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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 1 Temmuz 1936 

Soyadı 
Tescil müddeti yarın bi

tiyor. Şimdiye kadar 28 
bin aile soyadı almıştır. 

Fiati (100} Para 

Söyledi? lınparat~ ~enevre'de Neler 
=-AabeŞ imparatoru assamblede Mcirlisk~'h C?~~!o~-~uhlisi 
Italyanlar tarafından tahkir edildi Ecnebi pr~:r ~kk~!a b~ i~bar var-

.=:..--------=--- , ._...__ dır. Üniversitede münakaşalar oldu 
imparator, saatlerce devam eden bir söylev vermiş, İtalyan-

ların çok vahşiyane hareket ettiklerini beyan etmiştir · 
Cenevre 1 (Radyo)- Ulus

lar sosyetesi assamblesinin 
dünkü toplantısı, çok gürültülü 
ve ayni zamanda şimdiye ka
dar görülmemiş derecede çir
kin bir hadiseye sahne olmuş
tur. 
Habeş imparatoru, Ras Na

sibu ile assambleye gitmiş ve 
Habeşistan delegasyonuna baş· 
kanlık ederek, memleketi hak
kında müdafaatta bulunacağını 
söylemiş ve söz istemiştir. 

lrlanda baş murahhası M. 
Devalera Necaşi'nin talebini 
haklı görmüş ve kendisine 
söz verilmesini istemiştir. Bu· 
nun üzerine assambile başka
~. M. Vanzeland, hükümda
ra. söz vermiş ve lmrpaator, 
Yerinden kalkarak kürsüye 
doğru ilerlerken, dinleyiciler 
arasındaki ltalyanlar ve mat
buat locasında bulunan ltal
Yan gazetecileri, ısbk çalmak 
Ve bakaratta bulunmak sure· 
tile imparatorun söz söyleme
sine mani olmak istemişler
dir. Bu esnada, salonda 
dakikalarca devam eden müt
hiş bir gürültü kopmuş ve za· 

Almanya 
Romanya'yı mı iş

gal edecek? 
iükr,.ş, 30 (Radyo) - Eski 

Romanya başvekili M. Burga 
Almanya' nın harbe hazırlan
dı tını ve tehlikeyi atlatmak 
İçin sosyeteyi takviye etmek, 
Fransa ile tRomanya arasında 
daima ittifak bulunmak lazım 
gclditini söylemiş: 

- Almsnya, maksad ve 
hedefine varmak için Roman· 
ya'yı işgal etmek niyetinde· 
dir, bunu unutmamalıyız. 

Demiştir. 

••• 
Ruzvelt 

Filadelf iya' dan 
döndü 

V . M. Razwlt 
. llfıngton 1 (Radyo)- Ame-

bka Cumhur reisi M. Ruzvelt 
ugün Filidelfiya' dan dönmüş

ltr. 

Necaşi 

bıta müdahale etmiştir. Bağı- muşlar ve dışarıya çıkınca 
ranlar ve imparatoru tahkir tevkif edilmişlerdir. 
edenler, yüzlerce kimselerdi. Böyle bir hadise, şimdiye 
Bunlar, evvela salondan çık- kadar assamblede vukua gel· 
mak istememişlerse de, zabı· memişti. 

tanın tazyik ve şiddetile Habeş imparatoru, kendisine 

Kral Edvard 
salonu terketmeğe mecbur ol- yapılan muameleden müteessir 

olll!.U§ ve güçlükle müdafo.atta 
bulunabilmiştir. 

. imparator, kürsüye çıktık

mecbur oldum. Bizimle bera· 
her olan allahtan ümit ede
rim ki, uluslar sosyetesi hak
kımızı teslim edecektir. Be· 
nimle beraber gelen kuman· 
danlarım, ltalyanların yaptık
ları zulumlere şahit ' olmuş
lardır. 

' 
Düşman tayyareleri, harp 

başlar başlamaz, (l..akrimojen) 
bombalar ve yakıcı sular 
dökmeğe başlamışlardır. Ma· 
kaile muhasarasında, başka 
bir metod takib ederek,15-20 
tayyare birden silahsız şehir
lere kadar uzanarak, korku 
(J>namı 4 üncü sahi/ede) . 

M. Benes riya
setten ·çekildi 
Gönderdiği mektup

ta diyor ki: 

Üniversite binası 
lstanbul 1 (Hususi)- Islan- başhekimini, yanlış ameliyat ya. 

bul'un tanınmış operatörlerin- parak öldürmüştür. 
M. Kemal, Müddeiumumiliğe Müddeiumumilik bu ihbar 
dikkate şayan bir ihbarda bu- üzerine lstanbul ve Ankara'nm 
lunmuş ve ihbar, fstanbul' da tanınmış hekimlerinden bir ehli 
doktorlar arasında Tıp Fakül· hibre teşkil etmiştir. Derhal 
tesinde ve Ankara' da büyük tetkikata başlanmıştır. Cesed 
bir dikkat ve alaka ile karşı- mezardan çıkarılarak otopsi 
lanmıştır . yapılacaktır. 

M. Kemal'in iddiasına göre, İstanbul 1 (Hususi)- Üni-
Tıp Fakültesi ecnebi profe· versitede Türk ve ecnebi pro
sörlerinden M. Nissen, bundan fesörler arasında bazı müna
evvel tedavi altına aldığı Ma· kaşalar olmuş ve keyfiyet, hü
nisa emrazı akliye hastahanesi f Devamı 4 üncü sahifede J 

lngiliz-Fransız an
laşması ıazım imiş Donanmayı teftiş 

ediyor 
tan sonra yüzü sap-sarı ol· 
duğu hald~ söze başlamış 
ve Amar lisanile söz söyleye· 
ceğinden af diledikten sonra ı, 
demiştir ki: 

- Ben Habeşistan impa
r~toru Haile Selasiye, 52 dev· 
let tarafından kabul edildiği 
veçhi le ltalyan 'lar tarafından 
memleketimin uğradığı teca-

Londra gazeteleri, bu mes' ele 
. etrafında makaleler yazıyorlar 

lngiltere Kralı Edvard 
Londra 1 (Radyo ) - Kral 

8 inci Edvard, lngiliz donan-

masını tehiş için Portsmod'a 
vasıl olmuştur. Kral, binlerce 
halk tarafından tezahüratla 
karşılanmıştır . 

----~---------------Mısır-l ngi liz mü-
nasebetleri 

Kahire, 30 (Radyo) - Na
has paşa, yarın (bugün) lngi· 

liz fevkalade komiseri (Sir 

Lamson) u kabul ederek, 

Mısır-lngiliz müzakereleri etra· 
fında konuşacak ve son vazi· 
yeti teşrih eyliyecektir. -· Suikasd davası 

Ankara, 1 (Hususi) - Mah· 
kemei temyizce nakzedilen 
suikasd davasına 16 Tem· 
muzda yeniden haf !anacaktır. 

vüz hakkında uluslar sosyetesi M. Benes 
assamblesini tenvir etmeğe Cenevre, 30 (A.A) - Çe· 
geldim. koslovakya cumhur reisi M. 

Hiçbir millet, bizim uğradı- Benes Milletler cemiyeti genel 
ğımız tec~vüze uğramamıştır. katibi iM. Avenol'a bir mek
Habeş milleti, binlerce sene- tup göndererek yeni vazife
den beri istiklalini kurtarmak sin assamble Lplantısına baş· 
için müdafaa etmiştir. kanlık etmesine mani bulun-

Böylc bir millet, 1935 se· duğu ve bu sebeple başkan· 
nesi sonlannda ltalyanlar ta- lıktan istifa eylemek mecbu
rafından vahşiyane bir surette riyetinde kaldığını bildirmiştir. 
tecavüze uğramış ve zehirli . M. Benes mektubunda di-
gazlarla öldürülmüştür. yor ki: 

Ben, bizzat bu vahşiyane - Gemizetin bugünkü gün· 
hadiselere şahit oldum. Cep· de karşılaştığı zorluklar onun 
helerde harp ettikten sonra ilerisi hakkındaki nikbinane 
buraya gelerek memleketimin kanatlerime zerre kadar halel 
hukukunu müdafaa etmeğe getirmemektedir. 

------------·~ ..... ~.-.--------~---
ita lyan' lar Ras Nasibu-

ya çok kızıyorlar --imparator, Londra'dan sonra, Habeşis
tan'a gidip harbı tazeliyecek 

Roma, 30 (Radyo) - Tribüna sosyetesi huzuruna girecek.tir. 
gazete,.i, Ras Nasibu"nun uluslar Necaşi de hu içtimada hazır 
soııyete~i huzuruna çıkması hasebile: huluııacak ve uluslar sosyesinden 

Mc>deniycti temsil eden en Habeşistan iııtiklal ,.e istihliiıu için 
yüksek lJir aoayetenin beyaz ırka yardım istiyecektir. • 
mensup tayyarecileri i~kencc ile Necaşi yardım edilmese bile 
öldüren bir adamı huzunma kabul hemen Cenevre"yi terkederek l\h· 
etmesi şayanı dikkat ve havrettir. ııır \'e Sudan tarik.ile henüz i~gal 

Demektedir. • <ldilmemi~ olan Habeş lıükftmeıi-
Cenevre, 30 (Radyo) - Ras nin timdiki merkezi Gore"ye gide-

Nasibu llab~şi&tan'da harbın nasıl cek ve mücadeleye devam ede· 
olduğunu izah etmek üzere uluılar cektir. 

Londra 1 (Radyo)- Gaze· 
teler, Avrupa'nın selameti için 
İngiltere ile Frans: arasında 
bir anlaşma lüzumundan bah
sediyorlar. Yalınız lngiltere'nin 
askeri bir taahhüde girmesini 
muvafık bulmamaktadırlar. 

Neşriyatın bir kısmı, vuku· 
bulacak anlaşmanın, Alman· 
ya'nın da iştiraki dahilinde 
olmasını istihdaf etmekte ve 
böyle bir paktın, çok enteres· 
san olacağı fikrini göstermek· 
tedir . 

Soy adı .. alma müd
deti yarın bitiyor 

Şimdiye kadar beş bini yabancı kayıtlı 
olmak üzere 28 bin aile soy adını 

tescil ettirdi 
Soy adı alma kanununun 

soy adını tescil için tayin et· 
tiği müddet yarın bitiyor. Ya
rından sonra soy adı almak 
için müracaat edeceklerden 
beş liradan onbeş liraya ka-
dar ceza alınacağı gibi soy 
adları da mahallin en büyük 
mülkiye memurları tarafından 
verilecek ve bu isimler değiş
tirilemiyecektir . 

Şehrimizde yerli ve yabancı 
kayıtlı 28 bin aile soy adı al
mış ve tescil ettirmiştir. Bu
nun beş bini yabancı kayıtlı 

olduğundan evrakları mahalline 
gönderilmiş ve kendilerine mü· 
racaat ettiklerini gösterir birer 
numara verilmiştir. Gönderi· 
len müracaat kağıtları mahal
linde tescil olunduktan sonra 
tekrar İzmir nüfus müdüriye
tine iade edilecek ve bura· 

dan da sahiplerine verilecek
tir . 

Dün akşama kadar Nüfus 
dairesi hincahınç dolu idi. 
Herkes cezadan kurtulmak için 
bir an evvel tescil muamelesini 

ikmale çalışayordu .. Pu sabah 
ta ayni vaziyet vardı. Nüfus 

müdürü Mustafa Aktu~un 
aldığı t e d b i r 1 e r sa-
yesinde ashabı mesalihin işleri 
derhal yapılmış ve bir tek 
yurtfaş geri dönmediği gibi 
kendilerine her türlü kolay
lıklar gösterilmiştir. Halen Nü 
fus müdüriyetinde vilayetin 
muhtelif kısımlarında çatışan 
memurlarla birlikte 9 kişi bu 
işle meşgul olmaktadır. Yarm 
akşama kadar lzmirde soy adı 
tescil işlerinin arkası alınacağı 
tahmin edilmektedir. 
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, .;.....;.M-......;.ıı,a~· ~~k.........._-~ bir aıtın şehri .. 
aça iZi Dolambaclı merdivenlerde, kalın kaya par 

_ 160 Nakili KAMJ ORAL • çalarınddn yapılmış kapıları aşınca, ken-

B · k d . K b ,. k •• ••k dinizi bu şehirin içinde bulursunuz 
lT a ln, am remer ln UÇU 1935 yılı ikinci kanununun bloktur. Elektrikle işliyen bir 

kızını kacırmak istemişti.. ilk günü yani bundan , bir araba üzerine oturtulmuştur. 
' buçuk sene evvel Fransa nın Tehlike halinde bu 12 tonluk 

Küçük kız, babasının sesini 'hiçbir yerde tesadüf edeme· ihtiyat altın mevcudu 82 mil- blok raylar üzerinde harekete 
işitir işitmez, kendisine kavuş- mişlerdi. Paris'ten hareket et· yar frangı geçiyordu. Bugün getirilerek altın mahzenlerine 
mak üzere koştu. Kambremer tiği gece dahi, istasyonda uzun 55 milyardır. ihtiyat altın giden koridoru tıkar. 
kollarını açtı ve yavrusunu müddet beklemişlerse de hiz· mevcudu bakımından Fransa Koridoru geçince mahzen· 
kucaklıyarak: metkar kadının geri döndü- dünya devletleri arasında ikin- lerle karşılaşılır. Bunlar numa· 

- Ah yavrum! Beni ne ğünü görmemişlerdi. cidir. Birincilik Amerika' dadır. ralıdır. Mahzenlere bankanın 
kadar korkuttun! Kambremer ile Piyedoş'un Amerika "Federal Reserve müdürü bile yalnız olarak 

Dedi. bir daha birleşmek Bank,, ın altın mevcudu 250 giremez mutlaka yanında iki 
Küçük Mart, tekrar babası· üzere tayin eyledikleri per· milyar franktır ki dünya sto· memur bulunması lazımdır. 

nı öpmeğe başladı ve sonra şembe gununun arefesinde kunun yüzde 45şi dir. memurlardan biri kasa diğeri 
dediki; Kambremer dahi görünme- F-ransa, 55 milyarlık göz umumi kontrol dairelerinin 

- Ben senin kahvede ol· mişti. Piyedoş, Mart'ın pede- kamaştırıcı altın servetini mümessilidirler. Ve asla biri· 
duğunu biliyordum. O mel'un rile birleşmek üzere Şatoro (Bank dö Frans) ın mahzen· birlerinden velev bir an için 
kadın: meydanını mülakat yeri olmak lerinde saklar. Bu mahzeni olsun ayrılamazlar. Mahzen· 

- Baban seni evde bekli- üzere tayin eylediği zaman ziyaret etmek fırsatını bulduk. lerde telörgülü geniş dolap· 
yor. Gel beraber gidelim! orada vukubulacak mülakattan Evet.. Dolambaçlı merdiven- !arın raflarına altın külçeleri 

Dedi ve beni kandırdı. pek ziyade müştefid oluna- lerden inerek. Büyük asan- dizilmiştir. Her külçe 12,5 
Kambremer, şaşkın bir halde bilecegini ümid etmişti. sörlerle kayarak, zırhlı kori- kilo ağırlığındadır ve 200,000 

ve boğuk bir sesle: Ücret mukabilinde mirasları dorlardatl, tıpkı hapishaneler· frank değeri vardır. Her do· 
- Kadın mı dedin ? meydana çıkarmağı deruhde de olduğu gibi demir par· lap ise 500 milyonluk bir ser· 
- Evet babacığım. Bir ka· etmek üzere Piyedoş'un Kam· maklıkJı bölmelerden, kapan· vet saklar. 

dm, kolumdan tutup beni çek· bremer'e göstereceği Vine dıkları zaman duvarda yerleri Altınların içinde lngiltere, 
mek istedi ise de, kolunu ısır- adındaki adam, Baba Anri· belli olmıyan kalın ve kaya Almanya, ispanya, Çarlık 
dığımdan bırakmağa mecbur den başka bir kimse değildi. parçası gibi kapılardan geçe- Rusya armalarını taşıyanlar 
oldu. Ben de kaçıp geldim. Halbuki Hind'li prens kıya- rek zeminden yirmi beş metre var. fngiliz altınları para şek· 

Kambremer, düşünceli bir fetile Grandotel'de sakin bu- derinliğe inmek ve ancak linde diğerlerinden ayrılır. 
halde: lunan Baba Anri'nin Kambre· bundan sonra altın mahzen- Alman altınının ayarı diğer al· 

- Ah hain ah! bu hare- mer ile görüşmesi, hem teb· !erinin yolunu tutmak adeta tınlardan daha yüksektir. 
keti, kendisine bahalıya mal dili kıyafet etmesine ve hem küçük bir seyahattir. Dolaplarda simanarme raf· 
olacaktır · de ikametgahını değiştirme· Yirmi beş metre derinliğe lar üzerine dizilmiş duran bu 

Piyedoş, sağ elini Kambre· sıne mütevakkıftı. Piyedoş, indiğiniz zaman önünüze bir çeşidli altınlar muntazam bir 
mer'in omuzuna dayadı ve bunun için Roked soka- meydan çıkar. Bu meydanın bakkal dükkanının camekanı· 
sonra: ğında amele ikametgahı nihayetinde bir koridora açı· içine sıralanmış konserve ve 

- Kızınızı iyi muhafaza olan geçid gibi bir yerde lan büyük bir kapı görürsü- sardalya kutularına benzerler. 
etmenizi size biraz '!vvel söy· ·· B k k 1 1 " b' Altın mahzenlerinden sonra küçük bir oda tutmuş ve cüz'i nuz. u apının a ın ıgı ır lememiş mi idim? Şimdi vu· kağıt para ve kıymetili evrak 
k b bir masrafla burasını tefr' metre ve ağırlığı 8000 kilodur. 

u ulan şu hal gösteriyor ki, ış A mahzenleri gelir. Bir kayanın 
l · · 1 B b A nahtar deliği belli olmıyan kızınıı bir mirasa nail olacağı ey emıştı. şte a a rin, içi oyulmuş gibi olan ve 25 

bir kilidle açılır. Kapının da-
için onu meydandan kaybet· burade kendisine Vine unva· metre derinlikte bulunan 

yandığı duvar simanarmeden 
mek istiyenler vardır. Siz şim- nını vererek müracaat erbabı- l k l l d bu geniş bodrumun simanar· 

yapı mıştır ve a ın ığı a 6 
di, çocuğunuzu kaçırmak isti· nı kabul edecek idiki, bu su- metredir. Bu kalın duvarda ~eden yapılmış tam 750 di-
yen kadını takib ede· ğ. d 

retle komşularının da nazarı açılan kapının yol verdiği dar re ı var ır · 
ceğinize, L:r an evvel Vine F ba kas altınlarını 01 

dikkat ve şüphsini celbetme· koridora raylar uzanmaktadır. ransa n 1• babayı görmeğe gayret etse· · • B I . ? sakladığı bu yeraltı mahzen-
miş olacaktı. Şu kadar ki, u ray ar neye mı yarar ... 

niz daha iyi olur. Son sozu- Biraz ötede duran şu kocaman lerinde istiyene senede 30,000 
mü de size perşembe günü müsyü Anri, bulunduğu otele franga kiraladığı kasa odal(\rı 

H l k f d kaya parçasını görüyor musu-söyliyecegv im. int i prens ıya etin e gir- I da yaptırmıştır. 
nuz? şte o 12 ton ağırlığında Piyedoş; Mart'ın pederine miş ve gene o kıyafetle çık· Bu odalarda kiracılar ser-

b l b 1 ve çelik çerçeveli bir beton cevap vermeğe meydan bırak· mağa mec ur o muş u undu- vetlerini, kıymetli kağıtlarını 
maksızın köprüye doğru iter· ğu cihetle kıyafet değiştirme- Kiralık ev kolleksiyonlarını hatta bazı 

si, otel dahilinde mümkün lan yüksek değerdeki mobil-lemeğe başladı . Çünkü kömür olamamakta ·ıdı'. Göztepede tramvay caddesine 
yalarını bile saklarlar. 

cü ile zevcesinin istasyon ka- ( Arkası var ) yakın ve elektrik tesisatını Bu geniş bodrumun etrafın-
pısı önünde beklemek uzere • • • • • havi beş odalı kullanışlı bir da nöbetçiler, itfaiye memur-

uzaktan gelmekte olduklarını Alimler ev kiralıktır. Tutmak istiyen· ları gece gündüz ve mütema· 
görmüştü. ler gazetemiz idare memuru diyen dolaşmak suretile nöbet 

Piyedoş, bundan sonra faz- Güneşte ne ara- Hü~ameddine müracaatları. l Devamı 4 üncü sahifede) 
la beklemiyerek ve boş bo-
şuna vakit geçirmiyerek he- dılar ? 
men otele avdet etmegv i ve Son 

güneş tutulmasında 
cereyan eden ahvalden Müsyü alimlerin büyük bir merakla 
Anriyi haberdar etmeği muva· teleskoplara sarıldıklarını bili-
fık buldu. 

.. yorsunuz. Acaba güneşte ne 
Ucüncü fasıl buldular? 

' Piyedoş, Tolbiyak'ı sonuna 
kadar takip edcmiyerek mü· 
teessif olduğu ve fakat kömür
cü karısı ve Kambremer ile 
buluşarak, istifadeli konuşma
lara giriştiği zamandanberi bir 
kaç gün geçmişti. Piyedoş ile 
kömürcü arasında karargir olan 
mukavele, her iki tarafça da 
harfiyen tatbik olunuyordu. 
Gerek Piyedoş ve gerekse kö
mürcü ile karısı, her akşam 
Foen Temel lokantasında bir
leşiyorlar ve yemeği beraberce 
yedikten sonra ogünkü işleri 
hakkında muntazaman konuş· 
makta devam ediyorlardı. Ne 
fayda ki, gerek kömürcü ve 
gerekse karısı, mütemadiyen 
gezdikleri halde, Arbalet so
kağındaki köşkünde öldürü· 
len güzel kadının hizmetkarına 

Bu sefer ne bulduklarını 
henüz bilmiyoruz amma, 1868 
deki tam güneş tutulmasında 
büyük bir keşif yapılmıştı: 
İngiliz alimi Ramsay güneşte 
helyum gazının bulunduğunu 
keşfetmiş ve bundan, lıava 
içinde de bu gazın buluna· 
cağı neticesine varmıştı. Bu 
gazın bulunması çok faideli 
olmuştur. Bugün sevkedilebilir 
balonları şişirmekte helyum 
kullanılmaktadır. Çünkü bu 
gaz hem havadan hafiftir, 
hem de ateş almak mahzuru 
yoktur. 

Bu seferki güneş tutulma
sında alimler, bilhassa, boş· 
luğun stratosferin ötesindeki 
iyonosfer kısmının Üzerinde tet
kikler yapmak istiyorladı. Ba
kalım ne netice çıkacak? 

Izmir vakıflar direktörlü
ğünden: 

1 - Mezarlıkbaşı'nda 58793 ·lira 84 kuruş bedeli keşifli hal 

binası inşası evvelce kapalı zarf usulile yapılan eksiltmede 

52032 lira 55 kuruş bedelle mütaahhidine ihale edilmişti. Mü
taahhidin taahhüdünü ifa etmemesi dolayısile mukavele feshe
dilmiş ve idare ile eski mütaahhit tarafından vücuda getirilen 
imalat mahkemece tesbit olunmuştur. Geri kalan imalat mü
taahhit namı hesabına yaptırılmak üzere açık eksiltmeye kon· 
muştur. ihalesi 1717 /936 cuma günü saat 16 da İzmir vakıflar 
direktörlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapıla
caktır. 

2 - istekliler bu işe ait projelerle · imalat ve eksiltme şart· 
namelerini ve tesbiti delail raporunu hergün vakıflar idaresine 
müracaatla gör:ebilirler. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 4190 liradır. Eksiltmeye 
gireceklerin teminat makbuzunu veya bu miktara baliğ banka 
mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair musad
dak vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Eksiltmeye girecek isteklilerin mimar veya mühendis 
olmaları ve inşaatın her türlü kanuni, idari ve fenni mesuli· 
yetlerini kabul ve ifa edecek mütahassıs mühendis veya mimarla 
bütün muamelelerde müştereken mesul olmak üzere çalışmaları 
şarttır. Ayni zamanda bu eksiltmeye girebilmek için en az otuz 
bin liralık bir binanın inşaatını muvaff akiyetle bitirmiş olduklarına 
dair resmi fen heyetlerinden verilmiş musaddak belgeler göster
meğe mecburdurlar. Tashihen ilin olunur. 1-5-9-14 1914 

İzmir ikinci ~cra memurlu
ğundan: 

lzmirde şaşal suyu bayii 
naile borçlu bucada dutluk 
sokağında 14 sayılı evde ka
sım oğlu fadılın uhdesinde 
mukayyet olup huca nahiye· 
sinin dutluk sokak ve tapunun 
cilt 3; sahife 37; sıra 57 nu· 
marasında kayıtlı 14 sayılı ve 

2000 lira kiymeti muhamme· 
neli maa müştemilat bir bap 

hanenin tarihi ilandan itibaren30 
gün müddetle açık artırmaya çı· 
karılmıştır. Talip olanların kıy
meti muhammenenin ~o 7 bu
çuğu nisbetinde pey akçası 
veya milli bankanın teminat 
mektubu vermeleri ve arttırma 
3181936 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat 15 te, da· 
irede icra olunacaktır. müşte· 
rilere ait talipler bu hususun 
daireye taalik olunan açık ar· 
tırma şartnamesini 22171936 
tarihinden itibaren okuyabilir 
hakları tapu sicilli ile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılar 
ile diğer alacaklıların ve irti· 
fak hak sahiplerinin bu hak-
larının ve bu hususta faiz ve 
masarif e dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile 20 gün 
içinde icra dairesine bildirme
leri aksi halde hakları tapu 
sicilli ile sabit olmadıkça sa· 
tiş bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacaktı ve tayin edilen 
zamandan arttırma bedeli gay· 
ri menkulun % 75 ini bulma
dığı takdirde en son arttırma· 
nın teahhüdü baki kalmak 
üzere arttırmanın 15gün daha 
temdit edilmek suretile18/8/936 
tarihine tesadüf eden salı günü 
saat 15 te gayrimenkul ençok 
artırana ihale edilecektir. Sa· 
tış peşin para iledir. mal be· 
deli alınmadan teslim alınma· 
dan teslim edilmez. Mal be
deli ver:lmezse ihale kararı 
feshedilir ve kendinden evvel 
en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedel 
ile almağa razı olursa ona 
ihale edilir. O da razı olmaz 
veya bulunmazsa icra dairesince 
hemen 15 gün müddetle art· 
tırmaya çıkarılır bu art1rmaya 
alakadarlara tebliğe hacet ol
mayıp yalınız ilanla iktifa olu· 
narak en çok, artırma ihale 
ediİerek her iki halde birinci 
ihale edilen kimse iki ihale 

Menemen icra dairesinden: 
lzmirde öğretmen bay Hüs· 

nüye 300 lira ve ayrıca mas· 
raf vermeye borçlu Menemenin 
Güzelhisar köyünden Mehmet 
bey oğlu Abdurrahmanın · işbu 
borcundan dolayı tapu ile 
mütesarrıf olduğu Güzelhisar 
köyü hududu içinde Koca 
çeşme altı havuzlu tarlası mev· 
kiinde: Şarkan Esma, garben 
Hurşit kızı Fatma, şimalen 
ince lbrahim kızı Emine halen 
kara hafız Mustafa tarlaları ve 
cenuben yol ile çevrili ve be
her dönümü 20 lira kıyr'eti 

muhammineli eski 25 dönüm 
yeni tutarı 2 hektar 2989 m. 
m. daki tarlasının açık artırma 

suretile paraya çevirilmesinc 
karar verilmiş olduğundan 
3117 /936 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 15 te Jcıyme~ 
muhamminenin % 7 5 ini bul
duğu takdirde ihalesi icra kı
lınacaktır. Aksi takdirde en 
son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere sahş 15 gün 
daha uzatılacaktır. Ve ikinci 
artırma 17 /8/936 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 15 
te bu kerre en fazla pey ~ü
renin uhdesine ihalei katiyesi 
icra ktlınacald:ır. Müzayedeye 
iştirak için % 7 ,5 temina:t ak· 
çesi alı~ır! Resmi tellaliye vf 
pul masrafları ile teraküm 
vergi müşteriye aittir. Hakları 
tapu sicilile sabit • olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer &la
kadaranın ve 'intifak hakkı 
sahiplerinin ve hususuyla faiz 
ve masrafa dair olan iddiala· 
rın ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitele-· 
rile memuriyetimize müracaat· 
lan lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilile sabit ol· 
madıkça satış bedelinin """ay
laşmasından hariç kalırl!lr. 
Taliplerin muayyen gün ve 
saatta icra dairesinde hazır 

bulunmaları ve daha fazla ma
lumat almak istiyenler 935/364 
dosya numarasile dairemize 
müracaatları ilan olunur. 

·arasındaki farl<ta!1 ve diğer 
zararlardan mes'ul olduğu ve 
Tapu harcının belediye ve va
kıf icarının ve 0o 2,5 ~ellaliye 

nin müşteriye ait olduğu ilan 
olunur. 
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= Türk Hava Kurumu 1 
;; Büyük Piyangosu ı 
:: 21 inci tertib biletleri satılıyor ~ 
~3üncükeşide 11-7-936 dadır! 
= Büyük ik.ramiye 50,000 lira mükafa~ı 
= 20,000 lıradır.Ayrıca 20,000, 12,000~ 
=ve 1 O ,000 liralık büyük ikramiy,e!er~ 
= J d ~ = ae var ır. ::::: 
- Biletler hükumet önündeki cli-1 = ::::;; 
=.rektörlük gişesinde vebil'ıimum~ - :::::::; 

~bayilerde satılır i 
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( RfKAvE Mükemmel bir tedbir N. v. Fratelli Sper-
Genç muharrir, genç ve 

JÜzel karısına: 
- Müjdef Dedi. Bizim ta

bu yarın öğle yemeğine davet 
ettim. Eserlerim bundan sonra .. 

Fakat genç kadın bu müj
deden hiç memnun olmadı. 

- Eyvah dedi . 
. - Neden lcancığım eyvah 

dıyorsun. Bu milyoner adam 
bize· çok lazım.. Yeni vücude 
!etirdiği külliyat arasında 
Aşk,, eserimi neşrederse .. 

....... Ben de milyoner oldu
~ndan korkuyorum ya.. Bü
b-k konaklara, birkaç otomo-

ıle rnalik olan bu adam se
Qin üç odalı kulübende ne 
levk: bulacak. Adamı a~ırla
~ İçil'! bir hizmetçimiz bile 

ha - Doğru karıcığım. Şu 
itte bir lokantada .. 

B """ Yok olmaz. tiele dur .. 
en bir çare buldum. 
>.;.,. Ne gibi? 
,.....,._ Sabahtan yemekl~ri ha-

Jırfa ... .ı... s . s· h b' tlb ":-" ...... onra.. ıya ır 

ııre giyer önümede beyaz, 
cl-.ıtelilı prostelamı takanın, 
~if v~ misafirine hizmetçilik 
az eaani ben g(ir.iirüml 

._. - Fak,t~ Bu büyük feda
ıtarlık. 

. - Ne yapal1411? Seni- b~ 
P•ttona karşı yüksek göster
~cdlc ınecburiyeti varl Bu de
t .r e bir oda hizmetçisine, 
oır · 
rq ~ııa malik olmıyan ada-

ın bır kıymeti yoktur ki. 
• \f •• 

~ böyle raı?tJ••· Sahah
~emekleri hazırlıyan mu-
y~~~,.~ ~ ze.vceıi, (}fkye 
k' •n güzel bir hizmetçi kız 
'~afetind4'ı' miMfirleri kabul 

ettı: 

~ubarrir, miJafirine: 
d' -..,. Kusura bakmayı.ruz, de
l ı. levcem, ölüm halinde bu-
tına ... h I .. p ' a amın. yanına gıttı. 

rrı -.ıon, genç hizmetçi kıza 
a~ marıMt Q.ktı: 

iht~ _Her halde ~iz, ne kadar 
ıyer ve uzu akrabamz 

varsa 1>· 
o) . ırer, birer ağır hasta 
buhlasına ta~ınız. Maksat 

teker pare ilt: yalnız kat
~ olduktan senra .. 

ı.. ~i. Bu sözler: üzerine 
f ~harririn hizmetçi tcız kıya-
~deki ~evc~sini~ utandırdı~ 
d e•eği yedıler; bi™ Ş'ıVl
t.:rr bUndan •1srüştürer: talin 
""'lÜ . 6 
lcd· daıma hizmetçi kıza nak-

1Yor ve: 

6 W. F. H. Van co Vapur Acen-
tabıa müracaat etti. Fakat Der Zee tası BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
muhim bir mülakatı elduğun· 

dan ertesi güne savuldu; er- & Co ROY AL NEERLANDAlS 
tesi, daha ertesi, bir sürü • KUMPANYASI 
günler hep böyle geçti, genç DEUTSCH LEVANTE LINIE "VULGANUS,, vapuru 27 
muharrir tabı tarafından ka- "MACEDONIA,, vapuru el- Haziranda gelip yükünü tah
bul edilmek fırsatını elde yevm limanımızda olup AN- liyeden sonra BURGAS, VAR
edemedi. VERS, ROTTERDAM, HAM- NA ve KÖSTENCE limanları 

Nihayet bir gün tabun mu- BURG ve BREMEN limanla- • için yük alacaktır. 
hasebecisi genç muharrire: rına yük kabul etmektedir. "HERCULES,, vapuru 29 

- Azizim, dedi. Sana acı- "DELOS,. vapuru 7 tem- Haziranda gelip 4 Temmuzda 
yorum. istiskalden bir türlü muzda beklenmekte ve l l tem- ANVERS , ROTTERDAM , 
anlamıyorsun. Senin davetin· muza kadar ANVERS, ROT- AMSTERDAM ve HAMBURG 
den geldiği vakit patron bana: limanları için yük alacaktır. 
" - Bu gencin vaziyeti iyi. TERDAM, HAMBURG ve SVENSKA ORIENT LINIEN 
Güzel bir evi, aşçısı ve şeker BREMEN limanları için yük "NORDLAND,, motörü el-

alacaktır. 
gibi bir de hizmetçisi yevm limanımızda olup 25 
var. Fakat onun arkadaşı "CHIOS" vapuru 11 tem- Haziranda ROTTERDAM , 

muza doğru beklenilmekte ve G 
böyle değil. Para ve saadete ANVERS, BREMEN ve HAM- HAMBUR BREMEN, CO-
ihtiyacı vardır. Onun bir facia PENHAGE, DANTZIG, GO-

BURG limanlarından yük bo- TEBURG OSLO N 
kitabını yeni külliyata koya- şaltacaktır. • ve ISKA -
lım.,, Dedi. "ANGORA,, vapuru 20 DINA VY A limanları için yük 

* • • 
Zavallı genç muharrir, mü-

kemmel bir tedbir ittihaz 

edilmiş olmasına rağmen bu 

midesinden ve kesesinden 

başka bir şey düşünemiyen 

tabıa, "Aşk,, hakkıddaki en 

mükemmel eserini kabul etti-
rememişti. 

Vedi Fikret 

Olivier ve şü
rekisı Limited 
vapur acentası 

Cendeli Han Birinci kor-
don. Tel. 2443 

Not: Vurul tarihleri ve va
purların isimleri üzerine deği-

,.ilcliklcrden mesuliyet kabul 
edilmez. 

T-HE ELLERMAN LINES L TD. 
.. GRODNO ,, vapuru 25 

haziranda beklenmekte olup 

LONDRA, HUL için yük 
alacaktır. 

alacaktır. 
temmuzda bekleniyor, 25 tem- "HEMLAND,, motörü 

muza kadar ANVERS, ROT- Temmuzda beklenmekte olup 

TERDAM, HAMBURG ve yükünü tahliyeden sonra 
BREMEN limanları için yük 
alacaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXAMINER,, vapuru el

yevm limanımızda olup NEV
YORK için yük almaktadır. 

"EXMOOR,. vapuru 13 tem

muza doğru bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN LI
NES Ltd. 

LIVERPOOL 
,,KENMORE,, vapuru 1 

temmuzda bekleniyor, BUR
GAZ, VARNA, KÖSTENCE, 
GALA TZ ve BRAILA liman
ları için yük alacaktır. 

J\RMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG OS
LO ve ISKHNDINA VY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELEŞ,. vapuru 3 Tem
muzda gelip 4Temmuzda PiRE, 
MALTA, MARSIL YA ve BAR
SELONE hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha fazla tafsilat için ikinci 

Kordonda Tahmil ve Tahliye 
binasında FRATELLI SPER
CO vapur acentalığına müra
caat edilmesi rica olunur. 

Navlonlardaki ve hareket 
tarihlerindeki değişikliklerden 
acente mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004/2005/2663 
"DUBURG,, vapuru 29 ha- •---~-~ml!!!••---•11 

ziranda oekleniyor, HJ\M- Doktor 
BURG ve ANVERS limanla- AJi Ag~ L 
rından yük boşaltarak, AN- i:lll 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve 

çeşitleri satar. 

IZMIR 

tuvalet 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: Izmir'de HaJkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 

1 imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

J.falkapın~ kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayrsile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
"MARDINIAN,, vapuru 27 

haziranda beklenmekte olup 

LIVERPOOL ve GLASGOW 
için yük alacaktır. 

VERS,ROTTERDAM,HAM
BURG ve BREMEN limanları 

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

Çocuk Hastalıkları • • • 

mütehassısı 1 Mımar Kemalettın caddesınde FAHRı 
"DRAGO,, vapuru Temmuz 

ortalarında LONDRA, HUL 
ve ANVERS'ten gelip yüt 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA, ve HUL için yük 
elacakbr. 

• LESBIAN " vapuru 15 
Temmuzda LIWERPOOL ve 

SWENSEA'dan gelip yük çı
karacaktır. 

için yük alacaktır. 

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

SPANSKELINJEN) 
OSLO 

" SARDINIA,, motörü 15 
temmuza doğru beklenilmekte 
olup JSKENDERIYE, DIEPPE 

OÖNKERK ve NORVEÇ )i-
manları için yük alacaktır. 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 IKANDEM/R Oğlu 
Telefon 3452 • ,_ ... ________________ _, 

ti - Bahtiyarsın azizim, ba~
Yarf diyordu. 
F~lcat birden saata baktı; · 

Bi....., O .. -dedi- geç kalmışım. 
~randevum var .. Müsaade .. 

de _e~ç .. muharrir, tabun par-

DEUTSCHE LEVANTE-LINIE 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 

IU.sunu alma~ koştu· tabı da aya& .__ ~a ' 

k ga qlkarak genç hizmetçi 
I~: 

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

Satılık motör 

"DUROSTOR,, vapuru 8 
temmuza bekleniyor, KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA için yük 
kabul edecekti.-. 

P.ürü-n Şahap Tesi-i tabii, efsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalk,böbrekleri 
J"' · rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bu u tı • 
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Boğazlar konferansı, tezimizi 
herhalde kabul edecektir 

ihtilaflar, esasta değildir. Teferruat üzerindeki fikirlere 
murahhas heyetimiz cevaplarını vermiştir 

Istanbul 1 ( Hususi - Son lerdir. Bu kayitler, esas mad- ları, geçiş şekilleri tahdid edi- sini imza vazetmiş devletlere 
dakika ) _ Montrö boğazlar delerle alakadar değildir, te- Ieceği gibi, müsaade almaları bildirmekliğimizi istemektedir. 

k~nf er ansı müzakerelerine de

vam etmektedir. ltalya'nın iş-

tirak etmemesine rağmen kon

ferans, bizim lehimize olarak 

sona erecektir. Bugünkü vazi

yetin ifadesi budur. 

Arada prensip ihtilafı yok
tur. Bazı devlet murahhasları, 
ihtirazi kayitler ileri sürmüş-

ferrüate aiddir. Ve Türk mu- da şarttır. Keza, bazı murahhaslar da 
rahhas hey' eti de bunlann Herhangi bir harp hali vu- evvela milletler cemiyetini ha-

hepsinin, yeni projenin yazı- kuunda, derhal tedbirler ala- berdar edip de harp halini 
lışında nazarı itibara almaca- cak ve bunu, bağlı bulundu- tesbit ettikten sonra tedbir 
ğını bildirmek suretile muhte- ğumuz milletler cemiyetine almaklığımızı istemişlerdir. 
mel ihtilafları şimdiden önle- bildireceğiz. Tevfik Rüştü Aras buna ce-
miş bulunmaktadır. işte bu madde üzerinde vap vermiş ve böyle bir teh-

Boğazlardan geçecek olan bazı münakaşalar olmaktadır. like vukuunda evvela cemiye-
harp gemilerinin, gerek hazer- Japonya, milletler cemiyetine te bildirip karar beklemekliğin 
de, gerekse seferde, tonilato- değil, ancak Lozan muahede- imkansız olacağını bildirmiştir. 

Filisti Maveraişe
ria ile birleşiyor 

Almanya'ya müstem
leke verilmiyecek 

lngiltere - Fransa arasında bir askeri 
ittifak mevzuu bahistir iki hükômete, Emir Abdullah 

hükümdarlık edecektir İstanbul 1 (Hususi) - lngi- batın arttığı, siyasi mes' elelerde 
liz Avam kamarasında geçen anlaşma hasıl olduğu görül
münakaşalara ve hükumet mü- ğüğüne nazaran bir askeri itti
messillerinin verdikleri cevap- fak ta ihtimal dahilindedir. 

Filistin 1 (Radyo) - Emir 

Abdullahın Hükümdarlığı al

tında Filistin ile Maverayı şe

ria' nın birleşerek bir hükumet 
haline getirilmesi hakkında 
Araplarca bir karar verildiği 

söyleniyor. Son haberlere göre 

Filistin, sekize taksim edilecek, 

yansı, Yahudilere ve yarısı da 

Araplara verilecektir. 
Emir Abdullah, bu· şekli 

çoktan beri düşünmektedir. 

Aşk yüzünden do
ğan bir intihar 

lara göre, İngiltere, Alman- B bak• 
ya'ya müstemleke vermek ni- aş anımız 
yetinde değildir. Çünkü bu Ankara' ya döndü 
hususta dominyonların muva-
fakatı lazımdır . Ankara, 30 ( Hususi ) -

Fransa ve lngiltere arasında Tayyare ile lstanbul'dan h~
bir askeri ittifak olup olma- reket eden ve bizzat Büyük 
dığı da meçhuldür . İngiliz Şefimiz tarafından teşyi edilen 
Harbiye Nazırı Paris'te bu ~aşbakanımız General ismet 

Sevdiği kadınla evlenmelı, istemiş .. 

manayı verebilecek bir nutuk İnönü refakatinde bulunan 
vermişti. Bu nutuk resmi de- General Salih ile birlikte bu 
ğil imiş. Maamafih, İngiltere akşam üzeri Ankara'ya döndü 
ile Fransa arasındaki mimase- ve hararetle karşılandı. Ve kadın reddedince .. r Evelki gün Burnova' da tarlasında işçi olarak çalış- ihtiyat Subaylar Türkmen sokağında 34 numa- maktadır. Ramazan, bu kadını· 

ralı evde bir intihar vak' ası sevmiş ve son zamanda aşkı-
olmuştur. Bayram oğlu 329 nı bildirerek evlenmek tekli- 313 - 326 Doğumlu piyade ihtiyat subayları ağustosta; 

l R k d finde bulunmuştur. Fakat ka- topçu ve muhabere ihtiyat subayları bir şubatta; süvari ve doğum u amazan, en isini 
iple tavana asmak s~retile dın bu teklifi reddetmiştir. mesaha ihtiyat subayları bir martta; istihkam ihtiyat subay-
intihar etmiştir. intiharın se- Ramazan bundan çok müte- ları da 15 martta staja çağırılacaklardır. 
bebi bir aşk meselesidir. Ra- essir olarak intihara karar Staj müddeti iki ay olacaktır. Bu devrede yalnız ücretli 
mazan'ın asılı bir halde cese- vermiş ve evelki gün bu kara- ve maaşlı hükumet memuru bulunan ihtiyat subayları ça-

rını yerine getirmiştir. Bir mu- ğırılacaklardır. t 
dini ilk defa bekçi görmüş ve harririmiz, Ramazan'ın kardeşi Bu sınıflara dahil olan ve serbest meslek sahibi bulunan 
derhal jandarma karakoluna 

Hasan'la görüşmüş ve bu in- ihtiyat subayları gelecek devrede alınacaklardır. 
haber vermiştir. Hadiseden "h k' h kk d k d" 
Müddeiumumiliğe de malumat tı ar va ası a ın a en ı- Nakliye, otomobil, şimendifer, levazım, jandarma, baytar; 
verilmiş ve nöbetçi Müddeiu- :~~dede~~~~;nki~ istemiştir, Ha- eczacı, dişçi, tayyareci, kimyager vesair sınıflara mensup 
mumi muavini Ali Akkaya, B h b d ihtiyat subayları da bu devrede silah altına çağınlmiya-

- enim iç ir şey en ha- caklardır. 
derhal Bumova'ya giderek berim yoktu ve intihar ede- \. .../ 
tahkikate başlamıştır. ceğine dair hiçbir eser göster· -------------------------------

Tahkikat neticesine göre medi, yazık oldu kardeşime. Karısının burnunu Yirmi beş metre ye. 
Ramazan, komşularından zen- Müddeiumumilikçe Ramaza- ' kesti rin altında !bir 
gin ve dul bir kadının tüt~_,!ın defnine ruhsat verilmiştir. / Baştarafı 2 inci sahifede J l h 

iz 
• • d maktadır. a tın şe ri 

mır cıvarın a Manisa'lı Dr. Muh- Baba Salih birçok hareket- (Baştarafı 2 inci sahifede) 

Yagm
"' Ur /is' i kim öldürdü? lerile karısının başkasile seviş· bekler~er. Herkes herhangi 

( Baştaraf ı 7 inci sahifede) tiğini iyice anlamış ve niha· bir te like veya hadiseye karşı 
d h ··1 d · daima tetik üstündedir. .... -

Başka yerlerde de 
• 

zıyan var 
İstanbul 1 (Hususi) - Dü.1 

Fransa' da Bordo' du bir fırtı
na olmuş, dolu yağmış, bağ
larda zararlar yapmıştır. Nis
te bir fabrika yıkılmıştır. Ge
za İngiltere' de Bristol' da bir 
fırtınada yolları sular basmış 

ve sokaklar dere haline gel
miştir. Otomobiller sular al
tında kalmış, bir garsona yıl· 
dırım isabeti ile ölmüştür, 

* • • 
İzmir ve civarına yağan son 

yağmur, bağ ve tütün tarla- ı 
lannda ziyan yapmıştn. Ç~~
üzümlerin erme zamanı ıdı. 

kumete kadar aksetmiştir. yet ün ta ammu e emıye-
k Yalnız alelade hırsızlar için 

Ecnebi profesörler, Üniver- re : 
- Fatma başka birisini değil, herhanği bir harp istila, 

sitedeki Türk profesör ve do- seviyorsun ve bana ihanet isyan, hava bomdardımanı 
çentlerin yerine ecnebi profe- ediyorusun. Yazık değil mi gibi haller karşısında, devlet, 
sör ve doçent getirilmesini bana; hiç olmazsa çocukları- altınını koruyacak tedbirleri 
istemişlerdir. Türk profesörler mıza acı. Günah, demiştir. almıştır. (Bank dö Frans) m 
de bunu ilmi ve mesleki hay- Baba Salibin sorgudaki ifa-
siyete tecavüz şeklinde telakki desine göre kansı bu söze 
etmişlerdir . karşılık sert bir lisanla: 

Yağmurun hastalıklar yapabi
- Ne yapayım; zorla gü

zellik olmaz, onu seviyorum: 
leceğinden korkuluyor. yeni- Gözümde ondan başka hiçbir 
den ilaç dökmek ve masrafa şey yok. Demiştir. 
girmek lazım gelecektir. Tü- Baba Salih karısının bu acı 
tün kırması da biraz aksaya- sözleri üzerine nasıl olduğunu 
caktır. ve ne yaptığını bilmediğini, 

Bergama, Akhisar ve Na· bu sözlerin tesirile o anda 
zilli' de şiddetli yağmurlar düş- şuuruna malik olmadığını söy-
müştür. lem iştir. 

yeraltı mahzenleri adeta bir 
kale gibidir. Burada bir mut
bah ve daima uzun zamana 
yetecek kadar konserve ha
linde yiyecek ve erzak bulun
durulur. Niçin mi? Herhangi 
bir hadise karşısında bu çelik 
ve beton kale içerden kilit
lenir ve muhafızlar 6 metre 
kalınlıktaki duvarlar içinde 
hem müdafaa hem de muha· 
faza ederler. "E/aelıior,, 

Sardanapol un ö ümü 
••• 

Büyük Aılı, Cinayet ve Batıl 
itikatlar Macerası 
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4 - Civardaki suların gü- ki bu tepeden şatonun 

rültülü akışları tekamül etmiş yüksek bahçe dıvarlarının 
bir otojirin pek az olan sesin içini görmek mümkün oluyor· 
halk tarafindan duyulmasına du. Fakat gene birşey, elde 
mani olduğu aşikardır. edemediler. Bunun da sebebi, 

Öğleden ~sonra yaptıklan tarassudu ancak gece yapmak 
gezinti, bu kanaatleri büsbü-
tün takviye . etti ve Maksim 
Von Listrak: 

- Muammanın ilk kısmını 
halletmiş vaziyete geld,ğimizi 
sanıyorumj Aramakta olduğu
muz sihirbaz ikametgahını, 
laboratuvarını, kudret merke
zini bu garip şatoda kur· 
muştur. 

Dedi. 
M. Reyer' de: 
- Edet.. Esrar perdesinin 

önündeyiz! Dedi. 
-1-

Ali Vonta 
Evet.. Esrarın, esrar perde

sinin önünde idiler. Fakat M. 
Rober ve M. Maksim, burada 
bulundukları müddetçe, bu 
esrar perdesinin arkasındaki 

vaziyet hakkında hiçbir haber 
alamadılar. Bütün teşebbüsler 
boş çtlcıyor. Fakat bu iki azim
kir adam meyus olmıyorlardı. 

Bazı geceleri, derelerden 
balık avlamak bahanesile dı
şarıda, şato civarında geçiri
yorlardı. Nihayet bir gece, 
yüksek bir tepe keşfettiler, 

mecburiyeti! Burada gece, ce· 

vap şarkı rüzgarlarile birden· 

bire sisli bir hal alıyor ve 

ile.ıi görmek imkanı kalını· 
yordu. 

Gözleri gibi kulakları da 
fazla bir iş görmüyordu. Üç 
kilometrelik bir muhitte, su 
şınltı ve şakırtılan bqka her· 
hangi . bir sesin gelmesine 
mani oluyordu. . 

( Arkası flar ) 

Habeş imparatoru
nun müdafaası 

/ Başt•raf ı 1 inci sahi/ede J 
tevlid etmek üzere öldürücü 
bombalar atmışlar, binlerce 

insan ve hayvan öldürmüşler 

ve hülasa, medeniyetin gör· 
mediği vahşetler yapmışlardır. 
Ben, bunların hepsini gözümle 
gördüm. 

imparatorun söylevi~ saat
larca devam etmiş ve assam
blede derin akisler uyandır· 
mıştır. Y annki toplantıda aı
samblenin, buna dair mika· 
kere açması muhtemeldir. 

Giridi zade Süleyman ağa 
ve~ Tu~cu zade Hatice H. va· 
kıfları mütevelliliğinden: 

Seneliği , . 
L. K: Vakfı Mevkii Nevi No. 
96 Giridi zade Hacı Mahmu ev 44 
42 • ,, ,, • oda 42 

156 " • • . • ev 44 
84 " ,, lstanköy ,. 22 
24 it ,. it dükkan 24 
60 • " it • 26 

133 Tuzcu Hatice H. lkiçeşmelik ev 1S9 
133 " ,, " dükkin 159/1 
200 Giridi zade Sandıkçılar mağaza 3 

84 " ,, Hacı Mahmut depo 42 
Yukarıda mevki ve numaralan ve senelik kiraları yazıla 

akarata açık artırma ve uzaltılma mudd~tleri içindede . istekllli 
çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştır. istekli olanların evkaf 
müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları ilin olunur. 1952 

lzmir vakıflar direktörlü
ğünden: 
Seneliği 

L. K. Vakfı Mevkii Nevi No. 
200 Salepçioğlu Kemeraltı dükkan 57/59 

72 Hisar Çangırı .. 25 
200 Salepçiojfo Kemeralta • 26 
250 Hisar B. Belediye mağaza 11 

17 5 Salepçioğlu Yemiş çarşı mağaza 26 
300 " Asmalı mescit fırın 160 
180 Arnavut oğlu Hastahane caddesi ev 76 
120 Batçı mescit lkiçeşmelik dükkan 318 
120 Ali ağa Balaban çıkmazı ev 1 
48 Rüf ai dergahı Camgöz oda 22 

120 Ali ağa Medine yokuşu ev 91/95 
120 Hisar B. Belediye dükkan 14 
48 Soğukkuyu Soğukkuyu dükken 121 

130 Hisar Hisar meydanı " 74 
84 Kestelli Kestelli " 93195 
60 Manisada Veli oğlu Mirkelam " 3 
60 S. Sülayman Sadırvan altı ,, 1/1 

120 Baruh zevcesi Paspant ,, 24 
96 S. Süleyman Şadırvaiı altı " 10 
60 Ommü gülsüm Halimağa yazıhane 65 
84 H. Hüseyin Bqturak • 10/12 

120 lsmail sarım Yıkık minare arsa bili 
120 H. Hüseyin Başturak dükkan 14/20 
100 Bostani zade ~ngm .. ıs 
200 Hisar Tilkilik külhan ev 16 
Yukanda mevkii numaralan ve senelik kiraları yazılı akar.~ 

açık artırma ve uzaltılma müddetleri içinde isteklisi çı~ 
ğından pazarlıta bırakılmııtır. istekli olanlann evkaf müdürlii-
tünde toplanan komi.,.ona müracaatlan ilin olunur. 1951 __ _...., 


