktan 
sonra hakimliğin ne olduğunu 
anladım. 

Dedi. Üçüncü celsede mah
keme, temyizin naks kararına 
uyulmaması hakkında verdiği 
kararı tefhim etti. 

gemi aldık 
lstanbul, 17 (Hususi muha

birimizden ) - Denizaltı ge
milerine istasyon vazifesi gö
recek olan yeni bir denizaltı 
ana gemisi satın aldık. Bu 
gemi, en son sistem gemiler
dendir. 

Yugoslavya 
İttifakı müsellese 

dahil olacak mı? 
fstanbul 16 (Hususi) - Bir 

Çekoslovak gazetesi, Alman-

ya ile Avusturya arasında ya
pılan ve İtalya'nın da tesiri 

bulunduğu muhakkak olan 

anlaşmanın, Yugoslavya'da 

çok iyi karşılandığı ve hatta 

Yugoslavya'nın da bu guruba 
gireceği hakkındaki haberinde 

israr ediyor. ---- .. ····--Son dakika: 

Bükreş'te 
Eski bir saylqv 
hastahanede 

öldürüldü 
Bükreş 17 (Radyo) - Dün 

geç vakit, henüz hüviyetleri 
anlaşılamıyan sekiz anarşist 
hastahaneye giderek hasta bu
lunmakta olan eski saylavlardan 
Mişel Selesko'yu tabanca ile 
öldürmüşlerdir. Bu saylav, son 
zamanlarda Demir kale teşki
latı aleyhine yeni bir parti te
sis etmeğe çalışıyordu. Cina
yet, Bükreş'te büyük bir he
yecan doğurmuştur. Anarşist
ler teslim olmuşlardır. 

Dünkü nüshamızda bahset
tiğimiz bir cinayet hakkında 
şu tafsilatı aldık. Hadise Bal
çuva civarından Hasan kah
yanın ağılına giden yolda 
olmuştur. Cinayeti Masalcı 

·dede damadı Hasan'ın oğlu 
ibrahim namında bir çocuk · 
işlemiştir. lbrahim evden giz
lice aldığı çifteyi kurcalarken 
silah ateş almış ve kurşun ile 
saçma o sırachı yoldan geçen 
Konyalı Mehmed oğlu Ah
med' c rast gelmiştir. Zavallı 
kafa tası parçalanmak suretile 
ölmüştür. Tahkikata başlan-
mıştır. ------· 

Cinayet: 
Bornova'nın Uzundere köyü 

civarında bağda çalışan Şük· 
rü ve validesi 45 yaşlarında 
Fatma, tabanca kurşunu ile 
başından ve göğsünden öldü
rülmüş olarak bulunmuştur. 
Katil meçhuldür, araştırılıyor. 

Rusya 
( Baştaraf ı 1 inci sahifede J 
Rus hükumeti, şimali kutupta 
ve Ronolf adalarında yeni bir 
üssübahri yapmağa karar ver
miştir. 

M. Litvinof, Rusya'nın de
niz kuvvetlerine büyük ehem· 
miyet verdiğim söylemiştir. 

Tahrir komisyonu 
Reis ve azalarının üc

retleri artırıldı 
Finans Bakanlığı, alakadar

lara gönderdiği bir tamimde; 
vilayet merkez kazalannda ça-
lışan arazi tahrir komisyon 
reislerinden aylık ücreti 80 
liradan az olanların bir ağus
tostan itibaren 80 liraya çıka
rılmasını bildirmiştir. 

Mülhak kazalardaki tahrir 
komisyonları reislerinden ay-

lık ücreti 7 5 liradan az olan

ların maaşları da 7 5 liraya 

çıkarılmıştır. Merkez ve mül

hak kazalardaki tahrir komis

yonu, belediye ve vilayet aza

ları yevmiyeleri 200 kuruş ve 
7 5 kuruştan az muhtar yevmi
yeleri de 75 kuruştan hesap 
edilecektir. 

~--~---........ ~·~·--ı----~~·----
Orta mektep muallimliği -Tahriri imtihanda kazananlar 15 

Ağostosta ankarada bulunacaklar 
Ortamektep muallimliği için rulmalarının temini istenmiştir. 

açılan müsabaka imtihanında Tahriri imtihanda kazanan-
muvaffak olan ilkmektep mu- ların şifahi imtihanlarınıa, 15 

il. ı · · · · l · Ku.'ltu··r Ağustostan itibaren Ankara a ım erının ısım erı, 

Gazi terbiye ensritüsünde 
Bakanlığından vilayet Kültür başlanacaktır. Ağustosun on 

direktörlüğüne bildirilmiş ve beşinden, imtihanların sonuna 

bunların 15 ila 17 Ağustos kadar muallimler, enstitüde 
arasında Ankara'da bulundu- iaşe ve ibate edileceklerdir. 

sağa, 25 basamaklı genış ve beyaz elbiselsri, şayanı hay-
dik merdivene doğru yürüdü. ret bir çabuklukla giydi; 
Büyük, 'sağlam yapılı bir kapı ayaklarına bir çift terlik ge· 
önünde durdu, parmağını bir çirdi ve laburatuara sağlam 
düğmeye dokundurunca bu ve çelik bir kapıdan geçti. 
kapının bir kanadı açıldı. Bu kapı bir çelikten olduğu 

Bu kapıdan geçtiği vakit gibi hususi bir mekanizma ile 
bu adam g~niş ve süslü bir açılır ve kendiliğinden kapa· 
avluda bulundu. Karşıda bü- nırdı. 
yük bir bina vardı. Doğruca . M. Paskalis, elbisesini de· 
oraya doğru yürüdü ğiştirdiği zaman, ceplerinden 

Burada önüne bir adam birçok şeyler çıkarmış ve la· 
daha çıktı, ve: buratuar bunları beraberinde 

- Eğer müsyü Paskalis getirmişti. Bunları laburatuar· 
kont hazretlerini görmek ar- da bir masa üzerine yerleş· 
zu ediyorlarsa, biraz bekle· tirdi. 
mek lazım gelecektir. Çünkü Bu eşya, kalınca cüzdanlar, 
kont hazretleri başlamış bu- not defterleri ve garipce bir 
lundukları tecrübeyi bitirmek takım otomatik k< leınlt.rden 
üzeredir. iberetti. 

Dedi. Laburatüvar sekiz metre 
- Pek ala. bekliyeceğim. boy ve altı metre gen ·şliğin· 

Müsaade verildiği, yani mem- de ve son derece mükemmel 
nuniyet işareti kaldırıldığı anda bir laburatuvarla alaka ve 
bana haber veriniz. Ben la- hiçbir acemilik göstermeden 
boratuarındayım. Maamafih, hareket ediyordu. 

üstada hemen haber veriniz. M. Paskalis, ceplerinden 
- Pek güzel müsyül çıkararak getirdiği eşyayı 
Geni~ salonun çıplak dıvar- kristal masa üzerine koyduk-

ları üç yeden delinmişti; üç tan sonra, masa başına otur· 
kenarda asansörler göre çar· du ve cüzdanın muhteviyatını 
pıyordu. çıkarmağa başladı. 

Asansörlerin parmaklıklı Bu sırada bir hafif ses du· 
methalleri üzerinde altın ya- yuldu, M. Paskalis vaziyetini 
zılarla birer numara vardı. hiç bozmadan: 
Buraya dışarıdan hiçbir ışık ( Arkası r1ar ) 
giremiyordu. Salon, garip bir 
elektirik sistemi ile tenvir 
edilmekte idi. 

Hizmetçi M. Paskalisin önü
ne geçerek beş numaralı 
asanssörü açtı; evvela Paska-

lis girdi, sonra kendisi de mi
safiri takip etti. 

Asansör, hafif bir gürültü 
ile yükselerek üçüncü kat 
önünde durdu. 

M. Paskalis asansörden çı

karak hemen tabii güneş 
ziyasının serbestçe girmekte 
olduğu halde bir koridorda 

ilerledi ve sağda bir kapı 
önünde durdu; kapının ziline 
şehadet parmağile bastı; kapı 
hemen açıldı. 

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

fzmirde oturan Seniha tara
fından kocası Milas hapisha
nesinde Milas noteri Halis 
aleyhine açılan dava üzerine 
icra kılınan muhakeme so
nunda: Seniha ile Halisin yek
diğerinderı boşanmalarına ve 
kabahat Haliste olduğundan 
bir sene müddetle evlenme
sine ve davacının 300 gün 
iddet beklemesi Ôzayın vela

yet hakkının davacı anasına 
verilmesine ve hafta bir pazar 
günleri müddeaaleyhin mezun 
olmasına ve dört lira hüküm 
harcile masarifi muhakemenin 
~üddeaaleyhe yükletilmesine 
161711936 günlemecinde tem
yiz yolu açık olmak üzere 
Halisin gıyabında karar veril
miş olmakla H. U. M. K. nun 
maddei mahsusasına tevfikan 
tanzim kılınan ihbarnamenin 
elyevm bulunduğu mahallin 
meçhuliyetine binaen tebliğ 
makamına kaim olmak--üzere 
mahkeme divanhanesine talik 
kılındığı ilin olunur. 

Mısır tahvill.=-e--"":::iri 
Kahire 16 (A.A) - Yüzde 

üç faizli Mısır kredi F onsiye 
tahvillerinin 15 Temmuz 1936 
tarihinde yapılan keşidesinde 
kazanan numaralar : 

1903 te ihraç olunan tahvil· 
lerden 430,561 numaralı tah· 
yil 50,000 gene ayni tarihte 
ihraç olunan tahvillerden 34131 
numaralı tahvil 100,000 frank 
kazanmışlardır . 

Habeş çeteleri 
(Baştaraf ı 1 inci sahifede) 
cadeleden aciz mevkiide bu· 
lunduğunu da bildirmişlerdir. 
Roma, ilk defa, Graçyani'ni11 
ölümü hakkında hiçbir haber 
alınmadığını bildirmişse de 
geceyarısına doğru, bu haberi 
tekzib etmiştir. 

Adis-Ahaba'nın Habeş'ler 
tarafından zaptedildiği hak· 
kındaki haberler asılsızdır. 
Yalnız fazla yağmur ve çamur 
yüzünden yollar ve tesisat 
tamam~le bozulmuştur. Muha· 
bere imkanı bile kalmıştır. 

Btfndan istifade eden Ha· 
beş haberleri, şehir civarına 
kadar gelerek İtalyan '!ara bir 
baskın yapmışlardır. Epeyce 
ltalyan telef olmuştur. Hadise 
bundan ibarettir. 

Düzeltme 
Dünkü nüshamızda, iş kanu· 

nunun hükümlerinin tatbikini 
temin ve takip etmekle mü· 
kellef bir "lş dairesi,, teşkilatı 
için hazırlıklara başlandığ111ı 
ve bu teşkil!tın şubeleri açı· 
Iınca "işçi ve esnaf birlikleri 
bürosunun,, lağvedileceğini 
yazmıştık. iş dairesinin teşek· 
külünden sonra "işçi ve esnaf 
birlikleri bürosu,, değil, "iş 
ve işçiler bürosu,, lağvedilt" 
cektir. Düzeltiriz. 
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